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Έρευνα: «την τύχη μου μέσα!»
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Την ώρα που οι διαβουλεύσεις 
ανάμεσα σε κυβέρνηση και δα-
νειστές για τα νέα μέτρα λιτό-
τητας συνεχίζονται, μία έρευνα 
του πρακτορείου Bloomberg 
έρχεται να δείξει ότι η Ελλάδα 
διολισθαίνει στα επίπεδα τον 
χωρών της Λατινικής Αμερι-
κής. Ο «Δείκτης Εξαθλίωσης», 
ένα όργανο που επινοήθηκε 
από τον Αμερικανό οικονομο-
λόγο Άρθουρ Οκούν, αποτελεί 
έναν δείκτη χαρακτηρισμού 
της τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης μιας χώρας και 
υπολογίζεται από το άθροισμα 
του ποσοστού ανεργίας και του 
ποσοστού πληθωρισμού για 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Για να καταλάβει κανείς καλύ-
τερα τι είναι ο «Δείκτης Εξαθλί-
ωσης», αρκεί να αναφέρουμε 
ότι εκτός συναγωνισμού είναι 
η Βενεζουέλα και ακολουθούν 
η Αργεντινή, η Νότιος Αφρική 
και η χώρα μας. Αυτό που προ-
βληματίζει ακόμα περισσότερο 
από το γεγονός ότι η Ελλάδα 
σταθεροποιείται στην τέταρτη 
θέση αυτού του δείκτη μιζέ-
ριας, είναι το γεγονός ότι το... 
σκορ της χώρας μας αυξάνει, 
λόγω της αναιμικής οικονομι-
κής δραστηριότητας. 

Εξίσου απογοητευτικά είναι και 
τα στοιχεία από τη νέα pανευ-
ρωπαϊκή έρευνα για τη φτώ-
χεια του Ινστιτούτου Γερμανι-
κής Οικονομίας της Κολωνίας, 
σύμφωνα με τα οποία η πατρί-
δα μας έχει «ξύσει τον πάτο του 
βαρελιού» της φτώχειας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό 
φτώχειας στα χρόνια των μνη-
μονίων αυξήθηκε περισσότερο 
από 40%, με τους δανειστές να 
επιμένουν σε ακόμα πιο σκλη-
ρά μέτρα ακραίας λιτότητας! 
Σε αυτήn τη μαύρη λίστα της 

φτώχειας, ακολουθούν η Κύπρος 
και η Ιρλανδία με αύξηση 28%, 
η Ιταλία με 11% και η Ισπανία με 
18%, ενώ στον αντίποδα –μέσα 
στα χρόνια της οικονομικής κρί-
σης που ταρακούνησε το οικοδό-
μημα της ενωμένης Ευρώπης–, 
η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε την 
ηγετική της θέση για να μειώσει 
τη φτώχεια κατά 7,5%.

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν 
κάποια στιγμή να μάθουμε –και 
να αποδοθούν (εάν υπάρχουν) 
πολιτικές και ποινικές ευθύνες– 
τι πήγε τόσο στραβά και η Ελλάδα 
φτωχοποιήθηκε σε τόσο μεγάλο 
βαθμό, κάνοντας την ανάπτυξη 
να μοιάζει όνειρο απατηλό. Δεν 
μπορεί να μη φταίει κανείς για 
το γεγονός ότι μετά από τρία (και 
ένα τέταρτο που «ψήνεται») μνη-
μόνιο, από περικοπές και φόρους 
δεκάδων δισ. ευρώ, δεν διαφαί-
νεται φως στο τούνελ. Μπορεί η 
κυβέρνηση –διά στόματος κορυ-
φαίων υπουργών της– να... πα-
νηγυρίζει για το τέλος της λιτό-
τητας, ωστόσο όλα δείχνουν πως 
αυτό είναι μία ακόμα αυταπάτη!

Προσωπική εκτίμηση, τέλος, ότι 
όλοι όσοι κάθονται στο τραπέζι 
των διαβουλεύσεων (οικονομικό 
επιτελείο - τροϊκανοί) θα πρέπει 
να σταθούν στο συμπέρασμα του 
Ινστιτούτου της Κολωνίας. Ποιο 
είναι αυτό; Ότι τα δύο κύρια εργα-
λεία αντιμετώπισης της φτώχειας 
είναι η εργασία και η εκπαίδευση. 
Γι’ αυτό και οφείλουν να σχεδιά-
σουν και να υλοποιήσουν πολιτι-
κές με γνώμονα την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας –όπου η Ελλάδα 
σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά 
το άλλο– και τη βελτίωση της ποι-
ότητας της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης. 

Όλο και πιο κοντά  
στη Λατινική Αμερική
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Το ποσοστό 
φτώχειας στα χρόνια 

των μνημονίων 
αυξήθηκε 

περισσότερο από 
40% στην Ελλάδα, 
πολύ παραπάνω 
από κάθε άλλη 
χώρα της ΕΕ

Μεγάλες στιγμές και… πολυτέλειες ζει η Θεσσαλονίκη. Μαλώνουν στην τοπική ΝΔ 
– όπως και στα κεντρικά – για να προλάβουν θέσεις και αρμοδιότητες;  
#ολα_αλλαζουν_κι_ολα_τα_ιδια_μενουν  
#τους_σαμαρικους_ξεχασατε_και_θα_θυμωσει_ο_αδωνις

Κι άλλο φαινόμενο, φυσικό, ίσως και κομματικό (Θα δείξει η απάντηση ερώτησης 
στη Βουλή) «Πλατεία της Β. Ελλάδας συγκεντρώνει θεομηνίες, χαλάζια, χιόνια, 
πλημμύρες κλπ. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι «υπάρχουν σε αυτή την πλατεία… 
επτά μετεωρολογικοί σταθμοί φορέων και δικτύων» λέει πρ. υπουργός της ΝΔ 
χωρίς να κατονομάζει την πλατεία #καλαφατης  
#γιατι_βρεγμενοι_ειμαστε_τη_βροχη_δεν_τη_φοβομαστε

«Τον κακό μας τον καιρό» Εδώ δεν μπορούμε να συντονισθούμε για τους… 3000 
μετεωρολογικούς σταθμούς διαφόρων ερευνητικών ομάδων (βλ έκθεση Κολυδά 
της ΕΜΥ) θα συντονισθούμε για άλλα κι άλλα; #ΔΝΤ_αγαπη_τους

Κράτα ομπρέλα στη ΝΔ… «Τζάμπα μάγκες», #ισα_ρε, «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» 
κι άλλα προεδρικά στο κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και να μας βγάλει από τα 
αδιέξοδα… #οχι_εσυ_αυτος #οχι_αυτος_εσύ #γιατι_να_κανει_ο_παππας;  
#βρεχει_ή_μας_φτυνουν;

Yπερβολές της αντιπολίτευσης. Ακούς εκεί «η κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί 
στην εξαθλίωση 1,1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ οι οποίοι κινδυ-
νεύουν να χάσουν κοινωνικές παροχές όπως για παράδειγμα το φθηνό ρεύμα της 
ΔΕΗ, αλλά και τις φοροαπαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ»  
#Καράογλου #εσείς_οι_δεξιοι_να_δουμε_τι_θα_κανετε #θα_αναλαβετε_από_
οσα_παραλαβατε_ή_θα_φερετε_πισω_κεκτημενα_και_απωλειες;  
#κατολισθηση…

«Tι κακό που είναι το ΔΝΤ» ζωή προς τα πίσω #δραγασακης «Ζητούνται μέτρα 3,6 
δισ. ευρώ αλλά το ΔΝΤ δεν ξέρει ποια…» λέει το αριστερό χέρι του πρωθυπουργού 
που δεν μιλάει πολύ #και_ετσι_φαινεται_και_σοβαρος #greek statistics  
#Τόμσεν_statistics #ανοιξη_κουκος

«Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα δανεισμού δεν εξαρτάται από 
τον Τραμπ» λέει η εφημερίδα Handelsblatt – Να δεις που ο πλανητάρχης περιμένει 
παρέμβαση Τσίπρα στον Λευκό Οικο και δεν το θέλει #τρια_πουλακια_καθονται

«Η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές δοκιμαστικά εφόσον κλείσει η αξιολόγηση» 
#πιασε_μια_ποσοτική_ χαλάρωση (QE) #ρεματα

Πςςς… Την κυβέρνηση «αδειάζει» η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνοντας  ότι 
ο συντελεστής μεταβολής μισθών που ζητά το υπουργείο Εργασίας 
απλώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ #αριστερά_μαθηματικά #αστροπελέκι

«Η Ελλάδα θα βγει πιο δυνατή από την κρίση» είπε ο Αλ Τσίπρας και ο γάλλος 
ομόλογος του είπε ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη της οικονομίας… Όχι 
δεν διευκρίνισε ποιας χώρας #γαλλικα_κινεζικα_αλαμπουρνεζικα_ΣΥΡΙΖΑικα 
#λασποβροχη

Μεταξύ μας μόνο ο ΓΑΠ τιμάει την Ελλάδα αυτόν τον καιρό στο εξωτερικό. 
#Ούτε__Γιάννα_ούτε_Ολυμπιονίκες, ούτε_Τσίπρας_ με_Κλίντον_ή έστω_Τράμπ.

Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς επανεξελέγη ο πρόεδρος του Κινήματος 
Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Παπανδρέου, με την ομόφωνη στήριξη του 
Συνεδρίου της Οργάνωσης, που διεξάγεται στην… Κολομβία #ερημος  
#παραισθησεις
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Μιλήστε μας για τη φιλοσοφία και τη 
δυναμική της εταιρείας;

H εταιρία μας είναι μια εκ των κορυ-
φαίων στον χώρο της με πλήρως κα-
θετοποιημένη δομή στην παραγωγή 
(ιδιοπεραγωγή των σιτηρών, συσκευ-
ασία- τυποποίηση - παραγγελιοληψία 
- διανομή) και με ιδία μέσα εξυπηρετεί 
όλη την ελληνική επικράτεια. Η ανά-
πτυξη μας συνεχίστηκε και το 2014 
αποφασίστηκε η είσοδος μας σε μια 
νέα αναπτυσσόμενη αγορά, αυτήν των 
δημητριακών πρωινού εντός των επό-
μενων ημερών θα πραγματοποιηθούν 
και οι πρώτες μας εξαγωγές σε Κίνα 
και ΗΠΑ. Μετά από εκτενή έρευνα της 
ευρωπαϊκής αγοράς και των τάσεων 
διατροφής, δημιουργήσαμε τη μπρά-
ντα δημητριακών Le Petit Dejeuner.

Εδώ και λίγο καιρό λανσάρατε τα δη-
μητριακά  Le Petit Dejeuner, ποιος 
είναι ο στόχος του εγχειρήματος;

Τα δημητριακά Le Petit Dejeuner είναι 
ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Στην ελ-
ληνική αγορά, μετά από 2 χρόνια σχε-
δόν φαίνεται να το κερδίζουμε καθώς 
τα προϊόντα μας έχουν τοποθετηθεί σε 
ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής αγο-
ράς (Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, 
Θανόπουλος, Market IN, Γαλαξίας, 
Χαλκιαδάκης, καθώς επίσης και σε 
άλλα επιλεγμένα σημεία πώλησης). Οι 
καταναλωτές μας εμπιστεύονται και 
είναι χαρακτηριστικό ότι στην συγκε-
κριμένη κατηγορία από το 2015 στο 
2016 διπλασιάσαμε τα μερίδιά μας και 
το πρώτο δίμηνο του 2017 τρέχουμε 
με +60% περίπου. Από τα τέλη μάλι-
στα του 2016, μπήκε σε λειτουργία και 
το σύγχρονο συσκευαστήριο μας και 
στα πλαίσια της εξωστρέφειας μας, 
ξεκινήσαμε και τις πρώτες εξαγωγές. 
Μέχρι σήμερα τα προϊόντα μας μπορεί 
κάποιος να τα συναντήσει εκτός της 
ελληνικής αγοράς, στη Ρωσία , στην 
Ισπανία, στη Ρουμανία και στη μακρι-
νή Ταϊβάν. Επίσης εντός των επόμε-
νων ημερών θα πραγματοποιηθούν 
και οι πρώτες μας εξαγωγές σε Κίνα 
και ΗΠΑ. Αρχικός στόχος μας ήταν , 
τα δημητριακά Le Petit Dejeuner να 
καταξιωθούν στην ελληνική αγορά ως 

μια Premium επιλογή για τους κατα-
ναλωτές. Μετά την συμμετοχή μας σε 
κάποιες μεγάλες εκθέσεις του εξωτε-
ρικού και την αναγνώριση που έτυχαν 
τα προϊόντα μας, οι στόχοι μας ανα-
προσαρμόστηκαν. Πλέον, ο φιλόδοξος 
στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το 
κομμάτι των εξαγωγών μας και να το-
ποθετηθούν τα προϊόντα μας σε όλες 
τις αναπτυσσόμενες αγορές.

Έχετε δυναμική θέση και στα private 
label προϊόντα αλλά έχετε επενδύσει 
και σε προϊόντα βιολογικής καλλι-
έργειας; Ποια είναι η δυναμική της 
εταιρείας σήμερα;

Στρατηγικά, η κατεύθυνση μας - από 
ιδρύσεως της εταιρίας- ήταν η επέν-
δυση στο όνομα και στη φήμη της επι-
χείρησης ώστε να κτιστεί και να διατη-
ρηθεί μια υγιείς σχέση εμπιστοσύνης 
με τους καταναλωτές.

Λόγω της κρίσης, οι καταναλωτές - 
εφόσον μίκρυνε η οικονομική τους 
δυνατότητα - άρχισαν να στρέφονται 
σε οικονομικότερες λύσεις. Στα πλαί-
σια αυτά, αποφασίσαμε σε συνεργασία 
με στρατηγικούς μας συνεργάτες - δι-
ατηρώντας πάντα την ποιότητα μας 
στα ίδια επίπεδα - να δημιουργήσου-
με κάποιους κωδικούς Private Label. 
Αναφορικά με τα προϊόντα βιολογικής 
γεωργίας, είναι μια κατηγορία η οποία 
χτυπήθηκε από την κρίση, αλλά από 
την μεριά μας συνεχίζουμε να επενδύ-
ουμε σε αυτά προωθώντας τα με δυ-
ναμικές προωθητικές ενέργειες. Έτσι , 
παρά την κρίση έχουμε καταφέρει να 
διατηρήσουμε τα μερίδια μας σε σχε-
τικά υψηλά επίπεδα, και οι καταναλω-
τές καταναλώνουν ποιοτικότερα προ-
ϊόντα σε οικονομικότερες τιμές.

H Tsakiris Family είναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1963 και βασική 
της δραστηριότητα ήταν η παραγωγή αβγών 

και η τροφοδοσία με αυτά των σούπερ 
μάρκετ της Μακεδονίας. Η Tsakiris Family 

σήμερα απαρτίζεται από δύο brands, τα 
Αβγά Καλημέρα Τσακίρη και τα δημη-
τριακά Le Petit Déjeuner. Με αφορμή 

το τελευταίο αυτό εγχείρημα για το 
οποίο ιθύνων νους είναι  η Μαρία 
Τσακίρη, υπεύθυνη marketing της 
εταιρείας,  μιλήσαμε μαζί της και 

μας εξηγεί τη φιλοσοφία και 
την επιτυχία του brand τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.

Μαρία Τσακίρη, Υπεύθυνη marketing Tsakiris Family

A success story
Γράφει η Άννα Ανδρεώλα 

#πρόσωπο

Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Χρ. Τσόρμπα

Ευ. Καρανάσιος, Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος,

Στέλλα Πατσιά

Ζ. Ζούπης, Δ. Βασιλειάδης, Θ. Θεοχαρίδης, Γ. Λίλτσης
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Το ραντεβού μας δόθηκε στο γραφείο του στην Μητρόπο-
λη Θεσσαλονίκης. Γύρω στις 10:30 το πρωί. Εκείνος 
κάθεται στην καρέκλα του έχοντας από πίσω του μια 

εικόνα του Χριστού και εγώ ακριβώς απέναντί του. Ο 
ήλιος που έχει ανατείλει για τα καλά και έχει «λού-
σει» την πόλη «χτυπάει» το μισάνοιχτο παράθυρο, 
από το οποίο ακούγεται «καμπάνα» ο παλιατζής 
που περνάει εκείνη την ώρα από την Μη-
τροπόλεως. Ο κκ. Άνθιμος ευδιάθετος για 
συζήτηση στην αποκλειστική συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στην KARFITSA 
μιλά για όλους και για όλα. Για την 
πολιτική κίνηση που φέρεται να 
δημιουργούν συγκεκριμένοι Ιε-
ράρχες, για τον Τσίπρα, τους 
πολιτικούς, τον Μπουτάρη, 
την Κατερίνα Νοτοπού-
λου και αποκαλύπτει 
πως φοβάται για 
την σωματική 
του ακεραιότη-
τα. 

Ο ιεράρχης της Θεσσαλονίκης μιλά 
για το έργο της Εκκλησίας την περίο-

δο της οικονομικής κρίσης. «Πρόκειται 
για ένα δύσκολο έργο. Προσπαθούμε να 

κάνουμε ορισμένα πράγματα προς όφελος 
της κοινωνίας» αναφέρει. Και συμπληρώνει: 

«υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρέπει να αντι-
μετωπίσουν τη ζωή. Εμείς καθημερινά σε συνεργα-

σία με τις ενορίες μας πραγματοποιούμε καθημερινά 
περίπου είκοσι συσσίτια. Προχτές δώσαμε σε ένα ναό 105 

μερίδες φαγητού μόνο το μεσημέρι. Κατά καιρούς εμφανί-
ζονται μεμονωμένοι συμπολίτες μας που τους γνωρίζουμε και 

τους βοηθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε μέσω των γραφεί-
ων φιλοπτώχου ταμείου. Αλλά δεν έχουμε τακτικά έσοδα κάθε 
μήνα».  Μιλά επίσης για τον μεγάλο του στόχο, τη δημιουργία 
ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος από την Μητρόπολη της Θεσσα-
λονίκης. 

«Τα βγάζουμε πέρα δύσκολα»

«Πως τα βγάζει πέρα λοιπόν η Εκκλησία; Δύσκολα;» τον ρωτώ. 
«Δύσκολα! Υπάρχουν περιπτώσεις που αναγκαζόμαστε να πού-
με σε συμπολίτες μας ότι μπορούμε μόνο τόσο να βοηθήσουμε. 
Δεν έχουμε κάποια μηχανή που να κόβει χρήματα. Ούτε κανένα 
ταμείο που να εισπράττει έσοδα. Με διάφορους τρόπους εξυπη-
ρετούμε τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει κάποια 
συστηματοποιημένη διαδικασία που δουλεύει μηχανικά. Πράτ-
τουμε ανάλογα με τις ανάγκες» απαντά ο Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης. Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε δυο οικοτροφεία 
που διαθέτει η Μητρόπολη. Βρίσκονται στο κέντρο – το ένα έχει 
χωρητικότητα 24 ατομικών δωματίων και το άλλο 52 θέσεις- και 
προορίζονται για φοιτητές Θεολογίας. «Μένουν εδώ εντελώς 
δωρεάν μέχρι να λάβουν το πτυχίο τους. Όταν δεν μένουν σε 
αυτά φοιτητές Θεολογίας, τότε φιλοξενούμε φοιτητές άλλων το-
μέων» αναφέρει. 

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στην αποκλειστική του συνέ-
ντευξη αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην περιουσία της Εκκλη-
σίας –για την οποία διαχρονικά έχει γίνει μεγάλη συζήτηση-, τον 
διαχωρισμό κράτους - Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των περί-
που δέκα χιλιάδων ιεραρχών που υπάρχουν στην Ελλάδα και την 
οποία έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο. «Στην Θεσσαλονίκη η 
περιουσία της Μητρόπολης είναι μηδέν. Η περιουσία της Εκκλη-
σίας σε όλη την Ελλάδα πράγματι είναι μεγάλη αλλά παραμένει 
αναξιοποίητη» υπογραμμίζει ο κκ. Άνθιμος. «Η Εκκλησία στη 
Θεσσαλονίκη έχει περίπου 22 ακίνητα. Πρόκειται για ακίνητα που 
αξιοποιούνται, μερικά είναι άδεια βέβαια» υποστηρίζει. 

Τι απαντά όμως σε όσους ισχυρίζονται πως η Εκκλησία πρέπει να 
βάλει πλάτη και να διαθέσει την περιουσία της υπέρ του κράτους; 
«Το κράτος δεν έχει αποδείξει την ικανότητά του να αξιοποιήσει 

τη δική του περιουσία. Γιατί λοιπόν τόσος θόρυβος να πάρουν την 
περιουσία της Εκκλησίας. Ας αξιοποιήσει πρώτα το κράτος την 
δική του περιουσία, να δούμε μάλιστα πως θα την αξιοποιήσει 
και μετά να συνεργαστούμε. Ακούμε κατά περιόδους να κοπεί 
η μισθοδοσία του κλήρου. Αν την κόψουμε τότε οι ιερείς θα πε-
θάνουν γιατί δεν έχουν δική τους περιουσία. Δεν είναι προτάσεις 
αυτές. Απλά επιφωνήματα εντυπωσιασμού» λέει. Και συμπλη-
ρώνει: «Η μεγάλη περιουσία αφαιρέθηκε από την Εκκλησία πριν 
δεκαετίες». Απαντά μάλιστα σε όσους ζητούν να σταματήσει η 
μισθοδοσία του κλήρου από το δημόσιο: «Τα κίνητρά όσων το 
ζητούν δεν είναι οικονομικά. Θέλουν να αφανίσουν τον κλήρο για 
να υπάρχει μόνο ο κρατισμός». 

«Ποιος είναι ο μισθός των κληρικών» τον ρωτάμε. «Είναι περί-
που ίσος με τον μισθό που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί» αναφέρει 
ο κ. Άνθιμος και συμπληρώνει: «αν κόψουν σε εμάς τον μισθό να 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κκ. ΑΝΘΙΜΟΥ 

«Από την Ελλάδα λείπει ένας Καποδίστριας» 
#συνέντευξη

«Ο κ. Τσίπρας 
βασανίζεται 
πολύ…»

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με τον δη-
μοσιογραφο της KARFITSA, Βαγγέλη Στολάκη 
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#συνέντευξη
κόψουν και από αλλού. Αν θέλουν να μας 
κόψουν τον μισθό ας μας επιστρέψουν 
όλη την περιουσία και δεν θέλουμε μισθό 
γιατί θα την αξιοποιήσουν ξένες εταιρίες». 

Για τον ίδιο ο αξιολογότερος Έλληνας από 
το 1821 μέχρι σήμερα είναι ο Καποδίστρι-
ας. «Μακάρι να είχαμε πολλούς Καποδί-
στριες στη Βουλή. Λείπει πράγματι ένας 
Καποδίστριας από την σημερινή Ελλάδα. 
Ήταν ένας άνθρωπος που ενώ ήταν Κυ-
βερνήτης της Ελλάδας κατέληξε σε ένα 
ισόγειο. Δεν είναι τυχαίο ότι το Σύνταγμα 
που χρησιμοποιεί η Ελβετία σήμερα είναι 
γραμμένο από τον Καποδίστρια» σχολιά-
ζει. 

Για τον Τσίπρα

Η συζήτηση με τον Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης «πηγαίνει» στις πολιτικές εξελί-
ξεις. Για την δημιουργία του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου στην πόλη αναφέρει πως 
«πρόκειται για κάτι δοκιμαστικό. Ήθελε να 
δώσει κάτι στην Θεσσαλονίκη και το ίδρυ-
σε. Άλλωστε που θα πήγαινε εάν ήθελε να 

κάνει μια συνάντηση με κάποιον; Δεν το 
βλέπω αρνητικά. Την κ. Νοτοπούλου δεν 
πρόλαβα να την γνωρίσω». Για τον Αλέξη 
Τσίπρα λέει ότι τον άφησε ικανοποιημένο 
στην τελευταία κατ’ ιδίαν συνάντηση που 
είχε μαζί του. «Ο κ. Τσίπρας βασανίζεται 
πάρα πολύ. Τα θέματα που έχει να διαχει-
ριστεί είναι πολύ δύσκολα και αυτή είναι 
η πρώτη του εμπειρία. Έχει επίσης σκλη-
ρή αντιπολίτευση και δίπλα του δεν έχει 
ανθρώπους που είναι της ίδιας πολιτικής 
τακτικής. 

Όταν ο πρωθυπουργός μετεκλογικά πραγ-
ματοποίησε την πρώτη μεγάλη συγκέ-
ντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Βελλίδειο ρώτησα 
εάν μπορώ να πάω να τον ακούσω. Τελικά 
πήγα. Όταν με είδε ο Πρωθυπουργός είπε 
“Οποία Έκπληξη”. Με ευχαρίστησε που 
πήγα εκεί. Σε εκείνη την παρουσία του με 
ανέφερε δυο φορές στην ομιλία του. Όταν 
ήρθε ξανά στην Θεσσαλονίκη πάλι ήμουν 
εκεί στην ομιλία του. Με ρώτησε τότε 
πόσους υπουργούς και πρωθυπουργούς 
έχω ορκίσει ως Μητροπολίτης. Η εκείνη 

παρουσία μου ενόχλησε κάποιους αλλά ο 
επίσκοπος άλλωστε είναι για όλους» λέει. 

«Του χρεώνουν όμως ότι άλλα υποσχέ-
θηκε προεκλογικά και άλλα έκανε» ανα-
φέρουμε. «Αυτό ισχύει για όλους τους 
πολιτικούς μας» απαντά νέτα σκέτα ο κκ. 
Άνθιμος. 

«Όχι» σε πολιτική κίνηση ιεραρχών 

Για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης οι ιε-
ράρχες δεν πρέπει να ασχολούνται με την 
πολιτική. «Η πολιτική έχει διασπάσεις, 
ενώ η Εκκλησία ενότητα. Δεν βλέπω κα-
θόλου θετικά μια πολιτική κίνηση από ιε-
ρείς» σχολιάζει αναφερόμενος σε συγκε-
κριμένους κληρικούς που ακούγεται πως 
σκέπτονται να πολιτευτούν. Μάλιστα για 
τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς  
Σεραφείμ ο οποίος αποκάλυψε πως ψήφι-
σε τον Πάνο Καμμένο στις εκλογές ανα-
φέρει: «Κακώς το έκανε. Η ψήφος είναι 
μυστική. Ο Πειραιώς παλιά ήταν μαθητής 
μου. Από την ώρα που έγινε Μητροπολί-
της όμως έφτασε σε σημείο υπερβολής. 
Δεν μπορεί κάποιος να είναι απόλυτος. Αν 
είσαι επίσκοπος, δηλαδή πρόσωπο που 

υποβοηθείς την ενότητα και την κοινωνία 
του Αγίου Πνεύματος δεν μπορείς να είσαι 
απόλυτος. Έχει ικανότητες αλλά πρέπει να 
ξέρει να κρατεί τα όρια». 

Αποκαλύπτει ότι στις εκλογικές διαδικασί-
ες ψηφίζει, όπως έπραξε και στο δημοψή-
φισμα. Δηλώνει αντίθετος στην διενέργεια 
νέου δημοψηφίσματος. «Είμαστε ένα μι-
κρό κράτος. Επειδή έχουμε και αδυναμίες 
θεωρώ ότι η θέση μας είναι κοντά στους 
Ευρωπαίους και την Ευρώπη» υποστηρί-
ζει.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δεν φο-
βάται να πει δημόσια την άποψή του για 
ζητήματα της επικαιρότητας. Χαρακτηρί-
ζει «απροσδιόριστη» την εκλογή του Ντό-
ναλντ Τραμπ στην προεδρεία των ΗΠΑ και 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης με τον οποίο 
σε πολλά σημεία διαφωνεί… «καλόψυχο». 
«Η σχέση μας είναι πολύ καλή. Ξεκινήσα-
με άσχημα αλλά ο κύριος δήμαρχος για 
μένα είναι ένας άνθρωπος καλόψυχος. Κι 
εγώ τον προσέχω κι εκείνος με προσέχει» 
καταλήγει.

Λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε η WIND πέρσι ση-
μειώνοντας αύξηση 7,2% στα κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν στα € 91 
εκατ. ενώ αυξημένος ήταν και ο κύκλος εργασιών της, 
στα € 476 εκατ. 
Η σταθερή τηλεφωνία με τη διεύρυνση της συνδρομητι-
κής βάσης κατά 46.000 και πλέον πελάτες καθώς και τα 
νοικοκυριά που επιλέγουν συνδυαστικά προϊόντα κινητής 
και σταθερής από τη WIND έδωσαν σημαντική ώθηση στα 
έσοδα. Σε σχέση με το 2015 η αύξηση αυτή άγγιξε το 11%. 
Τη ίδια στιγμή στην κινητή παρατηρήθηκε σταθεροποίη-
ση των εσόδων ενώ το εκσυγχρονισμένο 4G δίκτυο, σε 
συνδυασμό με τη διείσδυση των smartphones, εκτόξευ-
σαν τη χρήση δεδομένων  στα 5,2 δις MB, διπλασιάζοντας 
πρακτικά τη χρήση data σε σχέση με την περσινή περίοδο.
Και το 2017 η WIND συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη 
με περίπου € 100 εκ.. Το νέο πλάνο της εταιρείας επικε-
ντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες υποδομών: τα δί-
κτυα νέας γενιάς κινητής (4G) και νέας γενιάς σταθερής 
(VDSL, FTTx) καθώς και τις υπηρεσίες συνδρομητικής 
τηλεόρασης. Μετά τις βάσεις που έχτισε τη χρονιά που 
πέρασε με την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου 
οπτικών ινών και την απόκτηση τεχνολογικής τηλεοπτι-
κής πλατφόρμας, ο στόχος είναι συγκεκριμένος: να φτά-
σει το προϊόν στον τελικό χρήστη είτε μιλάμε για οπτική 
ίνα σε κτίρια και σπίτια στις αστικές περιοχές είτε για τη-
λεοπτικό περιεχόμενο. 

Είσοδος στην τηλεόραση
Μέχρι το τέλος του έτους, η WIND θα λανσάρει μια νέα 
υπηρεσία multiscreen βίντεο, δημιουργώντας μια ξεχω-
ριστή τηλεοπτική εμπειρία για τους πελάτες της οι οποίοι 
θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανές και catch-up τηλεοπτι-
κές μεταδόσεις και σε ένα πλούσιο κατάλογο βίντεο On-
Demand (VOD), από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμούν 
ακόμη και tablet, smartphone ή υπολογιστή. Ενδεικτι-
κό της βαρύτητας που έχει η τηλεόραση στη στρατηγι-
κή ανάπτυξης της WIND είναι το γεγονός ότι υπέγραψε 
σύμφωνο συνεργασίας με τη Vodafone Ελλάδας ώστε να 
διερευνήσουν από κοινού τις ευκαιρίες στην αγορά τη-
λεοπτικών υπηρεσιών. Οι δύο εταιρείες ωστόσο τονίζουν 
ότι θα διαμορφώσουν τελείως ξεχωριστά και αυτόνομα 
τηλεοπτικά προϊόντα, καθεμία για τους πελάτες της.

Θετικά αποτελέσματα  
για τη WIND τη χρονιά  

που πέρασε 

Με ενισχυμένη κερδοφορία  
μπαίνει στην αγορά  

της τηλεόρασης
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Ένα δώρο έκανε πριν λίγες ημέρες στον πρόεδρο 

της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη ο 
βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Κώστας Γκιου-

λέκας. Ο Θεσσαλονικιός βουλευτής επισκέφτηκε 

τον κ. Μητσοτάκη στο γραφείο του και του έδωσε 

-όλο καμάρι- το νέο του βιβλίο για τον Μακεδονι-

κό Αγώνα. Το πόνημα στηρίζεται στο προσωπικό 

αρχείο του βουλευτή και πρ. δημοσιογράφου της 

TV100  και αποτελεί έναν αφιερωματικό τόμο 
βασισμένο στα δημοσιεύματα των εφημερίδων 

εκείνης της εποχής. Υπενθυμίζεται πως το βιβλίο 

έχει προλογίσει ο πρ. πρόεδρος της ΝΔ και πρ. 

πρωθυπουργός. Κώστας Καραμανλής ενώ στην 

εκδήλωση παρουσίασής του στην Θεσσαλονίκη 

μίλησαν γι’ αυτό  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην 

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κακός χαμός ακούγεται ότι έγινε πριν 
λίγες ημέρες στα γραφεία της Νέας Δη-
μοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. «Γαλάζιοι» 
νεολαίοι βρίσκονταν για τρεις ολόκληρες 
ημέρες στα κομματικά γραφεία προκει-
μένου να γραφτούν στα μητρώα της νέας 
ΟΝΝΕΔ που ιδρύει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αλλά δεν τα κατάφεραν όλοι  - λόγω 
των διαγραφών του περασμένου Δεκεμ-
βρίου - με αποτέλεσμα να πιαστούν στα 
χέρια... Η κατάσταση δεν είναι καλή στο 
κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση και 
ακούγεται ότι ο αρχηγός του ετοιμάζεται 
να πάρει μέτρα...

Στην Κρήτη βρέθηκε πρόσφατα η θεσσα-
λονικιά ευρωβουλευτής της «Ελιάς» Εύα 
Καϊλή. Η όμορφη πολιτικός κάθισε στο ίδιο 
τραπέζι με τον άλλο ΠΑΣΟΚο Ευρωβου-
λευτή Νίκο Ανδρουλάκη, και τον βουλευτή 
της Δημοκραατικής Συμπαράταξης Βασίλη 
Κεγκέρογλου. Ήπιαν τσικουδιές και ρακές, 
έφαγαν μεζεδάκια και συζήτησαν για το 
παρόν και το μέλλον του κόμματός τους! 
Μαντινάδα δεν ξέρουμε αν της αφιέρωσε 
κανείς για τα ωραία της τα μάτια! 

Συνοδευόμενος από την… κόρη του, ο εντεταλμένος 
δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Δημαρέλος, παραβρέθηκε στην εκδήλωση για την 
απονομή βραβείων ανακύκλωσης γυαλιού. Η βράβευση 
αφορούσε 30 επιχειρήσεις, οι οποίες ανακυκλώνουν συ-
στηματικά γυάλινες συσκευασίες στους μπλε κώδωνες. Ο 
κ. Δημαρέλος «ανέβασε» στα social media μια φωτο-
γραφία από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που απεικονίζει 
την κόρη του στην αγκαλιά του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη, αποσπώντας έτσι εκατοντάδες θετικά 
σχόλια και likes. «Η Ξένια ήθελε να έρθει καθώς είναι 
οπαδός της ανακύκλωσης. Βαρέθηκε λίγο σε κάποια 
φάση και είπε να φρεσκάρει το μακιγιάζ ενόψει και 
της φωτογράφησης με το δήμαρχο», σχολίασε ο κ. 
Δημαρέλος. Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να απαντήσει σε 
διαδικτυακό του φίλο που αναρωτήθηκε αν θα αναλάβει 
τα ηνία στον τομέα της καθαριότητας στον επικείμενο… 
ανασχηματισμό του κ. Μπουτάρη, ξεκαθαρίζοντας πως 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Από ΜΕΤΡΟ σε... ΜΕΤΡΟ πάει αυτός ο 
άνθρωπος! Αναφερόμαστε στον Γιάννη 
Μυλόπουλο, τον πρόεδρο της εταιρίας ο 
οποίος τη μια ημέρα βρίσκεται στο ΜΕΤΡΟ 
της Νίκαιας και του Κορυδαλλού  παρέα 
με τη Νίνα Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ (πρώην 
ΠΑΣΟΚ) και από την άλλη στο εργοτάξιο 
στο σταθμό της Βενιζέλου. Το ίδιο κάνει 
και στα διάφοραα «πηγαδάκια». Μόνο για 
το ΜΕΤΡΟ της πόλης μιλά. Όπως μαθαί-
νουμε επαναλαμβάνει ότι η πόλη θα έχει 
ΜΕΤΡΟ το 2019 και πως αυτός θα κόψει 
την... κορδέλα.

Τίνος είναι βρε παιδιά ο δικηγόρος που... 

πυροβολήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλο-

νίκης από ηλικιωμένο πελάτη του; Από 

τη μια έχουμε την Λαϊκή Ενότητα Θεσσα-

λονίκης η οποία δημόσια λέει περαστι-

κά στο μέλος της και του εύχεται καλή 

ανάρρωση και από την άλλη έχουμε την 

παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο Θεσσα-

λονίκης που κάνει ακριβώς το... ίδιο; 

Τελικά, ΣΥΡΙΖΑίος ή Λαφαζανικός είναι ο 

δικηγόρος, αν και αυτό που έχει σημασία 

είναι να αναρρώσει...

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
και η σύζυγός του. Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας και η Ελεάννα Βλάχου 
σε λίγους μήνες από τώρα θα κρα-
τούν στα χέρια τους το πρώτο τους 
παιδάκι. Η κ. Βλάχου είναι ήδη πέντε 
μηνών έγκυος, ενώ  το παιδί είναι 
αγόρι! Το ευτυχισμένο ζευγάρι που 
είχε παντρευτεί σε... πολύ στενό οι-
κογενειακό και φιλικό κύκλο το 2014 
στο Πήλιο, τις τελευταίες ημέρες 
τρέχει για... μωρουδιακά αποχρώσε-
ως μπλε. #k

arfi
tso

m
ata

Με τους δημότες πέρασε τα Κούλουμα ο δήμαρχος Πυλαί-
ας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο καλός καιρός έβγαλε 
τους περισσότερους από τα σπίτια τους, πέταξαν χαρταε-
τούς στο ψηλότερο σημείο του νομού Θεσσαλονίκης – στον 
Χορτιάτη – και γλέντησαν με τη ψυχή τους. Στην παρέα του 
δημάρχου ήταν και ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ (Φορέα Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων) Μιχάλης Γεράνης που δεν 
παρέλειψε να ζητήσει από τους φίλους του να… ανακυ-
κλώνουν και να μην πετάνε τα σκουπίδια… Ήμαρτον πρό-
εδρε, σε γλέντι ήταν οι άνθρωποι όχι στο περιβαλλοντικό 
πάρκο του φορέα στους Ταγαράδες για… μάθημα
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Αρκεί μια φωτογραφία της για να κολάσει και να ρί-
ξει το διαδίκτυο. Φυσικά και αναφερόμαστε στην 
πρώην δημοτική σύμβουλο Θεσσαλονίκης και κόρη 
του πρώην υπουργού της ΝΔ Γιώργου Σαλαγκούδη, 
Ανθή. Η παρουσιάστρια φορώντας ένα καυτό σορ-
τσάκι και έχοντας στα χέρια της τον υπολογιστή της 
ενημέρωσε τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους 
πως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δεν βρέθη-
κε κάπου- όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει- αλλά 
έμεινε στο σπίτι της στη Γλυφάδα, γράφοντας για το 
περιοδικό που εργάζεται. Δεν πειράζει Ανθή μας! Και 
λίγες διακοπές από τις... διακοπες χρειάζονται! 

Πάντως από όσα μαθαίνουμε στην 
τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής 

ομάδας της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσ-
σαλονίκη» έδωσε το παρών και ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Ο πρώην... μόνιμος 

αντικαταστάτης του κυρ Γιάννη βρέθηκε 
μαζί με τους συναδέλφους του από την 

ίδια παράταξη μετά από καιρό, αφού είναι 
γνωστό πως ο ίδιος έχει διαχωρίσει τη 

θέση του από τις επιλογές της διοίκησης. 
Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην στήλη 

άνθρωποι που παρακολούθησαν την 
σχετική συνεδρίαση το κλίμα δεν ήταν 

και το καλύτερο καθώς, οκ. Ζέρβας 
θεωρείται πλέον ξένο σώμα μέσα στην 
παράταξη, και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να 
μιλήσουν εντελώς... ανοικτά αφού είχαν 

την εκτίμηση ότι παρακολουθούνται. 

Το είπε και το έκανε ο πρώην Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πήγε 

στην Δράμα για να κάνει... κούλουμα και να πετάξει 
αετό και ντύθηκε... αστροναύτης. Στο σχετικό δελτίο 

τύπου με το οποίο ο κ. Ψωμιάδης μας ενημέρωνε 
ότι θα... ντυθεί καρναβάλι ανέφερε πως επέλεξε 

αυτή την ενδυμασία ως... καλεσμένος των εγκαι-
νίων της... διαστημικής υπηρεσίας που πρόσφατα 
ανακοίνωσε ο υπουργός Νίκος Παππάς. Βέβαια, 

οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η περσινή με-
ταμφίεση τουκ. Ψωμιάδη, που είχε ντυθεί Μέρκελ, 

ήταν πιο… πετυχημένη. Άσε που δεν χρειάστηκε και 
τόσο... αλουμινόχαρτο!

Γράμμα στον… υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο έστειλε ο δήμαρχος Παιονίας Χρή-
στος Γκουντενούδης, ζητώντας την κατάργηση 
εσφαλμένης επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε 
επαγγελματίες μικρών οικισμών του δήμου. Ο κ. 
Γκουντενούδης καλεί τον κ. Τσακαλώτο να προβεί 
σε διόρθωση της λανθασμένης επιβολής τέλους 
επιτηδεύματος 650 ευρώ σε επαγγελματίες του 
δήμου, καθώς συγχέεται από το υπουργείο η έν-
νοια του... χωριού που αναφέρει η νομοθεσία για 
το τέλος (επιβάλλεται σε χωριά μέχρι 500 κατοί-
κους), με αυτήν της Τοπικής Κοινότητας (η οποία 
όμως περιλαμβάνει περισσότερα χωριά και ως εκ 
τούτου ο συνολικός πληθυσμός υπερβαίνει τους 
500). «Στο δήμο Παιονίας καλούνται να καταβάλ-
λουν ετησίως τέλος επιτηδεύματος οι επαγγελμα-
τίες κάτοικοι της Μεταμόρφωσης με 202 κατοί-
κους κατά την απογραφή του 2011, του Στάθη με 
392 κατοίκους, της Πηγής με 100 κατοίκους, των 
Ευζώνων με 330 κατοίκους, της Πλατανιάς με 383 
κατοίκους, της Γερακώνας με 243 κατοίκους, της 
Φιλυριάς με 270 κατοίκους, των Ρυζίων με 385 
κατοίκους, του Βαλτοτοπίου με 220 κατοίκους, 
του Καμποχωρίου με 185 κατοίκους. Σε όλες αυ-
τές τις περιπτώσεις το Υπουργείο Οικονομικών 
υποχρεώνει τους επιτηδευματίες να καταβάλουν 
αυτό το τέλος αυθαίρετα διότι ερμηνεύεται εσφαλ-
μένα η νομοθεσία», σημείωσε ο δήμαρχος.

SMS

#karfitsomata

«Η κυβέρνηση έκανε άτακτη υποχώρηση και τα δέχτηκε όλα». Αυτό ήταν το σχόλιο του βουλευτή Β’ Θεσ-
σαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε με ααφορμή την έκβαση της 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών μας. Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε, 
ότι η κυβέρνηση μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, περίπου ενός έτους ,δέχθηκε όλα όσα ζητούσε 
το ΔΝΤ και τα απέρριπτε, λέγοντας σχετικά: « Τα δέχτηκε όλα. Μείωση του αφορολογήτου περίπου στα 
6.000 ευρώ, και εκτιμώ ότι αυτός είναι ένας λόγος που ο κ. Τσακαλώτος δεν βγαίνει να μιλήσει, διότι 
πολλές φορές και στη Βουλή και στην προηγούμενη αξιολόγηση είχε πει ότι τα 9.000 ευρώ ήταν κόκκινη 
γραμμή και δεν πήγαινε παρακάτω. Πήγε παρακάτω στην πρώτη και φαίνεται ότι την ξεπερνά κατά πολύ 
και τώρα την κόκκινη γραμμή. Παραδέχθηκε επίσης τη μείωση από 7% έως 30%  σε 1.400.000 συντάξεις 
, τις ομαδικές απολύσεις από 5% σε 10%. Όλα αυτά ήταν κόκκινες γραμμές, αυτά για τα οποία καθυστε-
ρούσε η κυβέρνηση επί ένα χρόνο να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, και τα δέχθηκε» σημείωσε μεταξύ 
άλλων ο κ. Αναστασιάδης. 
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Του Ευθ. Καρανάσιου

Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του 
Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με κύριο 
σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων 

για τη διασύνδεση μεταξύ της πανεπιστημιακής 
και επιχειρηματικής κοινότητας και την πρό-

σβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας. Το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελεί το 

πρώτο και μόνο ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά 
αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρέχει 

είκοσι (20) μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής 
ζήτησης στην αγορά εργασίας στους τομείς της 

οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, του πε-
ριβάλλοντος, της βιώσιμης γεωργίας, της ενέρ-

γειας, της πληροφορικής, του σχεδιασμού προ-
ϊόντων, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της 

νομικής επιστήμης. Το Σύμφωνο συνυπέγραψαν, 
η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Τουρισμού 

Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου και ο Αντι-
πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Ομότιμος καθηγη-
τής, κ. Γεώργιος Στάμου.  Όπως ανέφερε σε δη-

λώσεις της η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης: 
«στόχος και των δύο  φορέων είναι η εδραίωση 

συνεργασίας με κοινές δράσεις και αμοιβαία 
επωφελείς συνέργειες, η ανταλλαγή και εκα-

τέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της 
εμπειρίας σε ενέργειες που αφορούν στην αγορά 

του τουρισμού και στην τουριστική βιομηχανία 
εν γένει. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 

λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομική συ-
γκυρία που βιώνουν οι νέοι στη σύγχρονη πραγ-

ματικότητα αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά 
αρωγός στην προσπάθεια αυτών για αναζήτηση 

εξειδίκευσης και αναγκαίων προσόντων προκει-
μένου να ενταχθούν ομαλά και παραγωγικά στη 

«βιομηχανία» του τουρισμού». 

Μεγάλες θα είναι οι απώλειες και για τους συνταξιούχους, η κατάργηση της 
προσωπικής διαφοράς θα εξισώσει προς τα κάτω τις αποδοχές των παλαιών 

συνταξιούχων με αυτές των νέων συνταξιούχων του νόμου Κατρούγκαλου.

Και ενώ είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, υπουργοί της 
κυβέρνησης συνεχίζουν να εμπαίζουν τους πολίτες, δηλώνοντας υπερήφανοι 

για το ασφαλιστικό, υπόσχονται 14η σύνταξη όταν ψηφίζουν την περικοπή των 
υπόλοιπων 12!

Η κοροϊδία είναι χειρότερη και από τη λιτότητα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. 
έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και σκαρφίζεται τρικ για να περάσει 

επικοινωνιακά τη νέα καταιγίδα μέτρων.

Οι πολίτες ζητούν καθαρές κουβέντες και ειλικρίνεια, πλήρωσαν ακριβά τους 
σωτήρες που θα «έσκιζαν» τα Μνημόνια και απαιτούν αλήθειες και σοβαρότητα. 

Η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες για πάντα και τώρα 
βρίσκεται στο σημείο να μην την πιστεύει κανένας και για τίποτε.

Και η ίδια έχει την πρόθεση να διεκ-
δικήσει το δήμο της Θεσσαλονίκης το 
2019. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της 
«Ανοιχτής Πόλης» Ρία Καλφακάκου σε 
πρόσφατη τοποθέτησή της στο δημο-
τικό συμβούλιο Θεσσααλονίκης. Αυτή 
θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει όμως να την 
«κατεβάσει»; Γιατί εμείς μαθαίνουμε 
από στενούς συνεργάτες του Τσίπρα ότι 
το «φλερτ» της Κουμουνδούρου με τον 
Γιάννη Μπουτάρη καλά κρατεί...

Μήπως οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα για επίσκεψή του στο... Μαξίμου Θεσσαλονίκης 

μια φορά στις δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον, ήταν 
και αυτό υπόσχεση χωρίς αντίκρυσμα; “Εκτός κι αν οι 
βορειοελλαδίτες δεν ξέρουν να μετράνε...” όπως μας 

είπε στέλεχος του... ΣΥΡΙΖΑ!

ΑΠΟΡΙΑ

Από σήμερα τα 
τεχνικά κλιμά-

κια της τρόικας 
θα συζητήσουν 
με τα στελέχη της 

κυβέρνησης για το 
πώς θα οριστικοποι-

ηθούν μέτρα ύψους 
3,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, τα οποία απαιτεί 

το ΔΝΤ προκειμένου να 
παραμείνει στο ελληνικό 

πρόγραμμα.

Το αφορολόγητο όριο 
αναμένεται να μειωθεί από 

τα 8.650 ευρώ, που είναι 
σήμερα, στο επίπεδο των 

5.000 ευρώ, κάτι που θα αυ-
ξήσει τη φορολογία για όσους 
έχουν άνω των 350 ευρώ μη-

νιαίως!

«Τη Δευτέρα εγκαινιάζεται ένα από τα 
μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στο νομό 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ο Σταθμός 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Ευκαρπία. 
Πρόκειται για ένα πολύπαθο έργο που από την 

αρχή η οικογένεια της αυτοδιοίκησης το πίστεψε. 
Προσωπικά αισθάνομαι ικανοποίηση γιατί με το 

που ανέλαβα στο Σύνδεσμο, ύστερα από εντο-
λή των αυτοδιοικητικών, να προχωρήσω στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων όπου 
βασικός κρίκος είναι οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Το 
συγκεκριμένο έργο θα ωφελήσει σημαντικά και το 

περιβάλλον και την οικονομία κλίμακας της αυτοδι-
οίκησης. Οι δήμοι θα εξοικονομήσουν πάρα πολλά 

χρήματα και έτσι δε θα χρειαστεί να βάζουν τέλη στους 
συμπολίτες μας», υπογράμμισε στο πλαίσιο συνέντευ-

ξης τύπου, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, Μιχάλης Γεράνης. Το συγκεκριμένο έργο 

αναμένεται να δώσει περιβαλλοντική αλλά και οικονομική 
ανάσα στην πόλη και στους δημότες που ωφελούνται άμε-
σα από αυτό. Οι 

εγκαταστάσεις 
βρίσκονται σε 

ιδιόκτητο οικόπε-
δο του Συνδέ-

σμου ΟΤΑ στη Ν. 
Ευκαρπία.

Κοροϊδία δίχως τέλος

«Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας φέρνει 
περιβαλλοντικά και οικονομικά 

οφέλη στους δήμους»

Ενωτικός για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 
Αβραμόπουλος. Ο κ. Αβραμόπουλος με αφορμή  την 
απόφαση του Σταύρου Καλαφάτη να μην βρεθεί 
στην ενημέρωση του δημάρχου προς τους επικε-
φαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για 
το δάνειο που θέλει να λάβει ως διοίκηση έγρα-
ψε στο facebook: «Ο Σταύρος Καλαφάτης, ως 
επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπο-
λίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εξέφρασε με 
δημόσια ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, τις 
αντιρρήσεις του για το γεγονός ότι το θέμα της 
«Έγκρισης σύναψης και όρων χρηματοδοτι-
κής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης 
και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» 

έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στην 44η θέση της ημερήσιας δι-
άταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Πρέπει να διευκρινίσω ότι, η κατάταξη του θέματος στη θέση αυτή 
είναι ένα αμιγώς διαδικαστικό ζήτημα και σχετίζεται αποκλειστικά με 

την οργάνωση των θεμάτων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και 
καμία σχέση έχει με τη βαρύτητα ή μη κάθε θέματος. Την αντίρρησή 

του αυτή διατύπωσε και σε επιστολή που μου έστειλε, ζητώντας την 
πρόταξη του θέματος». Και συνεχίζει ο κ. Αβραμόπουλος απευθυνό-

μενος στον Σταύρο Καλαφάτη και απαντώντας στην επιστολή του:  «…
όπως συμβαίνει πάντα τα τελευταία έξι χρόνια, για σοβαρά (αλλά όχι 

μόνο) θέματα, οι επικεφαλής των παρατάξεων απολαμβάνουν τη δυ-
νατότητα να αναπτύσσουν με ευχέρεια τα επιχειρήματά τους, αρκεί να 

διαφυλάττουμε τη διαδικασία και το επίπεδο του διαλόγου. Η εμπειρία 
σου από τη Βουλή έχει συμβάλει θετικά σε αυτήν την κατεύθυνση».



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όρος επιβίωσης η παραμονή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η οικονομική και νομισματική σταθερότητα 
που προσφέρει στα μέλη της η ζώνη του ευρώ είναι για την ελληνική οικονομία ασπίδα προστασίας απέναντι 
σε απρόβλεπτους κινδύνους. Όπως μάλιστα έδειξε η εμπειρία του περασμένου έτους με την απροσδόκητη 
εμφάνιση πολλών εξωγενών διαταραχών στην πολιτική και στην οικονομία, η ευρωζώνη μπόρεσε να απορρο-
φήσει τους κραδασμούς και να αποτρέψει τη διάχυση των αρνητικών επιπτώσεών τους στις οικονομίες των 
χωρών-μελών. Για την Ελλάδα, η ενεργός συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ είναι επιτακτικά αναγκαία για 
λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και εθνικούς. Είναι όρος επιβίωσης της χώρας σε ένα ταραγμένο ευρωπα-
ϊκό και διεθνές περιβάλλον. Λειτουργεί ως άγκυρα όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κοινωνικής και πολιτικής 
σταθερότητας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο διάβα της ιστορίας καμία άλλη χώρα δεν έλαβε τόσο μεγά-
λη οικονομική στήριξη όσο η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν εκτός ευρωζώνης. 
Η αξιόπιστη εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από τα 
κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και περιέχει δράσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και το αξιόχρεο 
της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την επαναφορά της χώρας σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά και την ισότιμη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διαδικασίες αντιμετώπισης των κραδασμών και 
βελτίωσης της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι, αν οι εταίροι, οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση επιδείξουν ευελιξία 
και ρεαλισμό, είναι εφικτό να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η απόφαση του 
Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς δείχνει τη βού-
ληση της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων να συνεχίσουν την προσπάθεια για συναινετική υπέρβαση 
των διαφορών. Αν όμως οι διαπραγματεύσεις παραταθούν χωρίς προοπτική ταχείας επίτευξης συμφωνίας, η 
χώρα θα εισέλθει σε ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας, επιδείνωσης των σχέσεων με τους εταίρους-δανειστές και 
εγκλωβισμού της οικονομίας σε στασιμότητα.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΟ 2016, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2017
Τα δύο τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές:
• Το 2015, το ΑΕΠ μειώθηκε μόλις κατά 0,2% παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά 
κύριο λόγο το πρώτο εξάμηνο, όταν κορυφώθηκε η αβεβαιότητα ως προς τη θέση της χώρας στη ζώνη του 
ευρώ, αλλά και το δεύτερο εξάμηνο, όταν επιβλήθηκαν οι αυστηροί – τουλάχιστον στην πρώτη φάση τους – 
περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων.
• Το 2016, η ύφεση το πρώτο εξάμηνο ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και η οικονομία παρουσίασε θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συνολικά για το 2016, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές έτους 2010 
αυξήθηκε κατά 0,3%, οι αποπληθωριστικές πιέσεις συγκρατήθηκαν, η απασχόληση ενισχύθηκε και μειώθηκε 
η ανεργία, αν και παραμένει πολύ υψηλή.
Η πορεία αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού, τα οποία, μετά 
από μια μακρά περίοδο αδράνειας και απραξίας, είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν όταν διαμορφωθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες. Εξάλλου, παρά τα λάθη και τις οπισθοδρομήσεις, παρά το σημαντικό οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος της κρίσης, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 
χρόνια επέτυχαν να θεραπεύσουν συσσωρευμένες παθογένειες και διαρθρωτικές ατέλειες, επιτρέποντας με 
αυτόν τον τρόπο τη βελτίωση μεσομακροπρόθεσμα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της οικονομίας. Ειδικό-
τερα, πρέπει να σημειωθούν:
• η εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος και του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,
• η ανάκτηση των μεγάλων απωλειών ανταγωνιστικότητας,
• η σημαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός, των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,
• η ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος,
• οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών είναι η διαφαινόμενη αναδιάρθρωση της οικονομίας στην κατεύθυν-
ση ενός νέου, εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, με έμφαση στους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων 
αγαθών.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2017 ο ρυθμός οικονομικής ανόδου θα είναι θετι-
κός (2,5%) και ότι η οικονομία έχει σήμερα τις δυνατότητες να περάσει σε μια νέα και πιο υγιή αναπτυξιακή 
φάση. Ως παράγοντες ώθησης καταγράφονται: (α) η ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, (β) η περαι-
τέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων και η άνοδος των ξένων άμεσων επενδύσεων μέσω τόσο 
των χρηματικών εισροών όσο και της επανεπένδυσης των κερδών πολυεθνικών εταιριών και (γ) η αύξηση 
των εξαγωγών αγαθών.

Δημοσιονομική πολιτική
Το 2016 χαρακτηρίστηκε από τη θεσμοθέτηση μεγάλου αριθμού δημοσιονομικών παρεμβάσεων, που αφο-
ρούσαν κυρίως τη φορολογική και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, καθώς και την καθιέρωση αυτόματου 
μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής. Η πρόοδος του νέου προγράμματος χρηματοδοτικής διευκό-
λυνσης αντικατοπτρίστηκε στην επιτυχή κατάληξη της πρώτης αξιολόγησης, την εκταμίευση της δεύτερης 
δόσης, μέρος της οποίας διοχετεύθηκε στην πραγματική οικονομία μέσω της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου, και στην οριστικοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δη-
μόσιου χρέους. Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, διεύρυναν τη φορολογική βάση και συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων. 
Με βάση τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 αναμένεται να κυμανθεί 
γύρω από το 2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ το 2017 θεωρεί-
ται επιτεύξιμος. Οι όποιες επισφάλειες για το ύψος του δημοσιονομικού αποτελέσματος συνδέονται με τη 
διατήρηση της καλής πορείας των εσόδων, τη συγκράτηση των μη παραγωγικών δημόσιων δαπανών, κυρίως 
όμως με την άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, επειδή αυτό επηρεάζει καταλυτικά τις μακροοι-
κονομικές εξελίξεις. Συνδέονται επίσης με την αβεβαιότητα της επίτευξης των προβλεπόμενων εσόδων του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστι-
κών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τραπεζικό σύστημα και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης
Οι πιέσεις που δέχθηκε το τραπεζικό σύστημα το 2015 υποχώρησαν το 2016. Καταγράφηκε μικρή επι-
στροφή καταθέσεων και αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων, επαναπατρισμός κεφαλαίων και μερική 
αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν υψηλοί, μετά 
την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση με τη συμμετοχή κυρίως ιδιωτών στο τέλος του 2015, και οι τράπεζες 
διατήρησαν μια ιδιαιτέρως συντηρητική πολιτική προβλέψεων. Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία του β΄ και 
γ΄ τριμήνου του 2016, οι τράπεζες επέστρεψαν, έστω και οριακά, στην προ φόρων κερδοφορία. Παράλλη-
λα, η τάση απομόχλευσης στα στοιχεία ενεργητικού διατηρείται, κυρίως λόγω της πώλησης θυγατρικών στο 
πλαίσιο της εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι ο ετήσιος ρυθμός χρηματο-
δότησης προς τις επιχειρήσεις εμφάνισε για πρώτη φορά, μετά από μια πολυετή πτωτική πορεία, σημάδια 
σταθεροποίησης.
Η πτωτική τάση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) συνεχίστηκε και στο δ´ τρίμηνο 2016. Στο τέλος του 
2016 τα ΜΕΑ ήταν 106,3 δισεκ. ευρώ, από 107,6 δισεκ. ευρώ στο τέλος του γ´ τριμήνου. Αυτό σημαίνει ότι 
το τραπεζικό σύστημα συνολικά και για το δ´ τρίμηνο του 2016 επέτυχε το στόχο μείωσης των ΜΕΑ που είχε 
συμφωνήσει η Τράπεζα της Ελλάδος από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η μείωση αυτή 
επιτεύχθηκε κυρίως λόγω της εφαρμογής πιο αποτελεσματικών ρυθμίσεων που επανέφεραν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές σε κατάσταση κανονικής εξυπηρέτησης, καθώς και λόγω διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών.
Το συσσωρευμένο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αν και εμφάνισε τάσεις σταθεροποίησης 
και μικρής υποχώρησης, παραμένει ωστόσο η σημαντικότερη πηγή κινδύνου για την ευστάθεια του εγχώριου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και τροχοπέδη (μαζί με τη μεγάλη συρρίκνωση της καταθετικής βάσης) για 
τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη διαμεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών.
Είναι θετικό ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών, ρυθμιστικού πλαισίου 
αλλά και ενεργειών των τραπεζών στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι πλέον πρό-
σφατες εξελίξεις αφορούν: το ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών διαχείρισης 
ή απόκτησης απαιτήσεων, τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου, τη στροφή των τραπεζών στη διε-
νέργεια ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την υποχρέωση των τραπεζών να επιτυγχάνουν συγκε-
κριμένους επιχειρησιακούς στόχους ως προς τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Στόχος 
είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχεδόν κατά 40 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Η 
μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει από το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, 
ενώ συνολικά η επίτευξη του στόχου θα προσεγγιστεί αρχικά μέσω μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, οριστι-
κών διευθετήσεων, επιλεκτικών διαγραφών δανείων και ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, ενώ οι πωλήσεις 
δανείων εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα ιδίως από το 2019. Επισημαίνεται ωστόσο ότι 
για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να επιλυθούν αρκετές ακόμη νομικές και άλλες εκκρεμότητες, 
όπως: (α) ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, (β) η νομική προστασία στελεχών τραπεζών, δημόσιων φορέων και 
ειδικών εκκαθαρίσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης εταιρικών χρεών, (γ) η λογιστική/
φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν από πωλήσεις ή διαγραφές δανείων και (δ) η 
καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών.
Οι εκκρεμότητες αυτές, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που συνδέεται με την αργή εξέλιξη των διαπραγ-
ματεύσεων με τους θεσμούς για την περάτωση της δεύτερης αξιολόγησης, θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου. Παρά τη μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2016, φαίνεται ότι 
τον πρώτο μήνα του 2017 υπήρξε επιτάχυνση της εισροής νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και μείωση 
της ανταπόκρισης των οφειλετών στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Παράλληλα, εμφανίζεται εκ νέου ένα κλίμα 
πρόσφορο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αφού η εσκεμμένη αθέτηση των δανειακών υποχρεώσε-
ων δεν επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν, κατά μείζονα λόγο, σημαντική 
την αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις 

τράπεζες και την πραγματική οικονομία: βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, αύξηση 
της ρευστότητας και μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των τραπεζών και επομένως του κόστους 
χρηματοδότησής τους, αύξηση της προσφοράς αλλά και της ζήτησης δανείων και αναδιάρθρωση του πα-
ραγωγικού προτύπου της εγχώριας οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης πόρων που θα χρηματοδοτήσουν 
παραγωγικές επενδύσεις.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2016 αφορούσαν την 
ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ και τη διενέργεια σε ευρω-
παϊκό επίπεδο άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η προσαρμογή του κλάδου κρίνεται σε γε-
νικές γραμμές ικανοποιητική και, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που προφανώς έχει επηρεάσει 
αρνητικά τα μεγέθη παραγωγής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής 
ποιότητας. Ωστόσο, δεν δικαιολογείται εφησυχασμός, αφού οι προκλήσεις από τις μακροοικονομικές εξελί-
ξεις, τα χαμηλά επιτόκια και την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων είναι μεγάλες. Συνεπώς, οι διοικήσεις των 
επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης οφείλουν να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στη βελτίωση των δομών 
εταιρικής διακυβέρνησης, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποί-
ησης, με ευθύνη των διοικητικών συμβουλίων τους, των στοιχείων για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοι-
κονομική κατάσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(i) Άμεση θετική κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης
Τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν θετικό και ισχυρό ρυθμό αύξησης 
του ΑΕΠ για το 2017. Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ευοίωνων αυτών προβλέψεων είναι 
η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 2015-
2018, που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα. Γι’ αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί, επείγει η 
επιτυχής κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης, που θα έχει συγκεκριμένες θετικές επιδράσεις:
• εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και την απρόσκοπτη εκτέλεση του 
Προϋπολογισμού του 2017,
• δρομολογεί, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ανάλυσης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, την 
ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
• εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την υποχώρηση του κόστους χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, 
με σημαντικά οφέλη για την ανάταξη της ιδιωτικής οικονομίας,
• αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των καταθετών και επιτρέπει την περαιτέρω έως την πλήρη άρση των περιο-
ρισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην τόνωση του εξαγωγικού 
τομέα της οικονομίας,
• βελτιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας και επιτρέπει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς κεφαλαι-
αγορές,
• δίνει νέα ώθηση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με γνώμονα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρ-
θρωσης της οικονομίας στην κατεύθυνση ενός νέου, εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, και
• ενισχύει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

(ii) Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
Εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και της Τράπεζας της Ελλάδος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μεταρρυθμίσεις αυ-
ξάνουν θεαματικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμό-
στηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2016, σε συνδυασμό με αυτές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος, αναμένεται, των άλλων παραγόντων τηρουμένων σταθερών, να αυξήσουν το 
πραγματικό ΑΕΠ κατά 13% περίπου την επόμενη δεκαετία.
Την εκτίμηση αυτή του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν και συναφείς αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, από τις 
οποίες προκύπτει ότι η κυριότερη επίδραση των μεταρρυθμίσεων αφορά την ταχύτερη άνοδο της συνολικής 
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής.
Αναγκαία βεβαίως προϋπόθεση για να προκύψουν τα θετικά αποτελέσματα για την οικονομία είναι η αξιό-
πιστη και χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Αν εκπληρωθούν 
μόνο τα 2/3 των μεταρρυθμίσεων στις αγορές υπηρεσιών και εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας, τα σωρευτικά 
οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις τα τρία πρώτα χρόνια της υλοποίησής τους εκτιμάται ότι είναι κατά περίπου 
4% του ΑΕΠ μικρότερα σε σύγκριση με την περίπτωση όπου το 100% των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων 
υλοποιείται μέσα σε ορίζοντα πενταετίας.
(iii) Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάκαμψη και την αναδιάρθρωση της οικο-
νομίας. Απαιτείται όμως παράλληλα και βελτίωση της χρηματοδότησης της οικονομίας. Κύρια προϋπόθεση 
είναι η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία 
θα επιδράσει θετικά στην οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα μέσα από δύο διαύλους: την 
αύξηση της προσφοράς τραπεζικών δανείων και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα. Γι’ αυτό εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν.
Όπως προκύπτει από εκτιμήσεις και μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των τραπεζών και στην αποκλιμάκωση 
του κόστους χρηματοδότησής τους, καθώς και στην αύξηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Ως αποτέλε-
σμα, θα υπάρξει σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και μείωση του περιθωρίου διαμεσολάβησης 
και των επιτοκίων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η εξυγίανση των υπερχρε-
ωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει όχημα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, 
επιτρέποντας την περαιτέρω τόνωση της επενδυτικής ζήτησης. Τέλος, κατά τη διαδικασία εξυγίανσης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων θα απελευθερωθούν παραγωγικοί πόροι, που, εφόσον αναδιανεμηθούν προς 
τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και κλάδους, θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το 2016 η ελληνική οικονομία βρέθηκε στο μεταίχμιο μεταξύ ύφεσης και  ανάπτυξης. Κατά το 2017 αναμένε-
ται να ανακάμψει, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για την αναπτυξιακή προοπτική της. Η πρώτη 
κατηγορία κινδύνων συνδέεται με την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον.
Παράμετροι αστάθειας του διεθνούς περιβάλλοντος εντός του οποίου καλείται η ελληνική οικονομία να 
λειτουργήσει είναι:
(α) Οι διαδοχικές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην ΕΕ. Μία ενδεχό-
μενη ενίσχυση των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων θα επηρεάσει τις αποφάσεις των ηγετών πολλών χωρών της 
ΕΕ, με κίνδυνο την αποδυνάμωση των συλλογικών θεσμικών οργάνων της.
(β) Οι αβεβαιότητες που συνδέονται με την αλλαγή της εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ 
υπό τη νέα προεδρία και δημιουργούν ασάφεια ως προς το νέο ρόλο των ΗΠΑ στον πλανήτη.
(γ) Οι διαφαινόμενες τάσεις ανόδου του εμπορικού προστατευτισμού με παράλληλη υστέρηση των ιδιωτι-
κών παραγωγικών επενδύσεων και πτώση του διεθνούς εμπορίου.
(δ) Ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και αποτυχία στη διαχείρισή τους 
θα μπορούσε να ενδυναμώσει περαιτέρω την ανησυχία της κοινής γνώμης σε θέματα ασφάλειας και μετανά-
στευσης και να αυξήσει τον κίνδυνο της κοινωνικής εσωστρέφειας.
(ε) Η επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας διεθνώς, με σημαντικές οικονομικές απώλειες μέσω της μείωσης 
του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού.
(στ) Η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.
(ζ) Τέλος, η διαδικασία διαμόρφωσης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής καθώς θα εξελίσσο-
νται οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που θα οριστικοποιήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις στη 
μετά το Βrexit εποχή.
Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι στο εσωτερικό συνδέονται κυρίως με τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στις δυσχέρειες της δεύτερης αξιολόγησης. Αν συνεχιστούν οι καθυ-
στερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος, θα δημιουργηθούν σοβαρά προσκόμματα στην προσδοκώμε-
νη ανάπτυξη: θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και θα ανοίξει ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας ως 
προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αβεβαιότητα θα οξυνθεί αν τελικώς δεν καταστεί δυνατή η συμ-
μετοχή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τα παραπάνω 
θα υποσκάψουν την εμπιστοσύνη και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
η οποία, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
Κίνδυνοι ανακύπτουν και από τις καθυστερήσεις και την αναβλητικότητα στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
που έχουν αποφασιστεί ή από τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού που ενδέχεται να πλή-
ξουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου, 
με πρόσφατα νομοθετήματα, εισήχθησαν ρυθμίσεις που στρεβλώνουν τη λειτουργία της και δημιουργούν 
μείζονα προβλήματα ακόμα και σε επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από τις επιδόσεις του 2016 προκύπτει βάσιμα ότι η πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2017 είναι ρεαλιστική, υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση όμως ότι το πρόγραμμα προσαρμογής θα συνεχίσει να εφαρμόζεται χωρίς κα-
θυστερήσεις.
Για να περάσει ωστόσο η οικονομία από την ανάκαμψη σε ισχυρή διατηρήσιμη ανάπτυξη, απαιτούνται ενερ-
γητικές μεσοπρόθεσμες πολιτικές με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που σήμερα ανακόπτουν την άνοδο 
και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας που θα ευνοήσει την αναζωπύρωση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. Στα εμπόδια συγκαταλέγονται:
— η υπερφορολόγηση μιας φορολογικής βάσης με μειούμενη φοροδοτική ικανότητα,
— το ασταθές και ασαφές φορολογικό και γενικότερο νομικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών,

— οι γραφειοκρατικές και διοικητικές εμπλοκές, οι οποίες καθυστερούν την πραγματοποίηση επενδύσεων 
που έχουν ήδη εγκριθεί,
— οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης,
— η χαμηλή δανειοδοτική ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού,
— οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και στις τραπεζικές συναλλαγές και, τέλος,
— οι στρεβλώσεις στις αγορές και ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ατελέσφορες ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις.
Η άρση των παραπάνω εμποδίων θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο μέλημα της στρατηγικής για την ανά-
πτυξη, η οποία περιγράφεται από τέσσερις συνιστώσες: αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, 
ενθάρρυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων, έμφαση στην καινοτομία και διασφάλιση της κοινωνικής προ-
στασίας.

(α) Αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής
Το σοβαρότερο από τα εμπόδια που πρέπει να αρθεί σταδιακά είναι η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυν-
ση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για το πρωτογενές 
πλεόνασμα κατά το 2016 κατά κύριο λόγο προσδιορίστηκε από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσό-
δων και πολύ λιγότερο από τη συγκράτηση των δημόσιων δαπανών. Η ανοδική πορεία των φορολογικών 
εσόδων οφείλεται στην αλλαγή των συντελεστών άμεσης και έμμεσης φορολογίας, αλλά και στη διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης λόγω της εκτεταμένης χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία συνέβαλε 
στον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων. Ωστόσο, το ακολουθούμενο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής 
λειτουργεί πλέον ανασταλτικά για την ανάπτυξη, συμβάλλει στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ιδιωτικού τομέα προς το Δημόσιο και ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία.
Η είσοδος της οικονομίας σε μια αναπτυξιακή πορεία απαιτεί αλλαγή του ακολουθούμενου “φοροκεντρι-
κού” μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συγκράτηση και συστηματική 
αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών, στη μείωση του υπέρμετρου φορολογικού βάρους στην 
παραγωγική οικονομία, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση και δι-
αχείριση της δημόσιας περιουσίας. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία ενός “δημοσιονομικού περιβάλλοντος” 
κατάλληλου για τη στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας. Εξάλλου, η υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων 
μέτρων ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους, η εξειδίκευση των μεσομακροπρόθεσμων μέτρων και η ενδε-
χόμενη ποσοτικοποίηση ρεαλιστικών δημοσιονομικών στόχων για μετά το 2018 είναι αποφάσεις που θα 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός επαρκούς “δημοσιονομικού περιβάλλοντος”. Συγκεκριμένα, η καλύτερη του 
αναμενόμενου επίδοση στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για το πρωτογενές αποτέλεσμα, σε συνδυα-
σμό με την υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Επισημαίνεται ότι μεγαλύτερα 
συμπληρωματικά οφέλη μπορούν να εξασφαλιστούν εφόσον ο “δημοσιονομικός χώρος” που δημιουργούν 
είτε οι υπεραποδόσεις των φορολογικών εσόδων είτε οι μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιηθεί για να γίνουν μει-
ώσεις των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη με τη θέσπιση ενός σταθερού, διεθνώς ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου φορο-
λογικού συστήματος.
(β) Ενθάρρυνση των ξένων αμέσων επενδύσεων
Με δεδομένο, πρώτον, ότι οι επενδύσεις σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ απέχουν πολύ από το αντίστοιχο 
ποσοστό που προϋπήρχε της κρίσης (11% έναντι 24% του ΑΕΠ) και, δεύτερον, ότι η χρονίως χαμηλή εγχώρια 
αποταμίευση δεν είναι από μόνη της αρκετή να χρηματοδοτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων και 
συνεπώς να στηρίξει ταχεία ανάπτυξη, επείγει η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις σε συνεργα-
σία με εγχώριες επιχειρήσεις. Εκτός του τουρισμού, υπάρχουν πολλοί κλάδοι της οικονομίας με αξιόλογα 
αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού, εξαγωγικό προσανατολισμό και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφά-
λαιο. Για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων απαιτούνται: η θέσπιση ενός σταθερού, σύγχρονου 
και ευνοϊκού φορολογικού συστήματος, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, η ενθάρ-
ρυνση της καινοτομίας και των εξαγωγών και η δημιουργία ενός προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος 
φιλικού προς την επιχειρηματικότητα.
Η προσέλκυση και η διατήρηση ξένων άμεσων επενδύσεων εκτιμάται ότι θα υποστηρίξουν την έξοδο της 
χώρας από την κρίση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις συνεπάγονται ση-
μαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία: εισαγωγή νέων τεχνολογιών και προώθηση της καινοτομίας, 
αναβάθμιση του αποθέματος κεφαλαίου (υλικού και ανθρώπινου), ανάπτυξη νέων κλάδων και προϊόντων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, ενίσχυ-
ση του ανταγωνισμού και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, οι ξένες άμεσες επενδύσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές συνιστούν γρήγορο και 
αποτελεσματικό μέσο για την αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού προτύπου. Η ενσωμάτωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφοριών 
για τις εξωτερικές αγορές, καθώς και η αξιοποίηση πιο σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών ανάλογων με 
εκείνες που χρησιμοποιούν ξένοι ανταγωνιστές με στόχο τη στροφή προς πιο σύνθετα προϊόντα, βελτιώνουν 
την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τον εξαγωγικό δυναμισμό τους.
Καθυστερήσεις, αναβλητικότητα και απροθυμία υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί 
και δρομολογηθεί λειτουργούν ως σοβαρά αντικίνητρα προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων.
(γ) Καινοτομία και εκπαίδευση
Η ενθάρρυνση της έρευνας, η διάχυση της τεχνολογίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελούν 
το τρίπτυχο για να ενθαρρυνθεί μια πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η 
οποία θα εστιάζει στη δημιουργία αξίας μέσω της διασύνδεσης του απομονωμένου δημόσιου ερευνητικού 
συστήματος με τον παραγωγικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην επιστροφή της ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
Γενικότερα, η δημόσια παρέμβαση μπορεί να ενθαρρύνει τόσο τη διάχυση της τεχνολογίας, δηλαδή τη στή-
ριξη της εμπορικής αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα (άδειες και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), όσο και την παροχή παραγωγικής διεξόδου στις 
φιλοδοξίες των χαρισματικών και ταλαντούχων νέων επιστημόνων. Για να επιτευχθεί αυτός ο κοινός στόχος, 
θα πρέπει, πρώτον, να εμπεδωθεί ευρέως στην κοινωνία μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και η αναγνώ-
ριση της αριστείας και, δεύτερον, να αξιοποιηθούν οι πόροι των υφιστάμενων ταμείων παροχής εγγυήσεων 
και χρηματοδοτήσεων. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (EIF), του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-
2020, αποτελεί διέξοδο στο πρόβλημα της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
νέες τεχνολογίες.
(δ) Μείωση της ανισοκατανομής εισοδήματος και καταπολέμηση της φτώχειας
Ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας μειώθηκε για δεύτερο κατά σειρά έτος (για τα εισοδήματα του 2014), παρα-
μένει ωστόσο ο έβδομος υψηλότερος στην ΕΕ-28 και σημαντικά επάνω από το μέσο όρο. Το ποσοστό του 
πληθυσμού της χώρας που βρίσκεται είτε σε κίνδυνο φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού 
μειώθηκε ελαφρά, ενώ το ποσοστό των ατόμων με υλικές στερήσεις αυξήθηκε. Ανησυχητικό είναι το γεγονός 
ότι τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η ομάδα των παιδιών κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, οι δείκτες εισο-
δηματικής ανισότητας στην Ελλάδα, αν και παρέμειναν αμετάβλητοι, είναι δυσμενέστεροι σε σχέση με τους 
αντίστοιχους για την ΕΕ-28. Ο στοχευμένος σχεδιασμός των κοινωνικών μεταβιβάσεων έχει αποδειχθεί ότι 
συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της φτώχειας. Μέτρα στην κατεύθυνση αυτή είναι: (α) η εφαρμογή 
από το Φεβρουάριο του 2017 σε εθνική κλίμακα του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 
(πρώην ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), (β) η προστασία των ανέργων και η αντιμετώπιση της ακραίας 
φτώχειας και (γ) η αναβάθμιση του επιδόματος στήριξης τέκνων.
Εξάλλου, η σύνθεση της ανεργίας και η αργή αποκλιμάκωσή της, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό των 
νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναδεικνύουν την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διά 
βίου εκπαίδευση και στην καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ μπορούν να 
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με τον κατάλληλο σχεδιασμό και στόχευση και την ορθή αξιοποίηση 
των διαθέσιμων, κυρίως ευρωπαϊκών, πόρων.
***
Σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον με απρόβλεπτες και συνεχείς αναταράξεις, η συμμετοχή της Ελλάδος 
στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα ασπίδα προστασίας έναντι των κινδύνων που αναδύονται. Γι’ αυτό πρέπει 
η χώρα να ισχυροποιήσει τη θέση της ως ισότιμου εταίρου και να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής.
Για να γίνει όμως αυτό, η Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το 
πρόγραμμα προσαρμογής. Πρέπει να οικειοποιηθεί τις αλλαγές που γίνονται, διότι γίνονται επ’ ωφελεία της. 
Πρέπει να προχωρήσει άμεσα στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης, των θεσμών 
και του κράτους δικαίου στο υψηλότερο δυνατό ευρωπαϊκό πρότυπο, πράγματα που κανένα μνημόνιο δεν 
μπορεί να επιτύχει. 
Στο τελευταίο στάδιο που διανύουμε, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι ελάχιστα σε σχέση με το μεγάλο όγκο 
των αλλαγών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα. Η διαδικασία της οικονομικής 
προσαρμογής έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, όπως αυτό αντανακλάται και στα τελευταία διαθέσιμα 
οικονομικά μεγέθη. Ειδικότερα όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, από το 2010 μέχρι σήμερα έχει 
επιτευχθεί σχεδόν το 90% της απαιτούμενης μέχρι το 2018 προσαρμογής. Η ελληνική οικονομία κατέβαλε 
επίπονες προσπάθειες και επέτυχε την εξάλειψη συσσωρευμένων σημαντικών διαρθρωτικών ατελειών και 
ανισορροπιών, επιδεικνύοντας ισχυρές αντοχές. Τα αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού και ιδιαιτέρως αν-
θρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει είναι αξιόλογα και έτοιμα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να ενεργοποιη-
θούν και να ωθήσουν εκ νέου την οικονομία σε έναν ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΗΝ

84η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη ΣτολάκηΤριαντάρης, Θεσσαλονικιός, με σύζυγο παρουσιάστρια από τις 
πιο αναγνωρίσιμες της πόλης, δυο παιδιά, επιχειρήσεις 
σε Ελλάδα και εξωτερικό και παρ’ ολίγον βουλευτής. Ο 

λόγος για τον Νίκο Νυφούδη που πρόσφατα εξελέγη στη 
θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του 
«Ποταμιού» στη Β’ Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες μετά 
τις εσωκομματικές κάλπες που στήθηκαν ο νέος 
γραμματέας και παράλληλα πολιτικά υπεύθυ-
νος του τομέα εξαγωγών του κόμματος μιλά 
στην KARFITSA για τους καινούριους του 
στόχους. Αποκαλύπτει τι ερώτηση και σε 
ποιον υπουργό θα έκανε εάν καθόταν 
σήμερα στα έδρανα του κοινοβουλίου, 
εκτίμα ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης 
θα δικαιωθεί και αφήνει ανοικτό 
το ενδεχόμενο να διεκδικήσει 
για τρίτη φορά τον δημαρ-
χιακό θώκο 
Πυλαίας- 
Χορτιά-
τη! 

Πατέρας, επιχειρηματίας, 
πολιτευτής. Πρόσφατα ανα-

δειχτήκατε μετά τις σχετικές 
εκλογές και γραμματέας «Ποτα-

μιού» Β’ Θεσσαλονίκης. Μανιώδης 
με την… πολυθεσία; Πότε τα προλαβαί-

νετε όλα;

Δηλαδή, εσείς θέλετε έναν πολιτικό που να μην 
έχει οικογένεια και να μην είναι άνθρωπος της αγο-

ράς; Προσωπικά, εκτιμώ ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί 
είναι μία από τις αιτίες του κακού. Όποτε αφήνω στην άκρη 

τα περί πολυθεσίας και θα σας πω ότι αν είχε και 40 ώρες η 
ημέρα θα έβρισκα με κάτι να τις καλύψω. Μάλλον έτσι γεννή-

θηκα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το νέο σας αξίωμα; 

Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Στο Ποτάμι όλα τα στελέχη, εθελοντές και 
πολιτευόμενοι, προσπαθούμε να εκφράσουμε την κρίσιμη μάζα του 
εκλογικού σώματος που επιζητά την κοινή λογική. Μακριά από κορώ-
νες και λαϊκισμούς. Αυτήν την μερίδα των πολιτών θέλουμε να φέρου-
με στο προσκήνιο. Για αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά. 

Μετά από όλα τα εσωκομματικά προβλήματα που προέκυψαν 
έχετε την αίσθηση ότι στο «ΠΟΤΑΜΙ» θα μείνετε εσείς και ο 
Σταύρος Θεοδωράκης; Τι σας κάνει να πιστεύετε και γι’ αυτό 
επιμένετε και ασχολείστε πως οι ψηφοφόροι θα επιστρέψουν; 

Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση ορισμένων στελεχών 
που δεν εξέφραζαν την πολιτική του Ποταμιού, δεν συνιστά εσωκομ-
ματικό πρόβλημα. Το Ποτάμι συνεχίζει με τα μέλη του, τους φίλους του 
και τους συμμάχους του να εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ότι είναι εφι-
κτή και μια άλλη πορεία και είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα δικαιωθεί. 

Εάν είσαστε βουλευτής για μια… ημέρα, ποια θα ήταν 
η πρώτη επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέτατε και σε 
ποιον υπουργό; 

Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Γιατί αφήνουμε 
στο έλεος της μοίρας τους, τους εξαγωγείς. Αυτούς που 
μαζί με τον Τουρισμό είναι οι καταλύτες για να επιστρέψει 
στην ανάπτυξη η ελληνική οικονομία. Γιατί οι εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις εισάγουν «ευρώ» στην ελληνική οι-
κονομία. Σε μια κοινωνία που εισάγει και καταναλώνει. 

«Ποτάμι» στις επόμενες εκλογές αυτόνομο, συ-
νεργασία με Δημοκρατική Συμπαράταξη ή ΝΔ; 

Στο Ποτάμι δεν χωράνε συνεργασίες με κόμματα που 
δεν κάνουν την παραμικρή αυτοκριτική για τα λάθη 
δεκαετιών που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. 
Αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή είμαστε ανοιχτοί 
σε συναντήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και 

Κινήσεις. Ξεκινώντας από την στήριξη στην πρωτοβουλία της Άννας 
Διαμαντοπούλου, του Γιάνννη Ραγκούση και του Γιώργου Φλωρίδη, 
σχηματίζεται μια πολιτική συμμαχία που θα αποτελέσει πόλο έλξης για 
νέες δυνάμεις και θα έχει δυναμική παρουσία στις επόμενες εκλογές.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του Σταύρου Θεοδωράκη; 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης πίστεψε, όπως και όλοι μας, ότι μετά από μνη-
μόνια και κρίση ο κόσμος θα επιδοκίμαζε τις φωνές της κοινής λογι-
κής. Αντιθέτως, και το 2015 και σήμερα, ρέπει προς τον λαϊκισμό σαν 
να ήμαστε στο 2009. Το λάθος του Ποταμιού δεν ήταν ότι δεν λαΐκισε, 
αλλά ότι πίστεψε πως μόνο η κοινή λογική φτάνει. Αν με ρωτούσατε τι 
θα έκανα στη θέση του; Ακριβώς τα ίδια.

Φοβάστε μήπως το κόμμα σας δεν κατορθώσει να μπει στη Βου-
λή στις επόμενες εκλογές; 

Τι θα πει φοβάμαι; Είπαμε, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Αλλά 
στην ουσία της ερώτησης, δεν έχω την παραμικρή ανησυχία. Το Ποτά-
μι θα δικαιωθεί. Να μου το θυμηθείτε. Είμαι βέβαιος πως όταν οι πολί-
τες ερωτηθούν αληθινά στην κάλπη, θα κρίνουν πως το Ποτάμι πρέπει 
να είναι και στη επόμενη Βουλή που θα έρθει να μαζέψει τα συντρίμμια 
του κ. Τσίπρα και της παρέας του. 

Παράλληλα με την ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σκηνή 
διεκδικήσατε δυο φορές τον δημαρχιακό θώκο Πυλαίας-Χορτιά-
τη. Θα… τριτώσει το κακό; 

«Κακό» για ποιον; Γιατί για τους δημότες, η σοβαρή παρουσία και η 
τεκμηριωμένη αντιπολίτευση της παράταξης μας, μόνο κακό δεν θεω-
ρείται. Η ενασχόλησή μου με τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη είναι εκείνη 
που με… διδάσκει καθημερινά ότι πρώτα πρέπει να αλλάζουν οι δομές, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και πως το επίκεντρο στην πο-
λιτική πρέπει να είναι ο δημότης, ο άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
ακολουθώ πιστά και στην πορεία μου στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Τώρα, σε ό, τι αφορά την υποψηφιότητά μου, να σας θυμίσω ότι οι αυ-
τοδιοικητικές εκλογές αργούν πολύ ακόμη. 

Τον Ιανουάριο του 2015 νύχτωσε με εσάς εντός Βουλής και 
ξημέρωσε με την Κατερίνα Μάρκου να παίρνει την έδρα. Πως 
αισθανθήκατε; Αλήθεια, γιατί δεν αποδεχτήκατε το αποτέλεσμα 
και επιλέξατε την δικαστική οδό και το εκλογοδικείο; Τώρα, μετά 
από τόσο καιρό μετανιώσατε που χάσατε χρόνο και χρήματα σε 
δικηγόρους; 

Ξέρετε, αυτό που με βασανίζει διαχρονικά αναφορικά με την ενασχό-
λησή μου με την πολιτική είναι πως ό, τι κι αν λέμε εμείς στους συμπο-
λίτες μας, μεταξύ μας γνωρίζουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι 
θα ήμουν άξιος βουλευτής για τη Β’ Θεσσαλονίκης, βάζοντάς τη στο 
προσκήνιο. Τους ανθρώπους της, τα προϊόντα της, και φυσικά το brand 
name της. Δεν πειράζει, λίγη υπομονή. Και ξέρετε και κάτι άλλο; Στις 
26 Γενάρη του ‘15, έμαθα ότι η σύζυγός μου ήταν έγκυος στο δεύτερο 
παιδί μας. Όσο δυσάρεστα ήταν τα γεγονότα των εκλογών την ημέρα 
εκείνη, η χαρά ήταν μεγαλύτερη. Αυτή είναι η ζωή! 

Νίκος Νυφούδης, γραμματέας «Ποταμιού» Β’ Θεσσαλονίκης - επιχειρηματίας 

«Το λάθος του Θεοδωράκη είναι πως 
πίστεψε στην… κοινή λογική»

#politics
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Bρίσκεστε στις Βρυξέλλες, το κέντρο λή-
ψης των αποφάσεων για την Ελλάδα. Τι 
είναι αυτό που ακούγεται στα «πηγαδά-
κια» για την χώρα μας; Τα χειρότερα τα 
έχουμε περάσει ή έρχονται;

Η Ελλάδα προκαλεί αισθήματα συμπάθειας 
και αλληλεγγύης πάντοτε, αυτό δεν αλλάζει. 
Ωστόσο οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σε 
σχέση με το 2010 ή ακόμα και με το 2015 και 
αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Η Ευρώ-
πη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και 
η ελληνική περίπτωση είναι μόνο μια από 
αυτές. Αυτό σημαίνει, ότι η προσοχή των 
θεσμών και των κρατών- μελών διαθλάται 
και ο κίνδυνος ενός ατυχήματος αυξάνεται. 
Στους επομένους μήνες θα έχουμε προε-
κλογική κινητικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Είναι πολύ λιγότερο πιθανό, λόγω 
του εκλογικού κύκλου να έχουμε σημαντι-
κές υποχωρήσεις από τους εκπροσώπους 
των άλλων κρατών- μελών. Ακόμα χειρότε-
ρα, αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι 
κάθε μέρα που περνά έχει τεράστιο κόστος. 
Κάθε μέρα αυξάνεται η αβεβαιότητα στην οι-
κονομία, οι καταθέσεις στις τράπεζες μειώ-
νονται, το κόστος των ελληνικών ομόλογων 
εκτινάσσεται και μπαίνουμε πάλι σε μια κα-
τάσταση εσωστρεφείας και αναμονής όπως 
έγινε και κατά την διάρκεια του εξαμήνου 
της καταστροφικής διαπραγμάτευσης Βα-
ρουφάκη το 2015. Υπάρχει ένας ακόμα πα-
ράγοντας, ο οποίος περιπλέκει περισσότερο 
την κατάσταση, και αυτός είναι η συστηματι-
κή καταφυγή στην απόκρυψη της αλήθειας, 
και την συσκότιση, από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μόλις πριν από μια εβδομάδα, 
μετά το euro group, η κυβέρνηση πανηγύ-
ριζε για «το τέλος της λιτότητας» το οποίο 
είχε αποφασιστεί σύμφωνα με την δική της 
ανάγνωση. Βέβαια, προχθές, ακόμα και ο κ. 
Τσακαλώτος αναγκάστηκε να το διαψεύσει. 
Με αυτές τις συνθήκες, δεν εξυπηρετείται ο 
δημόσιος διάλογος και η δημοκρατία. Οι πο-
λίτες πρέπει να ξέρουν την αλήθεια, όχι να 
βιώνουν μια καθημερινή σύγχυση και συ-
σκότιση για την πραγματική κατάσταση της 
χώρας.    

Από την εμπειρία που έχετε επί των ευ-
ρωπαϊκών ζητημάτων αλλά και τη δια-
πραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης 
με τους δανειστές μας, καλά κάνει η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη που αρνείται να 
ψηφίσει τη νέα συμφωνία; Τι να περιμέ-
νουν οι Έλληνες φορολογούμενοι; 

Η δημοκρατική παράταξη ποτέ δεν αρνή-
θηκε να αναλάβει το βάρος που της αναλο-
γούσε, ακόμα και σε εποχές όπου το σύνολο 

των πολιτικών δυνάμεων της χώρας ήταν 
απέναντι μας και δηλητηρίαζε με λαϊκι-
σμό τον δημόσιο διάλογο. Το ίδιο πράξαμε 
και το καλοκαίρι του 2015 όταν λογω της 
ανευθυνότητας των Τσίπρα – Βαρουφάκη, 
η χώρα παραλίγο να επιστρέψει στην επο-
χή των σπηλαίων. Το ζήτημα των νέων μέ-
τρων όμως είναι διαφορετικό. Πρόκειται για 
μέτρα, τα οποία έχουν καταστεί αναγκαία 
έπειτα από το παιχνίδι καθυστερήσεων που 
παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από το φθινόπωρο του ’15 
και έπειτα. Εάν είχε προχωρήσει στις μεταρ-
ρυθμίσεις με βάση τα χρονοδιαγράμματα 
τα οποία ο ίδιος είχε συναποφασίσει μαζί 
με τους θεσμούς, κανένα νέο μέτρο δεν θα 
ήταν αναγκαίο σήμερα. Αντίθετα, η ελληνική 
κοινωνία και οικονομία είναι στο πάγο επί 
18 μήνες μόνο και μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ 
διαπραγματεύεται στήνοντας επικοινωνιακά 
τρικ. Κατά συνέπεια φυσικά και δεν πρέπει 
να ψηφίσει τα νέα μέτρα η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη. Τα μέτρα έχουν την σφραγί-
δα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και 
πρέπει να ψηφιστούν από την κοινοβουλευ-
τική τους ομάδα. Ψηφίζουν αυτοί που δια-
πραγματεύονται. 

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης (από 
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ) επιμένουν να 
σας… προσκαλούν για να κυβερνήσετε. 
Ποια είναι η δική σας άποψη; Συμφωνεί-
τε με την Φώφη Γεννηματά για συγκυ-
βέρνηση και με ΝΔ και με ΣΥΡΙΖΑ αφού 
πρώτα γίνουν εκλογές; 

Τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν δεν 
μπορούν να είναι συνεχώς αφορμή προβλη-
ματισμού. Μόνο ο λαός μπορεί με την βού-
ληση του να τα επιβεβαιώσει ή να τα διαψεύ-
σει. Πρώτα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα 
της κάλπης και μετά να συζητήσουμε το με-
τεκλογικό τοπίο και το ενδεχόμενο συνεργα-
σιών, στην περίπτωση που προκύπτει αντι-
κειμενικά αυτή η ανάγκη. Οφείλουμε όμως 
να  είμαστε ξεκάθαροι: οποιαδήποτε κυβερ-
νητική συνεργασία προϋποθέτει προγραμ-
ματική συμφωνία, σε αντίθετη περίπτωση 
δεν υπάρχει πολιτικό πεδίο συνεννόησης. Η 
παράταξη μας άλλωστε έχει δώσει δείγματα 
της υπευθυνότητας που την χαρακτηρίζει σε 
πολύ πιο δύσκολες στιγμές της πρόσφατης 
ιστορίας της χώρας. 

Με πέντε λέξεις πώς θα χαρακτηρίζατε 
την σημερινή κυβέρνηση; 

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας χωρίς 
ντροπή.

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ζητήματα της 
Δημoκρατικής Συμπαράταξης, εκτιμάτε 

ότι θα γίνει τελικά το ιδρυτικό συνέδριο; 
Γιατί τόσο καιρό συνέδριο ακούμε και 
συνέδριο δεν βλέπουμε. 

Το συνέδριο όταν πραγματοποιηθεί θα πρέ-
πει να αντανακλά την νέα πολιτική ηθική 
που θέλουμε να εκφράσουμε. Τα αρχηγικά 
κόμματα και οι πελατειακοί μηχανισμοί είναι 
στοιχειό του παρελθόντος και όχι του μέλ-
λοντος. Το συνέδριο πρέπει να είναι ανοιχτό, 
δημοκρατικό, χωρίς σύνεδρους δυο ταχυ-
τήτων. Συνέδριο επιβεβαίωσης προαποφα-
σισμένων δεν χρειάζεται. 

Θα σας ενδιέφερε προσωπικά μια ενδε-
χόμενη υποψηφιότητα για την αρχηγία 
του νέου σχήματος; 

Στην παρούσα συγκυρία η πρώτη προτε-
ραιότητα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της 
παράταξης. Ας εργαστούμε όλοι προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

Θα ολοκληρώσετε το έργο σας στην ευ-
ρωβουλή (το 2019) ή αφήνετε ανοικτό 
το ενδεχόμενο εάν σας καλέσουν να 
πολιτευτείτε σε εθνικές εκλογές να το 
πράξετε; Πως «βλέπετε» το πολιτικό σας 
μέλλον μετά το 2019; 

Πρωταρχικός μου στόχος είναι να κάνω σω-
στά τη δουλειά που μου εμπιστεύθηκαν οι 
Έλληνες πολίτες στις Ευρωεκλογές το 2014. 

Πόσο εύκολο είναι να βρίσκεστε μεταξύ 
Βρυξελλών- Αθήνας και Κρήτης; 

Κάθε Δευτέρα πηγαίνω στις Βρυξέλλες και 
επιστρέφω Πέμπτη - Παρασκευή. Μαζί και 
με τις υποχρεώσεις μου στην Αθήνα υπάρ-
χει ελάχιστος ελεύθερος χρόνος μέσα στην 
εβδομάδα. Στην Κρήτη δυστυχώς δεν επι-
στρέφω συχνά παρόλο που είναι ο τόπος 
που μεγάλωσα και κατοικεί η οικογένεια 
μου μέχρι σήμερα. 

Τι κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στον 
ελεύθερό του χρόνο, αν υπάρχει. Γήπε-
δο και ταβερνάκια με φίλους; 

Τον ελεύθερο χρόνο, όταν υπάρχει, μου 
αρέσει να πηγαίνω σε αθλητικές δραστη-
ριότητες με το γιο μου και να διαβάζω 
ενδιαφέροντα βιβλία. Μου αρέσει επίσης 
να παρακολουθώ αγώνες μπάσκετ μαζί 
με φίλους και να συζητάμε για θέματα της 
επικαιρότητας, δυστυχώς όμως όχι τόσο 
συχνά όσο στο παρελθόν. 

Να μην ψηφίσει τα νέα μέτρα η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη ζητά ο ευρωβουλευτής της 
«Ελιάς» Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας 

στην KARFITSA ο πρώην γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει ποια είναι τα αισθή-
ματα των ευρωπαίων εταίρων απέναντι 

στους Έλληνες, τι… συζητιέται στα 
«πηγαδάκια» των Βρυξελλών και 
ξεκαθαρίζει υπό ποιες προϋποθέ-

σεις θα μπορούσε το κόμμα του 
να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα, ο κ. Ανδρουλάκης 
αποκαλύπτει πως στόχος 

του είναι να παραμείνει στο 
ευρωκοινοβούλιο μέχρι το 

2019 και μιλά για τον τρόπο 
που περνά τον… 

ελάχιστο ελεύθερο 
χρόνο του! 

Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής «Ελιάς» 

«Τα μέτρα να τα ψηφίσουν αυτοί 
που… διαπραγματεύτηκαν» 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

#politics
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«Νομική βοήθεια,  
όχι νομική… ελεημοσύνη» 
Η Δικαιοσύνη λένε, στις ευνομούμενες πολιτείες, είναι δικαίωμα. Είναι όμως και αγαθό, για κάποιους αυτονόητο, για άλλους 
δυσπρόσιτο και απλησίαστο. Και αν Πολιτεία και Δικαστικό Σύστημα έχουν τους μηχανισμούς Νομικής βοήθειας για να εξασφαλίσουν 
στον οικονομικά αδύναμο την επαρκή νομική εκπροσώπηση που δικαιούται, τελικά ένας άνθρωπος, ο δικηγόρος, σηκώνει το βάρος 
της ευθύνης να μην εξελιχθεί η νομική βοήθεια σε νομική …ελεημοσύνη! 

«Η επίσημη Πολιτεία, για πρώτη φορά επέ-
τρεψε ακριβώς το αντίθετο, να διολισθήσου-
με σε καταστάσεις νομικής ελεημοσύνης, το 
2015 -  την περίοδο του δημοψηφίσματος 
και της διαπραγμάτευσης για το 3ο Μνη-
μόνιο. Τότε που η κυβέρνηση «στέγνωσε» 
κάθε ταμειακό διαθέσιμο για να αποφύγει 
τη στάση πληρωμών σε μισθούς, συντάξεις 
και διεθνείς δανειακές υποχρεώσεις.  Για 
τους φτωχούς εκείνες τις μέρες, δεν… στέ-
ρεψαν μόνο τα ATM, αλλά και η Δικαιοσύνη. 
Όμως και σήμερα, όταν οι δικηγόροι που 
διορίζονται από τα δικαστήρια, περιμένουν 
ακόμα και ολόκληρο χρόνο για τα χρήματα 
που τους οφείλει η Πολιτεία, αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι τη διαφορά ανάμεσα στην ουσι-
αστική βοήθεια και στη “νομική ελεημοσύ-
νη”, την κάνουν η επαγγελματική ευσυνει-
δησία και το… φιλότιμο» όπως λένε στην 
KARFITSA αρκετοί απ αυτούς.

«Την περίοδο του δημοψηφίσματος εί-
χαν παγώσει τα πάντα», εξηγεί στην «Κ» ο 
Χρήστος Βρίκος, μέλος του Δ.Σ. του Δικη-
γορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. «Δεν 
υπήρχαν χρήματα για τη Νομική Βοήθεια. 
Σε κάθε περίπτωση, οι πολύμηνες καθυστε-
ρήσεις στις πληρωμές των δικηγόρων που 
διορίζονται από τα δικαστήρια στο πλαίσιο 
του προγράμματος Νομικής Βοήθειας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ένα συχνό 
φαινόμενο. Αρκετά καλύτερα είναι τα πράγ-
ματα στο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για 
Νέους που χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς και υλοποιείται ου-
σιαστικά από τους κατά τόπους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους, και τη διαμεσολάβηση από 
Δήμους, Αστυνομικές Διευθύνσεις, Εισαγ-
γελία Ανηλίκων, σχολικές μονάδες, συλλό-
γους γονέων και κηδεμόνων, ή φορείς που 
μεριμνούν για κακοποιημένες γυναίκες και 
παιδιά. Σ` αυτές τις περιπτώσεις οι υποθέ-
σεις ανατίθενται από το Δικηγορικό Σύλλογο  
σε νέους δικηγόρους ως 35 ετών, που ανα-
λαμβάνουν τα κόστη των διαδικασιών για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά αποζη-
μιώνονται σχετικά γρήγορα με την υποβολή 
των παραστατικών.» Στη Θεσσαλονίκη πο-
λυάριθμες υποθέσεις καταλήγουν στον διο-
ρισμό δικηγόρου από το Δικαστήριο για κα-
τηγορούμενο ή για κάποιον αντίδικο, όταν 
–βάσει εισοδηματικών κριτηρίων– κρίνεται 
πως ο πολίτης δεν μπορεί με ίδια μέσα να 

εξασφαλίσει επαρκή νομική εκπροσώπηση. 

Στο εναλλακτικό πρόγραμμα Νομικής Βοή-
θειας της Γ.Γ.Νέας Γενιάς, η εικόνα είναι άμε-
σα… μετρήσιμη, καθώς οι υποθέσεις προω-
θούνται στον Δικηγορικό Σύλλογο από τους 
ενδιάμεσους φορείς και αφορούν συγκεκρι-
μένες κατηγορίες. Το 2016 ο αριθμός των 
υποθέσεων ήταν περιορισμένος λόγω και 
της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων.  Ο  
ΔΣΘ ανέθεσε σε μέλη του 31 υποθέσεις Νο-
μικής Βοήθειας. Από αυτές, οι 16 αφορού-
σαν σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας 
και κακοποίησης γυναικών, δύο αφορού-
σαν σε ανήλικους παραβάτες, άλλες τρεις 
κατηγορούμενους ηλικίας κάτω των 18, 
πέντε αφορούσαν σε χρήστες ναρκωτικών 
προς διαδικασία απεξάρτησης και τέσσερεις 
υποθέσεις σε εργασιακά ζητήματα. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως προαναφέραμε, το βάρος 
της ευθύνης το σηκώνουν οι δικηγόροι, 
που σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις του 
προγράμματος που υπάγεται στη Γ.Γ. Νέας 
Γενιάς και στις περισσότερες του προγράμ-
ματος διορισμών από τα δικαστήρια, είναι 
νέοι δικηγόροι, οι οποίοι συχνά βρίσκονται 
έτσι να χειρίζονται την πρώτη τους υπόθεση. 

Ζητήσαμε από τρεις εξ’ αυτών, μέλη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με πε-
νταετή συμμετοχή στα προγράμματα Νομι-
κής Βοήθειας, να μας μεταφέρουν τις δικές 
τη δική τους εμπειρία. «Ο νέος δικηγόρος 
αναλαμβάνοντας μια υπόθεση από το πρό-
γραμμα της νομικής βοήθειας έχει αρχικά 
να αντιμετωπίσει τη δική του απειρία και το 
άγχος», λέει ο δικηγόρος Αντώνης Καρα-
γιάννης.  «Τα προβλήματα αυτά τα ξεπερνάει 
με συστηματική δουλειά και κάποιες ερω-
τήσεις σε παλαιότερους συναδέρφους. Τα 
πραγματικά προβλήματα προκύπτουν αν ο 
πολίτης έχει παράλογες απαιτήσεις ή χαρα-
κτηρίζεται από δυστροπία» Ο ίδιος επισημαί-
νει, πως σε κάθε περίπτωση, ένα πρόγραμ-
μα Νομικής Βοήθειας για τον πολίτη που 
δεν έχει τα οικονομικά μέσα, αποτελεί μια 
ανάσα: «Πρόκειται συνήθως για συνανθρώ-
πους μας ιδιαίτερα αδύναμους οικονομικά 
που αντιμετωπίζουν τον νόμο με φόβο διότι 
ποτέ μέχρι τώρα δεν ευτύχησαν να λάβουν 
μια νομική συμβουλή και μια συστηματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Δια-
πιστώνεις ότι κάποιες φορές αυτός και μόνο 

ο λόγος ήταν αρκετός για να τους βάλει σε 
δικαστικές περιπέτειες, αλλά είναι ιδιαίτερα 
ευχάριστο να τους ενημερώνεις ότι πλέον 
μπορούν να ησυχάσουν γιατί όλα θα πάρουν 
το δρόμο που πρέπει χωρίς οι ίδιοι να χρειά-
ζεται να αγχώνονται. Από την άλλη πλευρά, 
για τον νέο δικηγόρο αποτελεί την ευκαιρία 
που αναζητεί να αναλάβει εξολοκλήρου μια 
δική του υπόθεση χωρίς να του την έχει 
«χαρίσει» κάποιος συνάδερφος. Το αντιλαμ-
βάνεται από την πρώτη επαφή με τον πολίτη 
αφού πρέπει να συλλέξει όλες τις πληρο-
φορίες που απαιτούνται για τη σύνταξη των 
δικογράφων και ταυτόχρονα να δώσει σω-
στές συμβουλές στον (νέο του πλέον) πελά-
τη και να τον καθησυχάσει (όπου αυτό είναι 
εφικτό!). Όλη η πορεία μέχρι την ημέρα του 
δικαστηρίου αποτελεί γι αυτόν ένα στοίχημα 
καθώς πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
του πολίτη και να ανταπεξέλθει σε κάτι που 
μπορεί να κάνει και για πρώτη φορά!» 

Η κρίση στο εδώλιο 

Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα νομικής βοήθειας επιλέγουν εάν θέλουν 
να διορίζονται σε αστικές, ποινικές ή διοικη-
τικές υποθέσεις. «Η δυνατότητα αυτή είναι 
σημαντική και κατατείνει στην υπεύθυνη 
εκπροσώπηση των εντολέων σε υποθέσεις 
που βρίσκονται πιο κοντά στο γνωστικό αντι-
κείμενο του κάθε δικηγόρου», λέει ο Κων-
σταντίνος Πλιάτσικας. «Σε κάθε περίπτωση, 
ακόμα κι αν κάποιος διοριστεί σε υπόθεση 
του κλάδου που έχει επιλέξει,  εάν θεωρεί 
ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δύναται να 
αποποιηθεί τον διορισμό. Από όσο γνωρίζω 
δεν υπάρχουν δικηγόροι που αποφεύγουν 
συγκεκριμένες υποθέσεις νομικής βοή-
θειας παρά μόνο αν είναι εκτός του πεδίου 
των γνώσεών τους. Και φυσικά, δεν νοείται 
διάκριση ανάμεσα σε εντολείς-πληρωτές 
και εντολείς νομικής βοήθειας. Ο δικηγόρος 
είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης. Και 
μέσω της Νομικής Βοήθειας, οι εντολείς μας, 
απολαμβάνουν το 100% του χρόνου και της 
προσωπικής εργασίας που απαιτεί η υπόθε-
σή τους.» Η οικονομική κρίση που περνά η 
Ελλάδα, αντανακλάται έντονα και στα Δικα-
στήρια γενικώς αλλά και στο πρόγραμμα της 
νομικής βοήθειας ειδικότερα, όπως εξηγεί η 
Μαρία Σαρηγιαννίδου: «Όλο και περισσότεροι 
είναι οι πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα εισο-

δηματικά κριτήρια του νόμου 
και αιτούνται παροχής νομικής 
βοήθειας στα Δικαστήρια. Θα 
είχε ενδιαφέρον να αναζητή-
σει κανείς στατιστικά στοιχεία 
για τις ηλικίες των ανθρώπων 
που επωφελούνται από το πρό-
γραμμα, αν και προσωπική μου 
εκτίμηση είναι ότι ο μέσος όρος 
ηλικίας των δικαιούχων έχει 
μειωθεί, γεγονός που καταδει-
κνύει και τις οικονομικές δυ-
σκολίες των νέων ανθρώπων 
στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό 
είναι, επίσης, ότι οι περισσότε-
ρες από τις υποθέσεις νομικής 
βοήθειας που απασχολούν τα 
αστικά Δικαστήρια είναι υπο-
θέσεις ένταξης στο νόμο για 
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
και υποθέσεις οικογενειακού 
Δικαίου. Διαζύγια, διατροφές 
κλπ.»Τα προβλήματα δεν λεί-
πουν φυσικά, ειδικά στο πρό-
γραμμα Νομικής Βοήθειας που 
υπάγεται στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης και αφορά τους διορι-
σμούς δικηγόρων από τα δικα-
στήρια. Και τα επωμίζονται …
οι δικηγόροι, στην πλειονότητά 
τους νέοι και με περιορισμένες 
οικονομικές δυνατότητες. «Βα-
σικό πρόβλημα της διαδικασί-
ας, που οφείλει το κράτος να 
επιλύσει, είναι η καθυστέρηση 
πληρωμής του δικηγόρου για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει», 
λέει ο Αντώνης Καραγιάννης. 
«Παλαιότερα χρειάζονταν 4-6 
μήνες για την πληρωμή του, 
αλλά σήμερα το διάστημα αυτό 
ξεπερνάει τον ένα χρόνο κάνο-
ντας το πρόγραμμα δυσπρόσιτο 
για ένα νέο δικηγόρο, καθώς 
πέρα από την εργασία και τον 
χρόνο που προσφέρει, πρέπει 
να συνυπολογιστεί ότι προκα-
ταβάλει και τους φόρους που 
αντιστοιχούν σε αυτό το μελλο-
ντικό εισόδημα από προσωπικά 
του κονδύλια.»

#έρευνα
Της Φιλίας Νομικού



13

Karfitsa

Οι ιστορίες που έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη των δικηγόρων που νιώθουν απέραντη ηθική ικανοποίηση 
κι αυτό τους… αρκεί

Αντώνης Καραγιάννης: Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που θυμάμαι ήταν μία κυρία η οποία για δεκαέξι χρόνια γάμου ήταν 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της και μάλιστα μπροστά στα μάτια της ίδιας της της κόρης που ήταν πλέον δεκαέξι 
χρονών. Είχε προσπαθήσει κάποιες φορές στο παρελθόν να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση αλλά αδυνατούσε να βρεί πρόσβαση 
σε δικηγόρο λόγω της οικονομικής της αδυναμίας. Δεν είχε σπίτι για να μείνει με το παιδί της, καθώς ο πρώην –πλέον- σύζυγος 
της, είχε όλο τον έλεγχο των οικονομικών. Δεν μπορούσε ούτε να διεκδικήσει νομικά το παιδί της με αποτέλεσμα κάθε φορά να 
γυρίζει πίσω. Της δόθηκε, λοιπόν, αυτή η δυνατότητα, μέσω του προγράμματος της νομικής βοήθειας. Δε θα ξεχάσω ποτέ το φόβο 
στα μάτια της την πρώτη φορά που τη δέχτηκα στο γραφείο μου. Είχε φθάσει μάλιστα στο σημείο να αμφιβάλλει αν ήταν δίκαιο το 
αίτημα της για διαζύγιο ή αν έπρεπε να συνεχίσει να ανέχεται τους ξυλοδαρμούς από τον σύζυγο της. Ήταν όμως εντυπωσιακή η 
μεταστροφή της ψυχικής της κατάστασης καθώς οι διαδικασίες προχωρούσαν. Μάθαινε τα δικαιώματα της, πίστευε στον εαυτό 
της, και όσο περνούσε ο καιρός αντιλαμβανόταν ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο της και να αποδεσμευτεί από τον σύζυγο της. Όλα 
αυτά φυσικά επιτεύχθηκαν και άλλαξαν για πάντα τη ζωή της και του παιδιού της. Σήμερα, η κυρία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο 
ευχάριστα τηλεφωνήματα που λαμβάνω για ευχές στις γιορτές!»

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας: «Συμμετέχω ενεργά στο πρόγραμμα της νομικής βοήθειας από την έναρξη του επαγγέλματος, το 
2011. Όλες οι υποθέσεις είναι ενδιαφέρουσες, πρακτικά και νομικά. Ιδιαίτερα με ικανοποίησαν ηθικά υποθέσεις σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης γυναικών (εντός και εκτός εργασιακού χώρου) και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για ευαίσθητους 
τομείς. Η προσφορά μέσω του προγράμματος νομικής βοήθειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση είναι 
διπλή, από τη μία μεριά οικονομική, αφού τους παρέχει το μέσο για την πρόσβαση στην -ακριβή σήμερα- δικαιοσύνη, και από την 
άλλη μεριά ηθική.»

Μαρία Σαρηγιαννίδου: «Συμμετέχω στο πρόγραμμα νομικής βοηθείας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα από τότε 
που έγινα Δικηγόρος και αναλαμβάνω περίπου 3 με 4 υποθέσεις ετησίως. Είναι διπλή η ικανοποίηση όταν βοηθάς ανθρώπους 
που χωρίς το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεμάτο συγκίνηση ύφος 
της μητέρας ενός δικαιούχου του προγράμματος, όταν το Δικαστήριο της έδωσε δικαίωμα επικοινωνίας με τα εγγόνια της. Το 
δικαίωμα αυτό το είχαν στερηθεί, τόσο η ίδια ως γιαγιά, όσο και ο γιος της ως πατέρας, για δύο χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής 
αδυναμίας τους να προσφύγουν στα Δικαστήρια.»

#έρευνα
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#επιχειρηματική_ιδέα

Ηλεκτρονικός χάρτης... καντίνας
Αλήθεια πόσες φορές σας έχει τύχει μετά από ένα... ξενύχτι να θελήσετε να φάτε κάτι... «βρώμικο»; Συνήθως έξω από τα κέντρα διασκέδασης δεν 
υπάρχουν πολλές επιλογές. Μια -άντε το πολύ- δυο καντίνες. Κι αν το μαγαζί που διασκεδάζετε είναι απομονωμένο; Τότε τι κάνετε;

Του Βαγγέλη Στολάκη

«Μπαίνετε» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.
kantines-online.gr και με ένα κλικ ενημερώνεστε για 
την πιο κοντινή σε εσάς καντίνα.

Εμπνευστής της καινοτομικής αυτής πλατφόρμας δεν 
είναι άλλος από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ετών 
29. Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στα Γιαννιτσά, 
ωστόσο ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Λογιστής 
στο επάγγελμα δεν είχε καμία σχέση με την πληροφο-
ρική ως επιστήμη, ούτε με την ανάπτυξη λογισμικών. 

Όπως ο ίδιος εξηγεί  στην KARFITSA ένα βράδυ βρι-
σκόταν με τους φιλους του και έτρωγε σε μια... καντίνα. 
Τότε σκέφτηκε πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια 
πλατφόρμα ή εφαρμογή που να έχει συγκεντρωμένες 
όλες τις καντίνες της χώρας. Γνωρίζοντας ελάχιστα για 
τη δημιουργία και την κατασκευή  ιστοσελίδων– η μόνη 
γνώση που είχε ήταν οι πληροφορίες που παρέχονταν 
σε ένα σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο- και με την βοή-
θεια της συζύγου του ο κ. Παπαδόπουλος πριν από πε-

ρίπου ενάμιση χρόνο ξεκίνησε να δημιουργεί τον από-
λυτο χάρτη της... πείνας. Να καταγράφει δηλαδή στο 
site του καντίνες, μενού, πληροφορίες και όλα αυτά να 
τα πλαισιώνει με φωτογραφίες: καντίνες στα μπουζού-
κια, στην εθνική οδό, στην παραλία, στα βουνά κτλ. 

Αμέτρητες σε όλη τη χώρα

Όπως αναφέρει ο 29χρονος Παναγιώτης Παπαδόπου-
λος στην KARFITSA: «μετά την κατασκευή του site το 
δυσκολότερο κομμάτι ήταν να συγκεντρώσω το υλικό 
που θα φιλοξενούνταν σε αυτό. Πήρα το αυτοκίνητο 
και ξεκίνησα το... ταξίδι. Να βρω καντίνες σε όλη την 
Ελλάδα, να τις φωτογραφίσω, να δοκιμάσω το φαγη-
τό τους να συνομιλήσω με τους ιδιοκτήτες τους. Στην 
αρχή το έκανα. Έκτοτε διαπίστωσα ότι πρόκειται για 
ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο αφού οι καντίνες σε όλη 
την Ελλάδα είναι αμέτρητες» σχολίαζει χαρακτηριστι-
κά. Δεν το έβαλε ωστόσο κάτω. Μέχρι σήμερα, ενάμιση 

χρόνο μετά την δημιουργία του www.kantines-online.
gr, μετά την εργασία του, παίρνει το αυτοκίνητο και... 
ψάχνει. Άλλες φορές η αναζήτηση γίνεται είτε από το 
διαδίκτυο είτε τηλεφωνικά. 

«Σκοπός της σελίδας είναι να οδηγεί εύκολα και γρή-
γορα τους χρήστες της στις κοντινές καντίνες. Πρόκει-
ται για έναν οδηγό φαγητού. Αυτό θα κάνουμε. Στόχος 
δικός μου και όσων συνεργάζονται είναι να καταγρά-
ψουμε όλες τις καντίνες της Ελλάδας στην ηλεκτρο-
νική αυτή πλατφορμα» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος. 
Λέει επίσης ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η σχε-
τική εφαρμογή για smartphones και tables σε IOS και 
ANDROID περιβάλλον προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι 
να βρίσκουν μόλις με ένα... άγγιγμα τις καντίνες που 
είναι δίπλα τους. 

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα ο κ. Παναγιώτης Πα-
παδόπουλος έχει συγκεντρώσει στην παλτφόρμα του 
στοιχεία για πενήντα περίπου καντίνες.

Σκοπός του να καταγράψει 
σε μια πλατφόρμα όλα  
τα σημεία του... 
«βρωμικου» φαγητού
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■ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙ-
ΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο 
ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέ-
ρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙ-
ΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55 
134  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Προσωπικού, υπόψη της Προϊσταμένης κας Γε-
ωργιάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 304 
420). 

■ Ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ 
αριθμ.3182/16-01-2017(ΑΔΑ: ΨΧΧ5ΩΡ5-ΣΩΞ) 
ΣΟΧ 2/2017 την πρόσληψη συνολικά δέκα 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής 
βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Πα-
ροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-
2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ». Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 5 και να την 
υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θε-
ωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού 
Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της 
Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών 
του Δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γε-
ωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, από 24-02-2017 μέχρι 
και 06-03-2017 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βα-
σιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, 
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα 
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη 
κας. Βλαχιώτη Βασιλικής. Σημειώνεται ότι το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-
317139, 2313-317128, 2313-317137, 2313-
317666 & 2313-317116.

■ Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο 
νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, για την πρό-
σληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνο-
λικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών. 
Οι προσλήψεις θα γίνουν σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστι-
κές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Οι 5.000 θέσεις 
αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρί-

σκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω 
των έξι μηνών και των 12 μηνών αντίστοιχα 
και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις 
με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης (Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων 
πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 
ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδι-
αίτερα μειονεκτική θέση). Οι 10.000 θέσεις αφο-
ρούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των τριών 
μηνών και στο πρόγραμμα μπορούν να συμμε-
τάσχουν εργοδότες που κατά το μήνα υποβολής 
των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 
20 άτομα με πλήρη απασχόληση (Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό 
έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την 
πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών). Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα ανα-
γράφονται στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις 
που είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά επτά ατόμων, για την υλοποίηση των 
Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης» 
και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Θέρμης», εξέδωσε ο δήμος, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ    
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ   ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότη-
ση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 
1, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης, απευ-
θύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη 
κας Βασιλικής Καραμούτσιου ή κου Άγγελου 
Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 
2313¬300742 και 2313-300743). Η έναρξη υπο-
βολής αιτήσεων είναι από 1 έως και 10 Μαρτίου 
2017.

■ Εκδόθηκε η προκήρυξη  που αφορά στην 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 135 θέσε-
ων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). 
Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκή-
ρυξη (Παράρτημα Ε΄). Η προθεσμία υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία αρχίζει την 1 Μαρτίου 2017 ημέρα 
Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα 
Τετάρτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή 
της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στον ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-
λή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προ-
κήρυξη 2Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία (ΠΕ ή 
ΤΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν. Η προθεσμία 
αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης 
μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαι-
τούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει 
με την πάροδο της 20ης  Μαρτίου 2017, ημέρας 
Δευτέρας.

■ Η διαδημοτική επιχείρηση δυτικής υπαίθρου 

Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την υλο-
ποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 
της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαί-
θρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Γέφυρα 
δήμου Χαλκηδόνος. Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου 
Θεσσαλονίκης, Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας 
Δήμου Χαλκηδόνος, Τ.Κ. 57011, απευθύνοντάς 
την υπ’ όψιν κυρίας Γιαμαλή Ιωάννας (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2310715971 & 2310715241). 

■ Στους επόμενους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ 
αναμένεται να δουν οι καταναλωτές που είχαν 
κατεστραμμένα υδρόμετρα λόγω παγετού, τις 
μειώσεις στις χρεώσεις του Οργανισμού. Σύμ-
φωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΥΑΘ που πρόσφατα πάρθηκε όσοι κατανα-
λωτές είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο 
(ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες, πολύτεκνοι 
κ.α.) δεν θα πληρώσουν τις επιπλέον δαπάνες 
για την αντικατάσταση των υδρομέτρων, ενώ 
στους υπόλοιπους καταναλωτές θα υπάρξει  έκ-
πτωση 50% με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια και 
με επιμερισμό της δαπάνης αυτής στους επόμε-
νους δύο τετραμηνιαίους λογαριασμούς. Αυτό 
επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρε-
στενίτης. «Η ΕΥΑΘ θα προχωρήσει σε ελάφρυν-
ση των υγρομέτρων που έπαθαν ζημιές και εί-
χαν μεγάλες καταναλώσεις. Άλλη ελάφρυνση θα 
έχουν αυτοί που είναι στα κοινωνικά τιμολόγια 
και άλλη ελάφρυνση αυτοί που βρίσκονται στα 
κανονικά τιμολόγια. Στους πρώτους θα έχουμε 
απαλλαγή ολική απαλλαγή της επιβάρυνσης και 
στους άλλους να χρεωθούν το 50% της δαπάνης 
της αντικατάστασης υγρομέτρου που θα δοθεί 
σε δύο δόσεις στους επόμενους λογαριασμούς. 
Παράλληλα θα έχουν και ελάφρυνση για την 
υπερβάλλουσα κατανάλωση. Η εταιρεία θα συ-
γκρίνει τις καταναλώσεις σε σχέση με την περσι-
νή αντίστοιχη περίοδο και θα κάνει τις μειώσεις 
αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε μεγάλη απώλεια 
νερού από το δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση η 
έκπτωση μπορεί να φθάσει και το 80%».
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■ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά   εννιά ατόμων  για  την   υλο-
ποίηση   των   Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και 
«ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», ανακοίνωσε 
ο δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα απευθύνο-
ντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπη-
ρεσιών Δήμου Καλαμαριάς, υπόψη κας 
Μαρίνου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 
2313314230).

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙ’ ΑΓΡΙΟΥΣ «τρέχουν» 
ολοένα και πιο πυκνά στο διαδίκτυο και 
δεν εκφράζουν τίποτε περισσότερο ή 
λιγότερο, από την  δραματική περιπέτεια 
που έβαλαν δια της βίας οι «θεσμοί»  
την μέση Ελληνική οικογένεια. Είναι 
«ιστορίες καθημερινής τρέλας» αυτά που 
βιώνουν τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες 
εξ αιτίας της υπερφορολόγησης και των 
χαρατσιών επί επτά συνεχή χρόνια. Σας 
το μεταφέρω, όπως ακριβώς το ανήρ-
τησε στην προσωπική του σελίδα ένας 
συμπολίτης μας και αν οι αιτιάσεις του, 
σας προκαλέσουν κάποιο «μειδίαμα» 
αυτό μάλλον θα είναι πικρό...  

ΚΥΡΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Επειδή από τότε που πήρα το στεγα-
στικό δάνειο που σας χρωστώ:

-Μειώθηκε η κύρια σύνταξη μου κατά 
800 ευρώ και η επικουρική μου κατά 
200, υπέστην δηλαδή μία μείωση των 
εισοδημάτων μου κατά 1.000 ευρώ το 

μήνα, ποσό που υπερκαλύπτει τη 
δόση του δανείου κατά 200 

ευρώ χωρίς να υπολογίζω 
την κατάργηση της 13ης και 
της 14ης σύνταξης μου.

Επειδή επίσης :

– Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι 
φορολογικές μου επιβαρύνσεις- 

έμμεσες, άμεσες και ξώφαλτσες όπως 
ο ΕΝΦΙΑ και η εισφορά αλληλεγγύης – 
αφαιρώντας από το διαθέσιμο εισόδημα 
μου τουλάχιστον άλλα 1.500 ευρώ 
ετησίως.

Δηλώνω ότι: Αδυνατώ να συνεχίσω 
να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου 
έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που 
εκπροσωπείτε. Δεν θέλω να κοκκινίσω 
το δάνειο καίτοι έχω τα… προσόντα . 
Είμαι ένας νεόπτωχος που ζητά ρύθμιση 
. Θα σας προτείνω τρεις τρόπους , όχι ξέ-
νους σε εσάς και το τραπεζικό σύστημα. 
Διαλέξτε έναν από τους τρεις κι εγώ θα 
υπακούσω.

Πρώτος τρόπος. Να σας ξεπληρώσω 
σε …2.129 χρόνια. Η μέθοδος έχει 
εφαρμοστεί από εσάς για τα χρεωστού-
μενα των δήμων Πειραιώς, Φυλής και 
Αμαρουσίου.

Δεύτερος τρόπος. Να ακολουθηθεί 
η διαδικασία ρύθμισης που διαλέξατε 
για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και 
του ΠΑΣΟΚ. Προβλέπει αποπληρωμή 
των 400 συνολικά εκατομμυρίων που 
οφείλουν σε μόλις… 150 χρόνια!

Τρίτος τρόπος. Να κουρευτεί το χρέος 
μου κατά 100% όπως πράξατε ήδη και 
ετοιμάζεστε να κάνετε και στο εγγύς 
μέλλον για ορισμένες κατηγορίες μπα-
ταξήδων .

Είμαι συνεργάσιμος πελάτης και θα 
ανταποκριθώ…

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας
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Αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε όλοι “στο ίδιο έργο 
θεατές”. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα έδωσε 
όλα χωρίς καν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να 
εξασφαλισθεί η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση ή 
να αναδιαρθρωθεί σημαντικά το χρέος. Τα έδωσε 
όλα απλώς για να επιστρέψει η τρόικα. Οι αυτα-
πάτες και η καθυστέρηση στην αξιολόγηση έχουν 
για άλλη μία φορά επώδυνες συνέπειες για την 
ελληνική κοινωνία. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε 
μία κυβερνητική προπαγάνδα για κανένα νέο μέτρο 
και κλείσιμο της συμφωνίας. Όσο ακολουθείται μία 
αδιέξοδη πολιτική χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις, χωρίς στήριξη της πραγματικής οικονομίας 
και μείωση της ανεργίας, αλλά αντίθετα ακολου-
θείται μία πολιτική υφεσιακών μέτρων, τα αδιέξοδα 
θα επιτείνονται. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν 
πρόκειται να ψηφίσει αδιέξοδα μέτρα τα οποία είναι 
προϊόν μιας αναποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. 
Αν υιοθετηθεί αυτό το μίγμα πολιτικής που φέρνει 
η σημερινή κυβέρνηση με υπερφορολόγηση και 
μείωση μισθών και συντάξεων, θα οδηγηθούμε σε 

βάθυνση της κρίσης. 

Από την άλλη η ΝΔ παραμένει βαθιά 
συντηρητική δύναμη που δεν προ-
τείνει λύσεις για τα προβλήματα 
της κοινωνίας. Είναι δέσμια των 
παθογενειών της συντηρητικής 
παράταξης, του πελατειακού 

συστήματος και του λαϊκισμού, είτε 
δήθεν μεταρρυθμιστικού είτε του 

λαϊκισμού που υπόσχεται ακόμη και 
μονομερείς ενέργειες. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ 

στήνουν σήμερα ένα διχαστικό δίπολο μακριά 
από τις ανάγκες του σήμερα. Ανατροφοδοτούν 
την στείρα πόλωση που παράγει αδιέξοδα. Αυτό 
το διχαστικό δίπολο εμείς έχουμε σκοπό να το 
ανατρέψουμε. 

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη επειδή ασκεί 
προγραμματική αντιπολίτευση έχει προτείνει τον 
μοναδικό δρόμο υπέρβασης της κρίσης με εθνική 
συνεννόηση, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε 
όλους τους τομείς πολιτικής που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα τόσο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όσο 
και την έξοδο από τα μνημόνια και την υπέρβαση 
της κρίσης. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι η 
τρίτη δύναμη σήμερα τόσο στην κοινωνία όσο και 
στην Βουλή. Είναι ο φορέας συνάντησης, συμπό-
ρευσης και ισότιμης συμμετοχής για την ενιαία 
πολιτική έκφραση του προοδευτικού χώρου. Με 
αφετηρία αυτό το δεδομένο, στόχος μας δεν μπορεί 
παρά να είναι ένας ισχυρός προοδευτικός φορέας, 
καταλύτης προοδευτικών αλλαγών και ανατροπών, 
πρωταγωνιστής των εξελίξεων που θα υλοποιήσει 
ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να σημα-
τοδοτηθεί ένα ξεκίνημα στραμμένο στο παρόν και 
στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Για να σπάσουν οι 
φραγμοί και να εκφράσουμε ευρύτερα πλειοψη-
φικά ρεύματα δεν αρκεί μία λογική του “reunion” 
αλλά χρειάζεται να πετύχουμε την υπέρβαση χωρίς 
ανασφάλειες και περιχαρακώσεις που κρατούν τον 
χώρο δέσμιο χρόνιων παθογενειών. Με σεβασμό 
στα κόμματα και στις κινήσεις να δημιουργήσουμε 
το ΝΕΟ σε πρόσωπα, σε ιδέες, σε προγράμματα 
και σε σύμβολα. Στόχος μας είναι ένας ισχυρός 
φορέας της κεντροαριστεράς χωρίς αυταπάτες και 
λαϊκισμό, με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
και ξεκάθαρη οριοθέτηση, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο 
και από τη ΝΔ, ώστε να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο 
προοδευτικό ρεύμα πλειοψηφίας. Το κύριο ζήτημα 
παραμένει ο προοδευτικός προσανατολισμός του 
κοινού εγχειρήματος σε αντιπαράθεση με ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ, με κοινωνικές αναφορές και κοινωνικό 
πρόσημο. Για να επιτευχθεί ο στόχος μας απαιτείται 
ενότητα και όχι κατακερματισμός, ανανέωση 
προσώπων, ιδεών και πολιτικών πρακτικών. 
Για την δημιουργία ενός ισχυρού, σύγχρονου, 
προοδευτικού, μεταρρυθμιστικού ρεύματος της 
κεντροαριστεράς που θα πρωταγωνιστήσει στην 
εθνική συνεννόηση που έχει ανάγκη η χώρα για να 
βγει από την κρίση και τα μνημόνια. 

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι Πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αριστεράς και Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Tην προηγούμενη φορά που αυτή η Κυβέρνη-
ση « διαπραγματεύτηκε » μας κόστισε 86 δισ.
ευρώ (εκτίμηση Τράπεζας της Ελλάδας ), capital 
controls, 3ο Μνημόνιο, 9 δις.ευρώ μέτρα που τα 
νοιώσαμε πολύ καλά με την υπερφορολόγηση, 
τη μείωση των συντάξεων, την κατάρρευση της 
Οικονομίας ,την παράταση της ανεργίας. Τώρα 
ζούμε για δεύτερη φορά μια νέα version της ίδιας 
θεατρικής παράστασης με αφορμή την δεύτερη 
αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσε να 
είναι διαφορετικά και το ίδιο τραγικά. Η Οικονομία 
καταρρέει και υφίσταται ακαθόριστου ύψους ζημιά 
από το κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, φόβου 
για το μέλλον. Όταν λειτουργείς σαν συνδικαλιστής, 
με τα μάτια στις δημοσκοπήσεις, δίχως κανένα 
σχέδιο και άλλα λες επομένως σήμερα και άλλα 
αύριο,τα αποτελέσματα θα είναι πάντα τραγικά.

Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για το τι αποφάσισε το 
Eurogroup και μιλάει για «τέλος της λιτό-

τητας». Χρειάζεται πραγματικά πολύ θρά-
σος και προσπάθεια παραποίησης της 
πραγματικότητας για να λες τέτοιες 
ανοησίες και ψέματα. Μήπως είμαστε 
αυστηροί ; Όχι , μάλλον πολύ ευγενι-
κοί και ανεκτικοί έχουμε αποδειχτεί 

απέναντι σε μια διαρκή ψευδολογία. 
Τι έγινε αλήθεια στο Eurogroup ; Η 

Κυβέρνηση ξέχασε κάθε αίτημα για μείωση 
του χρέους, η χώρα απομακρύνθηκε από κάθε 

ρύθμιση ένταξης στην ποσοτική χαλάρωση, η 
γνωστή πια πολιτική συμφωνία απορρίφτηκε, 
έδωσε την διεύρυνση του αφορολόγητου και την 
παραπέρα μείωση των συντάξεων και δέχτηκε την 
παρουσία του Δ.Ν.Τ το οποίο μάλιστα αναλαμβάνει 
την πλήρη ευθύνη και επίβλεψη των Μεταρρυθ-
μίσεων! Γιατί έγιναν όλα αυτά; Απλά και μόνο γα 
να επιστρέψουν οι θεσμοί και να συζητηθούν όλα 
τα μέτρα (ασφαλιστικά, φορολογικά, εργασιακά). 
Έπεται δηλαδή συνέχεια και βέβαια όταν συμφω-
νηθούν όλα τα μέτρα θα κλείσει η αξιολόγηση. Δη-
λαδή παράταση της αβεβαιότητας, απομάκρυνση 
από την ποσοτική χαλάρωση, πέταγμα της μπάλας 
στη  εξέδρα.

Την ίδια ώρα οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επενδύσεις 
έχουν παγώσει, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
ψάχνουν για αρχαία στον χώρο του Ελληνικού 
που λειτουργούσε επί δεκαετίες αεροδρόμιο. Η 
ανεργία τσακίζει τους νέους και κάθε έναν πάνω 
από τα 50 που σκοντάφτει. Τα καλύτερα μυαλά 
φεύγουν μαζικά από την χώρα. Η πατρίδα μαρα-
ζώνει, η μεσαία τάξη φτωχοποιείται περισσότερο. 
Η Κυβέρνηση όμως συνεχίζει τα ψέματα. Συνεχίζει 
την συνδικαλιστική τακτική και προσπαθεί να κάνει 
ότι πιο κουτοπόνηρο μπορεί να γίνει. Να προ-
νομοθετήσει μέτρα για μετά το 2018,2019,ώστε 
ως Κυβέρνηση να συμφωνήσει σε μέτρα που ως 
Αντιπολίτευση θα πολεμήσει σκληρά. Δεν το λες 
και αριστερή, προοδευτική, έντιμη, ηθική τακτική.

Η χώρα μας καταρρέει, οι πολίτες δεν αντέχουν 
άλλο και το μόνο που πάει καλά επί αυτής της Κυ-
βέρνησης είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
( 150 εκατομ. ευρώ αυξήθηκε πέρυσι το ύψος της 
μισθοδοσίας ) και η προστασία του Κράτους. Ο 
κίνδυνος είναι θανάσιμος. Κλείσει δε κλείσει η 2η 
αξιολόγηση, η Ελλάδα κινδυνεύει. Υπάρχει η περί-
πτωση δε να ζήσουμε το εξής τραγικό: Αν το παλιό 
πελατειακό Κράτος μας οδήγησε στα Μνημόνια, 
το μεταμφιεσμένο « νέο » να μας οδηγήσει στην 
δραχμή και στην ολική καταστροφή.

*Ο κ. Ζούπης είναι Πολιτικός Αναλυτής

Η πρόσφατη «συμφωνία» δεν δείχνει να 
είναι σε θέση να αλλάξει το κακό κλίμα 
που έχει δημιουργηθεί για την Κυβέρνη-
ση σε επίπεδο κοινής γνώμης. Ιδιαίτερα 
γρήγορα αποδομούνται όλα τα επιχειρή-
ματα της για το πόσο πετυχημένη συμ-
φωνία έκανε, τη στιγμή που είναι σαφές 
ότι πρόκειται για κρύψιμο της βρωμιάς 
κάτω από το χαλί. Ουσιαστικά αγοράζεται 
χρόνος και από τις δυο πλευρές, κυβέρ-
νηση και δανειστές, ο καθένας για τους 
δικούς του λόγους.

Δεν μπορείς να κατεβάζεις το αφορολό-
γητο σε επίπεδο κατάργησης του και να 
επιφέρεις πλήγμα στα χαμηλά εισοδήματα 
και από την άλλη να λες ότι ως αντίμετρο 
θα μειώσεις σε κάτι τον ΦΠΑ. Ο αυξη-

μένος φόρος εισοδήματος που θα 
προκύπτει από την μείωση του 

αφορολόγητου, είναι άμεσος 
φόρος, ο ΦΠΑ είναι έμμεσος 
φόρος. Πως είναι δυνατό 
αυτό να ισορροπήσει; Πως 
είναι δυνατό η μια κίνηση να 

είναι μέτρο και η άλλη να είναι 
το αντίμετρο, το αντίδοτο δηλαδή 

που θα εξουδετερώνει το πρώτο, όταν 
εισόδημα και ΦΠΑ είναι δυο διαφορετικοί 
φόροι με διαφορετική δημοσιονομική 
λογική.

Η εικόνα  του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρ-
νησης αποδομείται ταχύτατα. Στο επό-
μενο κύμα μετρήσεων εκτιμώ επιπλέον 
καθίζηση των ποσοστών τους. Έχω ζήσει 
την δημοσκοπική κατάρρευση της ΝΔ το 
2009, που ουσιαστικά έδωσε την αίσθηση 
στον Καραμανλή ότι είναι ανεπιθύμητος. 
Η αίσθηση αυτή τον οδήγησε στην από-
φαση για πρόωρες εκλογές με τα γνωστά 
αποτελέσματα (11,5% διαφορά από το 
ΠΑΣΟΚ, ίσως η βαρύτερη ήττα μέχρι 
σήμερα για την ΝΔ). Όταν έρθει η στιγμή 
που θα νοιώσεις αποκρουστικός, τότε 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός 
των εκλογών.

Δεν θα φύγουν όμως οι συγκεκριμένοι 
τόσο εύκολα όσο έφυγε τότε ο Καραμαν-
λής. Θα κάνουν ζημιά και θα προσπαθή-
σουν να απολαύσουν τα προνόμια τους. 
Ότι είναι κολλημένοι με τις καρέκλες δεν 
υπάρχει αμφιβολία, ούτε αμφισβητεί κα-
νείς την ικανότητα τους να υπογράφουν 
τα πάντα άμεσα, γρήγορα και με συνοπτι-
κές διαδικασίες. Έρχεται όμως η ώρα που 
αυτό δεν φτάνει και τότε υπάρχει σχέδιο 
β. Είτε δημοψήφισμα, είτε δημοψήφισμα 
και μετά εκλογές δημοψηφισματικού 
χαρακτήρα : οι αυτοί ή εμείς! Ας είναι 
έτοιμοι στη ΝΔ για εκλογές ανά πάσα 
στιγμή κι ας μη πέφτει στη παγίδα ότι με 
τη δήθεν συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τις 
εκλογές το 2018. Δεν παίζει με τίποτε!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι Πολιτικός 
Αναλυτής της INTERVIEW

Η τρίτη θέση είναι μόνο 
η αφετηρία για την 
Δημοκρατική Συμπαράταξη

Έρχεται η πολιτική  
του σοκ

Τα ψέματα συνεχίζονται,  
η χώρα καταρρέει
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Από την ηλικία των 40 ετών και άνω, ολοένα και μεγαλύ-
τερο ποσοστό ασθενών εμφανίζει ρήξη πετάλου. Η ρήξη σχε-
δόν πάντα είναι επώδυνη. Σπάνια όμως, μπορεί να βρεθεί και 
τυχαία κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας ώμου για 
άλλη αιτία.

Την άρθρωση του ώμου σχηματίζουν τρία οστά. Η ωμοπλά-
τη, η κλείδα και το βραχιόνιο οστό. Το πέταλο των στροφέων 
σχηματίζεται από του τένοντες τεσσάρων μυών, του υποπλα-
τίου, του υπερακανθίου, του  υπακανθίου και του ελάσσονος 
στρογγύλου. Το πέταλο ονομάζεται στροφικό, λόγω της δρά-
σης των μυών αυτών, που εκτελούν έσω και έξω στροφή στο 
βραχιόνιο είναι δε προσκολλημένο επάνω στην κεφαλή του 
βραχιονίου, αφού προηγουμένως περάσει κάτω από ακρώμιο, 
που είναι ένα τμήμα της ωμοπλάτης.

Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν 
το στροφικό πέταλο και να το οδηγήσουν σε ρήξη.

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η φλεγμονή, η οποία πρέπει να 

αντιμετωπίζεται άμεσα, διότι η χρονιότητα αυτής, οδηγεί σε 
ρήξη του πετάλου. Άλλες αιτίες ρήξης, είναι το σύνδρομο πρό-
σκρουσης του πετάλου και η τραυματική ρήξη αυτού, ύστερα 
δηλαδή από κάκωση.

Ο ορθοπαιδικός πρέπει να αναγνωρίσει την ρήξη και να υπο-
δείξει τον τρόπο αντιμετώπισης της. Η θεραπεία κατά βάση εί-
ναι χειρουργική, με εξαίρεση ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν 
μεγάλες απαιτήσεις ή δεν μπορούν να χειρουργηθούν λόγω 
πολλαπλών προβλημάτων υγείας.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη,εγχύσεις κορτικοειδών και φυσικοθεραπεία. Τα 
αποτελέσματα της συντηρητικής θεραπείας δεν είναι συνήθως 
ικανοποιητικά και οριστικά. Προσπαθούμε να ελαττώσουμε 
τον πόνο, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί πάντα.  Οριστική 
λύση στο πρόβλημα,  δίνει η χειρουργική θεραπεία, που παλαι-
ότερα γινόταν με  ανοικτή συρραφή. Τώρα πλέον γίνεται αρ-
θροσκοπικά και περιλαμβάνει καθαρισμό του υπακρωμιακού 

χώρου, όταν υπάρχει σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής 
και στην συνέχεια συρραφή και επανακαθήλωση του ραγέντος 
τένοντα στο οστούν. Ο χρόνος παραμονής στην κλινική είναι 
24 ώρες.

Η αναισθησία μπορεί να είναι γενική ή «τοπική» (block σκα-
λινών). Με τους συνεργάτες μου, προτιμούμε πάντα την «το-
πική» αναισθησία, επειδή με αυτήν, εξασφαλίζουμε αρκετές 
ώρες αναλγησίας μετεγχειριτικά, αλλά και λιγότερη επιβάρυν-
ση του ασθενούς με στρες και φάρμακα. Ο χρόνος   αποκα-
τάστασης, διαρκεί περίπου δύο μήνες.  Ο χρόνος αυτός είναι 
απαραίτητος ώστε να επουλωθεί η ρήξη και η δύναμη που 
ασκείται στο βραχιόνιο οστό, κατά την κίνηση, να μην περνά 
μέσα από τα ράμματα αλλά από τον τένοντα στο οστό. Το τελικό 
όμως αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και επιτρέπει στον ασθενή 
να επιστρέψει στις ασχολίες του, όσο απαιτητικές μπορεί να 
είναι

Για κάθε ερώτηση e-mail επικοινωνίας liltsisgiorgos@gmail.
com και τηλ 6944265352.

#υγεία

Πόνος στον ώμο, μια σύγχρονη νόσος
Η ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου, αποτελεί μια συχνή αιτία πόνου και δυσλειτουργίας της άρθρωσης  

και αναγκάζει μεγάλο αριθμό ενηλίκων να επισκεφθεί τον ορθοπαιδικό. 

Ορθοπεδικού Χειρουργού
Του Γεώργιου Λίλτση
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#έρευνα - Α’ μέρος
Ο τζόγος έχει αυξηθεί στη Β. Ελλάδα όπως και 
η… ταλαιπωρία των παικτών με δρομολόγια… 
συνταξιούχων να κατακλύζουν το καζίνο 
Θεσσαλονίκης «με τα… πι» 

«Σύμβαση, ποια σύμβαση  
δήμου-καζίνου;  Υπαρχει σύμβαση  

ξενοδοχείου-δήμου…»  
Ο αντιδήμαρχος οικονομικών επισημαίνει 
στην KARFITSA ότι υπάρχει ένας νόμος… 

κακοδιατυπωμένος για το  
2% των ανταποδοτικών
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Οι «αόρατες στάσεις»,   

οι συνταξιούχοι και τα δρομολόγια 

της… τύχης

Δρομολόγια συνταξιούχων στο καζίνο Θεσσα-
λονίκης… «με τα… πι» (βλ φωτο) που κατα-
φθάνουν «από γειτονιές από όλο το νομό και 

τη Βόρεια Ελλάδα για να παίξουν και να… διασκε-
δάσουν», όπως χαρακτηριστικά μας είπε ένας εξ’ 
αυτών. Το καζίνο Θεσσαλονίκης παρά την κρίση, όπως 
δείχνουν οι αριθμοί αλλά και οι μισθοί των εργαζομένων, 
γεμίζει τα ταμεία του αλλά και τα ταμεία του πιο πλούσιου 
δήμου όπως είχε πει υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -  
με τα ανταποδοτικά της λειτουργίας του.  Ωστόσο, την 
ίδια ώρα, οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης αντιτίθε-
νται στην τοποθέτηση  παιγνιομηχανημάτων VLTs 
στα πρακτορεία ΟΠΑΠ επικαλούμενοι «την εν-
δεχόμενη αύξηση που μπορεί να προκληθεί 
σε κρούσματα… εθισμού». Ανάμεσα στους 
δημάρχους της ΠΕΔΚΜ – Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κ. Μακεδονίας – που 
διαφωνούν είναι και ο δήμαρ-
χος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος 
«δηλαδή ο δήμαρχος της 
περιοχής όπου λειτουργεί 
το καζίνο της Θεσσαλο-
νίκης εδώ και 20 χρό-
νια» σημειώνουν 
πράκτορες του 
ΟΠΑΠ στην 
KARFITSA 

Ο Στέλιος Θεοδωράκης  ερ-
γαζόμενος σε πρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, μι-

λώντας στην KARFITSA 
υπογράμμισε ότι: «Υπάρχει 

μια διαμάχη προς το παρόν 
μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων 
γιατί πρόκειται να αλλάξει η σύμ-
βαση οπότε θα πάμε δικαστικώς. Με 
βάση αυτό το δεδομένο ίσως πάρει μια 
παράταση δίμηνου ή τριμήνου μέχρι να μπουν τα 
VLTS» και πρόσθεσε ότι :  όσοι πράκτορες έχουν 
ήδη βάλει έχουν  προπληρώσει». Όσον αφορά 
την εναντίωση των δημάρχων στην τοποθέτη-
ση των παιχνιδομηχανών δήλωσε ότι : «Είναι 
αντιφατικό» και εξήγησε ότι «Υπάρχουν τοπικά 
συμφέροντα. Ο δήμαρχος στη Θέρμη είναι αντί-
θετος γιατί προφανώς όσοι πηγαίνουν στο καζί-
νο έχει ως αποτέλεσμα η γύρω περιοχή να έχει 
και εμπορικότητα. Τώρα όμως αν αυτά τα VLTS 
επεκταθούν και σε άλλες περιοχές θα μειωθεί η 
κίνηση στην ανατολική περιοχή που βρίσκεται 
το καζίνο». Ο ίδιος συμπλήρωσε «Οι υπόλοιποι 
δήμαρχοι που αντιτίθενται σε αυτό είναι επειδή 
ουσιαστικά θεωρούν ότι ο τζόγος θα πάει μέσα 
στις συνοικίες τους, αλλά αν το καλοσκεφτούν 
θα έχουν κέρδος οι περιοχές τους». Ο Γιώργος 
Ανταμίας, πράκτορας του  ΟΠΑΠ ανέφε-
ρε ότι : «Περιμένουμε απάντηση από 
την ομοσπονδία μας για το πώς θα 
κινηθούμε. Οι πράκτορες δεν 
κινούμαστε με δικές μας πρω-
τοβουλίες. Υπάρχουν θέματα 
για την τοποθέτηση των VLTS 
τα οποία πρέπει να ξεδιαλυ-
θούν πρώτα». Παράλληλα επεσή-
μανε ότι : «Πιστεύω η τοποθέτηση των 
παιχνιδομηχανών θα ανεβάσουν την επισκεψι-
μότητα των πρακτορείων, αντί δηλαδή κάποιος 
να πηγαίνει στα καζίνο ή σε χώρους που έχουν 
παράνομα φρουτάκια θα έρχονται σε κάτι νόμιμο 
το οποίο θα φορολογείται» 

Πράκτορας που διατηρεί χρόνια πρακτορείο του  

ΟΠΑΠ στο κέντρο της πόλης είπε πως : «Θα δεί-
ξει στο επόμενο διάστημα αν θα τοποθετήσουμε 

τα VLTS», ενώ  τόνισε ότι «μελέτες που μας 
έχουν παρουσιάσει δείχνουν ότι η τοποθέ-

τηση των VLTS μέσα στα πρακτορεία θα 
ανεβάσουν την επισκεψιμότητα». Ο ίδιος 
πιστεύει ότι αυτή η απόφαση «Θα βοηθή-
σει σίγουρα στην πάταξη του  παράνομου 

τζόγου και της φοροδιαφυγής».

«Η δική μας πάγια θέση είναι ότι λέει ο νόμος 
που έχει ψηφιστεί και κάνει λόγο για ένα έως 
τρία μηχανήματα VLTS μέσα στα πρακτορεία μας. 
Πιστεύω πως αυτό που ήθελαν να διευκρινίσουν 
οι δήμαρχοι, είναι κατά πόσο είναι ελεγχόμε-
νη η κατάσταση. Όχι σ’ εμάς αλλά στα Play του 
ΟΠΑΠ που πρόκειται να ανοίξουν στις γειτονιές. 
Είμαι εκπρόσωπος των πρακτόρων οπότε εγώ 
δε μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό», τό-
νισε η πρόεδρος της ένωσης πρακτόρων ΟΠΑΠ 
νομού Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής Αναστασία 
Τζαμπαζλή. «Είμαστε πρακτορεία συνοικιακά και 
ελεγχόμενα. Η ένταση των δημάρχων αφορά στα 
μίνι καζίνο που θα γίνουν σε κάθε γειτονιά. Εγώ 
δεν έχω θέση πάνω σε αυτό», σημείωσε.

Το καζίνο Θεσσαλονίκης

Το καζίνο της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και πολυτελέστερα καζίνο της Ευ-

ρώπης. Πρόκειται για το πρώτο συγκρότημα 
της Regency Entertainment στην Ελλάδα. 
Στην ιδιοκτησία της βρίσκεται επίσης το 
Regency της Πάρνηθας και τα ομώνυμο 
ξενοδοχείο. Το καζίνο λειτουργεί από το 
1996. Βρίσκεται στην περιοχή του αερο-

δρομίου «Μακεδονία», σε μια έκταση που 
ξεπερνά τα 75 στρέμματα, 10.000 τ.μ. και 

αποδίδει στον «ακριβό δήμο» κατά τον υπουρ-
γό Νίκο Τόσκα, τον δήμο Θέρμης χιλιάδες ευρώ 
κάθε μήνα για ανταποδοτικά τέλη. Σε πρόσφατη 
ανακοίνωσή της μάλιστα η ιδιοκτήτρια εταιρία 
αναφέρει ότι «έχει καταβάλλει την τελευταία δε-
καετία στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 
1,5 δις. ευρώ σε έμμεσους και άμεσους φόρους, 

#έρευνα - Α’ μέρος

Των Ελ. Καραβασίλη - Β. Στολάκη - Φ. Βλαστού
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ενώ δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς το Ελ-
ληνικό Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς όσο και προς 
τους εργαζόμενούς τους». Σήμερα στο καζίνο της Θεσ-
σαλονίκης εργάζονται περίπου 700 άτομα, ενώ στο ομώ-
νυμο ξενοδοχείο εργάζονται άλλα 230. Σύμφωνα με την 
Μαρία Καραγιαννίδου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών και εργα-
ζόμενη στο Regency Casino Θεσσαλονίκης «σε σχέση με 
τα υπόλοιπα καζίνο πληρωνόμαστε στην ώρα μας και οι 
αμοιβές μας είναι πιο υψηλές συγκριτικά με τους άλλους 
συνάδελφούς μας σε καζίνο της χώρας».

Σε ό,τι αφορά το καζίνο της Θεσσαλονίκης η επιχείρη-
ση αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αναζήτηση νέου γενι-
κού… διευθυντή, αφού ο προηγούμενος που εκτελούσε 
τα συγκεκριμένα καθήκοντα ήταν διευθυντής ασφαλεί-
ας. Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν ιδιοκτησία καζί-
νο και εργαζόμενοι βρέθηκαν στα… μαχαίρια, καθώς η 
μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της κρίσης έφερε 
απολύσεις, μειώσεις μισθών και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις εκ περιτροπής εργασία. Η εταιρία πριν από περίπου 
επτά χρόνια είχε προχωρήσει και στην ανακοίνωση προ-
γράμματος εθελουσίας εξόδου με σκοπό την μείωση του 
προσωπικού. «Βραχνάς» τόσο για την ιδιοκτήτρια εταιρία 
όσο και για τους εργαζόμενους παραμένουν τα γειτονικά 
καζίνο στην περιοχή των Βαλκανίων (Σκόπια και Βουλ-
γαρία) που όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι… «τους 
έχουν πάρει» την πελατεία. Καλούν δε τους παίκτες να… 
στηρίξουν Ελλάδα, όπως κάνουν και οι ίδιοι.  

Χρήματα του τζόγου στην τοπική κοινωνία  
- Στα δικαστήρια οι δήμοι

Όπως λέει στην KARFITSA ο δήμαρχος Θέρμης Θόδω-
ρος Παπαδόπουλος, η επιχείρηση του Regency Casino 
Θεσσαλονίκης – που βρίσκεται στα όρια του δήμου του- 
είναι υποχρεωμένη να αποδίδει ανταποδοτικά τέλη από 
τα μεικτά της κέρδη προς το δήμο, κάτι που προβλέ-
πεται από το νόμο. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 2% 
του τζίρου του κάθε μήνα. Κάτι που προβλέπει άρθρο 
του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτι-
κών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», με τον οποία τα καζίνο υπο-
χρεούνται να καταβάλουν τα συγκεκριμένα τέλη προς 
τους δήμους στους οποίους είναι εγκατεστημένα, σε δια-
φορετική περίπτωση παρεμβαίνει εισαγγελέας. Πρόκει-
ται για την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 
(Α’ 53). Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι 
η διατήρηση του συντελεστή 2% καταλαμβάνει όχι μόνο 
τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός καζίνο, αλλά και 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις καζίνο. «Πριν από επτά χρόνια, 
το ποσό αυτό μεταφραζόταν σε 3.500.000 ευρώ το χρό-
νο, τώρα αυτό το ποσό ανέρχεται σε κάτι περισσότερο 
από 1.400.000 ευρώ. Κάθε μήνα δηλαδή, ο δήμος παίρ-
νει περίπου 120.000 ευρώ με τα οποία υλοποιεί έργα», 
λέει. Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει το γεγονός 
ότι τα καζίνο όλης τη χώρας, συμπεριλαμβανομένου και 
του Regency, έχουν κάνει αγωγές στους δήμους προκει-
μένου να λάβουν πίσω το 1,5 από το 2% που δίνουν σε 
ανταποδοτικά τέλη. «Συναντηθήκαμε όλοι οι δήμαρχοι 
με τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος 
και μας υποσχέθηκε πως θα νομοθετήσει έτσι ώστε αν 
καταλήξουμε στα δικαστήρια να καταπέσει αυτή η διεκ-
δίκηση. Ο νόμος δεν είναι καλά διατυπωμένος και έτσι 
δε φαίνεται καθαρά πως αυτό αφορά και στα ίδια τα κα-
ζίνο και όχι μόνο στα καταστήματα αυτών. Όντως πέρασε 
ερμηνευτική τροπολογία η οποία ξεκαθαρίζει την κατά-
σταση, όπου τα καζίνο υποχρεούνται να καταβάλουν το 
2%», εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος. 

«Σύμβαση για το ξενοδοχείο  
και όχι για το ΚΑΖΙΝΟ»

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
δήμου Θέρμης Δημήτρης Βογιατζής, αναφέρει ότι υπάρχει 
μία σύμβαση 25ετής μισθωτικής σχέσης (που αφορά στο 
χώρο του ξενοδοχείου και αναμένεται να λήξει εντός της 
επόμενης πενταετίας) μεταξύ του Regency καζίνο Θεσσα-
λονίκης και του δήμου, όπου παραχωρήθηκε συγκεκρι-
μένη έκταση για το ξενοδοχείο της επιχείρησης. Να τονί-
σουμε ότι ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το καζίνο ανήκει 
σε ιδιώτη και όχι στο δήμο Θέρμης. 

«Τα τέλη παρεπιδημούντων και τα μισθώματα καταβάλ-
λονται κανονικά. Τα τέλη ανέρχονται στο 0,5% επί του 
μηνιαίου τζίρου του ξενοδοχείου, ενώ το ετήσιο καθαρό 
μίσθωμα είναι 397.000 ευρώ. Με τη λήξη της συγκεκρι-
μένης σύμβασης, οι εγκαταστάσεις παραμένουν στο δήμο 
με σκοπό να επαναδημοπρατηθεί η συγκεκριμένη έκτα-
ση. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ τα μισθώματα 
αυτά πηγαίνουν στο κοινωνικό σύνολο, το κράτος φορο-
λογεί το δήμο ως απλό δημότη, με αποτέλεσμα να “φεύ-
γουν” πολλά χρήματα που θα μπορούσαν να γίνουν έργα 
για το δήμο», σημειώνει ο κ. Βογιατζής. Ο ίδιος εξηγεί ότι: 
«το καζίνο χτίστηκε σε ιδιόκτητο χώρο, εμείς από εκεί ει-
σπράττουμε τα ανταποδοτικά τέλη, όπως έχουν οριστεί 
από το νόμο. Πρόκειται για το 2% επί του τζίρου, όλων 
των δραστηριοτήτων του καζίνο. Αυτό το ποσό φυσικά 
έχει υποδιπλασιαστεί από το 2009 και μετά», καταλήγει.  
Ζητήσαμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το μισθωτήριο 
συμβόλαιο μεταξύ του δήμου και του ξενοδοχείου του 
Regency καζίνο Θεσσαλονίκης, όπου μας απάντησαν πως 
κάτι τέτοιο δε γίνεται να δοθεί σε ένα Μέσο Μαζικής Ενη-
μέρωσης. «Τα μισθωτήρια έχουν κατατεθεί στην εφορία 
βάση νόμου και το ποσό της ενοικίασης κατατίθεται κα-
νονικά. Ο δήμος νοικιάζει τα ακίνητά του γιατί μας ενδι-
αφέρει να έχουμε έσοδα έτσι ώστε να γίνονται  έργα στο 
δήμο».

Γεμάτο… συνταξιούχους

Στο μεταξύ, η πόλη διαθέτει «αόρατες» στάσεις από τις 
οποίες καθημερινά γίνονται δρομολόγια από τα πούλμαν 
του Regency Casino Thessaloniki. Τα δρομολόγια είναι 
δωρεάν και καλύπτουν το πρόγραμμα του καθένα που 

θέλει να επισκεφθεί και να δοκιμάσει την τύχη του καθώς 
από την αφετηρία ξεκινούν πούλμαν τόσο πρωί όσο από-
γευμα και βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα. «Τα λευκά 
πούλμαν ή αυτά με την μεγάλη επιγραφή του καζίνο δια-
σχίζουν πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, για να επι-
βιβάσουν παίκτες,  ωστόσο δεν υπάρχουν ταμπέλες  που 
καταδεικνύουν τις στάσεις» όπως διαπιστώσαμε σε αυτο-
ψία της karfitsa (βλ ΦΩΤΟ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να πληροφορηθούν το σημείο και την ώρα που περνάει το 
λεωφορείο από την  ιστοσελίδα του καζίνο. Δρομολόγια 
εκτελούνται και από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως Έδεσσα, Κατερίνη και Νάουσα.

Στάση για καζίνο, θα… ανέβουν πολλοί

Η KARFITSA μπήκε σε ένα από τα πούλμαν της απογευ-
ματινής βάρδιας που έκανε εκκίνηση από τον Προφήτη 
Ηλία (οδός Μακρυγιάννη). Το λεωφορείο ήρθε στην ώρα 
του-όπως έγραφε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα- και 
σταμάτησε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, 
στην πιάτσα των ταξί. Ο οδηγός ευγενικός μας καλησπερί-
ζει. Το πούλμαν είχε ίσα ίσα επτά άτομα, κυρίως ηλικιωμέ-
νους. Πριν φτάσει στον τελικό προορισμό του το πούλμαν  
πραγματοποίησε δεκαπέντε στάσεις αφού πέρασε από 
Λευκό Πύργο, Λεωφόρο Στρατού, Παπαναστασίου, Κα-
ραμανλή, Βούλγαρη, Καλαμαριά. Κατά την διάρκεια της 
διαδρομής οι παίκτες που ανέβαιναν ήταν ηλικιωμένοι, 
οι περισσότεροι χαιρετιόντουσαν μεταξύ τους και κάποιοι 
άλλοι έλεγαν ιστορίες τζόγου. «Βλεπόμαστε πολύ συχνά 
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εδώ μέσα», μας είπε μια κυρία που κάθισε δίπλα μας, ενώ 
πριν είχε χαιρετήσει τους περισσότερους επιβάτες, όταν 
την ρωτήσαμε «από που τους γνωρίζει». Λίγο πριν τις έξι 
το απόγευμα το πούλμαν έφτασε στο καζίνο. Οι παίκτες 
ξεκίνησαν να κατεβαίνουν ένας-ένας χωρίς να βιάζονται. 
Μάλιστα, μια κυρία είπε ότι ήθελε να κατέβει τελευταία λέ-

γοντας πως… το έχει γούρι.   

Τι λένε παίκτες του καζίνο… 

Έξω από το καζίνο  γνωρίσαμε παίκτες και μας μίλησαν για 
τα τυχερά παιχνίδια, τις νίκες, τις ήττες και τα λεφτά που 
έχασαν ή κέρδισαν, ωστόσο ήθελαν να κρατήσουν την ανω-

νυμία τους. «Πάω τρεις φορές το μήνα από τότε που άνοιξε. 
Παίζω μόνο στα μηχανάκια περίπου 30 ευρώ τη φορά. Πα-
λιά κέρδιζα, πλέον όχι. Αλλά μόλις κερδίσω σηκώνομαι και 
φεύγω, όπως την άλλη φορά που κέρδισα 100 ευρώ, γιατί 
αν κάτσεις θα τα παίξεις», είπε μια 62χρονη συνταξιούχος 
και εξήγησε ότι ο λόγος που επισκέπτεται το καζίνο είναι για 
διασκέδαση. «Οι φίλες μου πηγαίνουν για καφέ κάθε μέρα. 
Εγώ αντί να δίνω τα λεφτά μου σε καφέδες προτιμώ να έρ-
χομαι στο καζίνο. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος έρχεται 
παίζει. Εμένα για παράδειγμα μου αρέσει να κάνω τη βόλτα 
μου. Έρχονται πολλοί ηλικιωμένοι στο καζίνο, γιατί θεωρεί-
ται  ένα είδος διασκέδασης. Έρχονται ηλικιωμένοι ακόμα και 
σε αναπηρικό καροτσάκι ή με μπαστούνι… είναι ταλαιπωρία 
αλλά τι να κάνεις; » Η ίδια μπαινοβγαίνει χρόνια στα καζίνο 
αλλά τόνισε ότι ποτέ δεν έχει χάσει τον έλεγχο στα χρήματα 
που τζογάρει. «Το θέμα είναι να ξέρεις που να σταματήσεις», 
είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι παρά τις 
περικοπές στις συντάξεις «δεν θα κόψω την βόλτα μου».

Ο κ. Απόστολος είπε ότι ξεκίνησε τις επισκέψεις στα καζίνο 
από τότε που έκλεισαν τα περισσότερα καφενεία. «Έρχομαι 
κάποιες φορές αλλά προσέχω, δεν επενδύω χρήματα εδώ. 
Έρχομαι για μια βόλτα να πιω ένα ποτό, να φάω», τόνισε. 
Ένας 65χρονος συνταξιούχος περιέγραψε ότι : «Πριν μέρες 
είχα δει έναν κύριο που έχασε 9.000 ευρώ στα φρουτάκια 
και άρχισε να βρίζει τον εαυτό του. Όταν χάνει λεφτά ο κό-
σμος βγάζει τον κακό του εαυτό. Το καλύτερο είναι να μην 
έρχεσαι καθόλου. Εγώ τώρα ήρθα, είχα μια ώρα κενή και 
έχασα 100 ευρώ περίπου στα φρουτάκια». Ο ίδιος συμπλη-
ρώνει πως: «από όσο ξέρω υπάρχει και κρατικός φορέας 
που ελέγχει τις αποδόσεις, δηλαδή κατά πόσο αυτά που παί-
ζεις κάποια στιγμή επιστρέφονται. Από τους 100 θα χάσουν 
οι 99. Τώρα ήταν μια γυναίκα δίπλα μου, κέρδισε 600 ευρώ 
αλλά είχε χάσει 400 ευρώ» και κατέληξε λέγοντας ότι : «στα 
παιδιά μου λέω να μην έρχονται».  

Ο κ. Δημήτρης, εργαζόμενος σε περίπτερο μας είπε πως : 
«μια φορά είχα έρθει για βόλτα και κέρδισα. Mετά γλυκά-
θηκα και ξαναήρθα με το σκεπτικό ότι θα κερδίσω και πάλι 

όμως, αυτό είναι και συμπέρασμα-συμβουλή για την νε-
ολαία, δεν βγαίνεις κερδισμένος από εδώ. Καλύτερα 

να αποφεύγουν τα τυχερά παιχνίδια. Είναι αρρώ-
στια! Όσο κερδίζεις λεφτά σου παίρνουν τα μυαλά 
και στο τέλος παίζεις και αυτά που κέρδισες και 
τα δικά σου». O κ. Νίκος (βλ. φωτό), επεσήμανε 
πως «μέσα στα καζίνο θα δεις χαρά και λύπη. Έχω 

δει ανθρώπους που έχασαν και άρχισαν να φωνά-
ζουν και άλλους που κέρδισαν 30.000 και είχε μαζευτεί 

κόσμος γύρο τους και τους χειροκροτούσαν». Το μεγαλύτε-
ρο ποσό που έχει κερδίσει ως παίκτης είναι 5.000 ευρώ στη 
ρουλέτα παίζοντας μόνο μισή ώρα, όπως μας είπε, ενώ τα 
περισσότερα χρήματα που έχασε σε μια βραδιά ήταν 1.000 
ευρώ…

Μπουτάρης και Άνθιμος

Για το θέμα μίλησε στην KARFITSA ο Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης Άνθιμος, ο οποίος θεωρεί ότι: «είναι αναξιοπρεπές για τους 
Έλληνες να μπαίνουν στη Βουλγαρία για να παίξουν. Η διαδικασία 
της χαρτοπαιξίας και των τυχερών παιχνιδιών είναι καταστροφή. 
Δεν υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν». Ο ίδιος θυμάται μάλι-
στα μια περίπτωση παίκτη καζίνο να βγαίνει έξω «και να χάνει το 
μυαλό του επειδή έχασε τα πάντα, όλη του την περιουσία. Κα-
λύτερα να τον έπαιρνε ο Θεός» υποστηρίζει. «Ο τζόγος είναι ένα 
πανάρχαιο συνήθειο του ανθρώπου, όπως είναι και η αμαρτία. 
Από την ημέρα της έξωσης του ανθρώπου από τον Παράδεισο, 
σύμφωνα με την θρησκεία, υπάρχουν αμαρτήματα και αρετές. 
Ο τζόγος έχει καταστρέψει άπειρο κόσμο» αναφέρει ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Σύμφωνα με τον ίδιο 
«ο τζόγος φέρνει κατάρα και καταστρέφει οικογένειες. Ποτέ δεν 
είναι χαμένο το καζίνο και αυτό αποδεικνύεται στατιστικά. Είναι 
νόμος. Δεν υπάρχει τρόπος να εμποδίσεις την αμαρτία, όπως άλ-
λωστε και την μοιχεία» αναφέρει ο Γιάννης Μπουτάρης.
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« Οι δήμαρχοι, 
δεν θέλουν τζόγο 

στα πρακτορεία 
του ΟΠΑΠ, 

όμως από όλες 
τις γειτονιές 

της Κεντρικής 
Μακεδονίας 

γίνονται 
δρομολόγια  

προς το καζίνο 
Θεσσαλονίκης…» 

λένε πράκτορες 
του ΟΠΑΠ 

Οι καταγγελίες της ΓΕΝΟΠ

Σε ό,τι αφορά το Regency Casino Θεσσαλονίκης στο παρελ-
θόν είχε μπει στο στόχαστρο συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. 
Συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου 2012 η ΓΕΝΟΠ είχε καταγ-
γείλει, πως μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και το καζίνο 
της Θεσσαλονίκης,  δεν πλήρωναν το ειδικό τέλος ακινήτων 
το γνωστό σε όλους χαράτσι, ενώ άλλες δέχτηκαν έκπτωση 
μέχρι και 60%. Όσον αφορά το Καζίνο στη Θέρμη, ο τότε πρό-
εδρος της ΓΕΝΟΠ είχε πει χαρακτηριστικά: «Πως γίνεται και 
τι έγινε το REGENCY καζίνο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ενώ το 
2011 χρεώνεται με ΕΕΤΗΔΕ με βάση τα τετραγωνικά του, το 
2012 μηδενίζονται τα τετραγωνικά του, με αποτέλεσμα να του 
επιστρέφεται και το ποσό που είχε χρεωθεί το 2011. Ανήκει 
στις Ουρσουλινες;  Έχει ανάγκη στήριξης; Είναι φιλόπτωχο 
ταμείο;» είχε πει χαρακτηριστικά. Σε απάντηση της η Regency 
Entertainment είχε καταγγείλει την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ 
για μη καταβολή του φόρου ως ψευδή και συκοφαντική. « 
Η προφανής ανακρίβειά της μπορούσε να διαπιστωθεί ευχε-
ρώς και έγινε με προφανή σκοπό να μας εκθέσει στα μάτια 
του κοινού και των πελατών μας και να βλάψει τις επιχειρή-
σεις μας» είχαν απαντήσει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η εφημερίδα ζήτησε τη θέση της διοίκησης του Regency 
Casino Θεσσαλονίκης θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα: για 
ποιο λόγο ζητούν να τους επιστραφεί το 1,5% από το 2% των 
χρημάτων που έχουν δώσει στους δήμους για ανταποδοτι-
κά τέλη. Στο διαφημιστικό σποτ η επιχείρηση ζητά να «στη-
ρίξουμε Ελλάδα». Από τα έσοδα που έχει λοιπόν, ζητήσαμε 
να μάθουμε με ποιον τρόπο έχει στηρίξει το Regency Casino 
Θεσσαλονίκης την Ελλάδα; Συμπληρωματικά, θέσαμε ερω-
τήματα που σχετίζονται με την απόφαση της κυβέρνησης για 
τη λειτουργία μηχανημάτων VLT μέσω του ΟΠΑΠ, αλλά και 
τη λειτουργία του καζίνο σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Η 
έρευνα θα συνεχιστεί και στα επόμενα φύλλα, οπότε και θα 
συμπεριλάβουμε τις σχετικές απαντήσεις…

Στοιχεία αστυνομίας και ΕΕΕΠ  
για τον παράνομο τζόγο

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων αλλά και εκτιμήσεις της αγοράς υπάρχουν περίπου 
100.000 παράνομες μηχανές σε όλη την χώρα και οι χώροι 
που διεξάγονται παράνομα παιχνίδια ξεπερνούν τους 2.000. 
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες  ο παράνομος τζόγος συ-
νολικά στην χώρα υπολογίζεται στα 6 δισ. και όσον αφορά το 
κομμάτι των VLTs (τα φρουτάκια) περισσότερα από 1,3 δισ. 
είναι τα (ακαθάριστα) έσοδα των παράνομων από τα οποία το 
κράτος δεν παίρνει τίποτε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις -και μά-
λιστα συντηρητικές- το 35% περίπου αυτής της παράνομης 
αγοράς αντιστοιχεί στην περιοχή της Μακεδονίας. Βάσει της 
έκθεσης πεπραγμένων της ΕΕΕΠ (2015), την περίοδο 2005-
2015, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 18.000 
παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας και έχουν κατασχεθεί 
χρηματικά ποσά ύψους άνω των 5 εκατ. Ευρώ ανά την Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τα 
δύο τελευταία χρόνια (2015-16), στην περιοχή της Μακεδονί-
ας πραγματοποιήθηκαν 307 επεμβάσεις, οι οποίες οδήγησαν 
σε 2.187 συλλήψεις και 3.751 κατασχέσεις εξοπλισμού. Ειδι-
κότερα για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, το 2016 
πραγματοποιήθηκαν 119 επεμβάσεις σε mini casino, 897 
συλλήψεις και 1.867 κατασχέσεις εξοπλισμού.  

Είναι χαρακτηριστικές οι παρακάτω  
περιπτώσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: 

Στις 30.1.2017 ένα  ακόμα mini casino εξαρθρώθηκε στην 
περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί του Τμήματος 
Ασφαλείας Χαριλάου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε internet 
café στη Χαριλάου, όπου διαπίστωσαν τη λειτουργία είκοσι 
τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε δύο  εκ των οποίων 
παίκτες έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια, ενώ οι υπόλοι-
ποι ήταν πρόσφοροι προς χρήση. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 

την 48χρονη υπεύθυνη της επιχείρησης και δύο παίκτες .

Στις 17.12.2016 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγ-
χοι σε επτά καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 
στις περιοχές Ευόσμου, Περαίας, Μηχανιώνας και Αμπελο-
κήπων, για την καταπολέμηση της διενέργειας απαγορευμέ-
νων παιγνίων, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 
συνολικά δεκατρία (13) άτομα. 

Στις 12.12.2016 διαπιστώθηκε πως mini casino λειτουρ-
γούσε σε πολυτελέστατο χώρο 95 τ.μ. και στην είσοδο ο 
ιδιοκτήτης λάμβανε αυστηρά μέτρα προστασίας. Κατά τη 
διάρκεια της εξάρθρωσης συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, μία 
υπάλληλος και τρεις  παίκτες, ενώ κατασχέθηκαν τριάντα 
ένας ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέσω των οποίων διεξάγο-
νταν τα τυχερά παιχνίδια.

Στις 5.12.2016 αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την 
αντιμετώπιση της διενέργειας παράνομων παιγνίων, πραγμα-
τοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα σε internet café στο κέντρο 
της πόλης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, 
συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω o 32χρονoς ιδιοκτήτης του 
καταστήματος, καθώς και πέντε (5) άτομα, ηλικίας 18 έως 48 
ετών, οι οποίοι έπαιζαν το παράνομο παιχνίδι «ζάρια» καθώς 
και τυχερά παιχνίδια.

Στις 30.11.2016 ένα  ακόμα mini casino εξαρθρώθηκε από 
την ΕΛ.ΑΣ στο κέντρο του Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Συγκε-
κριμένα, Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μενεμένης, 
πραγματοποίησαν έλεγχο στο συγκεκριμένο κατάστημα 
όπου ο 48χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος 
είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία δεκαοκτώ (18) 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρεις (3) θαμώνες διενερ-
γούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε τρεις (3) από τους 
υπολογιστές. Κατά τη διάρκεια της εξάρθρωσης συνελήφθη-
σαν 48χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 
τρεις (3) παίκτες, καθώς και μια 32χρονη υπάλληλος για διε-
νέργεια παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Το Νοέμβριο του 2016 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης 
εξαρθρώθηκε ένα mini casino, όπου ο ιδιοκτήτης είχε εγκα-
ταστήσει δεκατέσσερις  ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε οι 
παίκτες να παίζουν τυχερά παιχνίδια (φρουτάκια). Κατά τη δι-
άρκεια της επέμβασης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και πέντε παί-
κτες, ενώ κατασχέθηκαν όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
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Το ελληνικό ντοκιμαντέρ καλά κρατεί τα τελευταία χρόνια και 
ούτε λίγο, ούτε πολύ 64 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν στα 
διάφορα τμήματα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο-
νίκης. Πολυπρισματικές οι ταινίες – παρακάτω ακολουθεί μια 
επιλογή, ενώ υπάρχουν κι αυτές που είναι ενταγμένες στο 
διαγωνιστικό και στην ενότητα Food vs food.  

Απ’ το χθες στο σήμερα 

1917-2017: ένας αιώνας από την Οκτωβριανή Επανάσταση. 
Εκατό χρόνια με όνειρα, ελπίδες, πολέμους, καταστροφές και 
εξεγέρσεις: Η μεγάλη ουτοπία του Φώτου Λαμπρινού. 

Η ελληνική ιστορία μέσα από σπάνια, ανέκδοτα αρχειακά πλάνα 
και επίκεντρο την κρίσιμη περίοδο 1936-1952. Μια Ελλάδα που 
αλλάζει και φλέγεται: Μνήμες του Νίκου Καβουκίδη. 

Ένας άντρας και μια γυναίκα ερωτεύονται με φόντο τη γερμα-
νική κατοχή. Ο Τίμων Κουλμάσης, αφηγείται μια απρόσμενη 
ιστορία από τη ζωή του πατέρα του στο Πορτραίτο του πατέρα 
σε καιρό πολέμου.

Είμαστε πρόσφυγες. Υποδεχόμαστε πρόσφυγες. Ένα ταξίδι από 
τη Συρία του σήμερα, στο 1922 και τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή. Πίσω δεν γυρνάω της Φλώρας Πρησιμιντζή.

Η ζωή και η πολιτική δράση του Ανδρέα Λεντάκη. Και μαζί, 
η πορεία της Αριστεράς στην Ελλάδα, αλλά και η ευρύτερη 
πολιτική ιστορία της: Η ιστορία είμαι εγώ - Ανδρέας Λεντάκης 
του Μένου Δελιοτζάκη. 

Λέρος, μεσοπόλεμος. Μια ολόκληρη πόλη, το Porto Lago, 
χτίζεται από τους Ιταλούς κατακτητές στο νησί. Θα φιλοξενήσει 
μέσα στο χρόνο στρατιώτες, ψυχασθενείς, πολιτικούς κρατού-
μενους και πρόσφυγες. Portolago - Φαντάσματα στο Αιγαίο της 
Ιωάννας Ασμενιάδου - Φωκά.

Γεντί Κουλέ. Μια αναδρομή στο παρελθόν, με πυξίδα τους 
φυλακισμένους του. Ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία 
καλά κρατεί... Το συρματόπλεγμα, Γεντί Κουλέ τόπος μνήμης 
της Ομάδας Ντοκιμαντέρ Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.  

Αφετηρία, ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, όπου μια αυτάρκης 
κοινωνία ζει με ό,τι η ίδια παράγει. Κι ύστερα κατοχή, μετα-
νάστευση, τραύματα, επούλωση, εξέλιξη. Η Ελλάδα χθες και 
σήμερα: «Της πατρίδας μου η σημαία...» του Στέλιου Χαραλα-
μπόπουλου.

Οι πρόσφυγες εκπέμπουν SOS

Ειδομένη, 2016. Ένας καταυλισμός γεννιέται και περνά μέσα 
από τα μάτια ντόπιων και προσφύγων στο Feeling of a Home 
των Μιχάλη Καστανίδη και Ηώς Χαβιάρα.

Η Ευρώπη κλείνει τα σύνορα για τους πρόσφυγες που βρίσκο-
νται στην Ειδομένη. Εκείνοι απαντούν κλείνοντας τις γραμμές 
των τρένων. Σκληρές εικόνες στο Φαντάσματα πλανιούνται 
πάνω από την Ευρώπη των Μαρίας Κουρκούτα και Νίκης 
Γιάνναρη. 

Το 2015, 800.000 άνθρωποι πέρασαν από τα ελληνικά νησιά 
του Αιγαίου οδεύοντας προς την Κεντρική Ευρώπη. Ταξίδι 
δύσκολο, ατελείωτο, με αβέβαιο φινάλε: Refugee Highway του 
Χρόνη Πεχλιβανίδη. 

Πολιτική στα χρόνια της ISIS και της κρίσης 

Έχει όρια η σάτιρα; Καθηλωτικές μαρτυρίες πριν και μετά το 
τραγικό χτύπημα στα γραφεία του Charlie Hebdo, αλλά και μια 
αντιτρομοκρατική φάρσα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, δίνουν 
απαντήσεις στο Πεθαίνοντας στο γέλιο του Στέλιου Κούλογλου.

Ανάμεσα σε Γερμανία και Ελλάδα, ανάμεσα στο Βορρά και το 
Νότο της Ευρώπης, διαπλέκονται πολιτική και πολιτισμοί στο 
πολύ προσωπικό δοκιμιακό ντοκιμαντέρ Ο διάλογος του Βερο-
λίνου του Νίκου Λυγγούρη.

Κρίση στο ζενίθ. Οικονομικά «πραξικοπήματα». Και οι πα-

ρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε Ιταλία, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και Ελλάδα: This is Not a Coup 
του Άρη Χατζηστεφάνου.

Η πολιτική και οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα, 18 χρόνια 
μετά τον εκλογικό θρίαμβο του Ούγκο Τσάβες. Μια χώρα σε 
σύγχυση, ένα εγχείρημα αμφιλεγόμενο: Το πείραμα της Βενε-
ζουέλας του Ιάσωνα Πιπίνη.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Σε μια λαϊκή παραλία στην Τεργέστη της Ιταλίας, ένας τοίχος 
χωρίζει ακόμη και σήμερα τους άντρες από τις γυναίκες. Μια 
τραγικωμωδία για την ανθρώπινη φύση, τα σύνορα και τις 
ταυτότητες: Η τελευταία παραλία των Θάνου Αναστόπουλου και 
Νταβίντ Ντελ Ντεγκάν. 

Η γιαγιά του σκηνοθέτη, καπνοπαραγωγός από την παιδική της 
ηλικία, θυμάται μια ξεχασμένη εποχή κι αφηγείται ιστορίες και 
στιγμές με άρωμα καπνού: Μάνα μου καπνοφύτισσα του Στάθη 
Γαλαζούλα. 

Μέχρι το τέλος

Μια ιστορία που πρόσφατα συγκλόνισε την κοινή γνώμη: Η 
επιλογή του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Βέλιου να φύγει από 
τη ζωή με ευθανασία. Το ντοκιμαντέρ Αλέξανδρος Βέλιος: Η 
τελευταία απόφαση του Αντώνη Τολάκη καταγράφει όλο το 
χρονικό. 

Δυο άνθρωποι αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή χάρη 
στη δωρεά οργάνων. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος μιλά με 
μεταμοσχευμένους, συγγενείς ασθενών και χειρουργούς στην 
Ελλάδα: Δεύτερη ζωή - Από αγκάθι ρόδο της Νικόλ Αλεξαν-
δροπούλου. 

Τέχνες & γράμματα

Έξι γυναίκες. Έξι ξεχωριστές φωνές που αντικαθιστούν ακόμη 
και τα όργανα της ορχήστρας. Μουσική εναλλακτική, με γυ-
ναικεία ταυτότητα, δίνει παλμό στο ντοκιμαντέρ Στρίγγλες του 
Άγγελου Κοβότσου.

Η προσφορά του στο ελληνικό σινεμά και το ελληνικό ντοκιμα-
ντέρ ήταν τεράστια. Ο πρόσφατα χαμένος βετεράνος διευθυ-
ντής φωτογραφίας και εικαστικός Συράκος Δανάλης αφηγείται 
τη ζωή του στην ταινία Συράκος Δανάλης εκδρομή στο φως του 
Δημήτρη Γκουζιώτη.

Ο ηθοποιός Ακύλλας Καραζήσης βουτά στο σύμπαν του 
Αυστρο-Ουγγαρού συγγραφέα Έντεν Φον Χόρβατ. Θέατρο και 
πραγματική ζωή ενώνονται στο Ο Ακύλλας Καραζήσης συναντά 
τον Χόρβατ με Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα των Αποστολίας Παπαϊω-
άννου και Ηλία Γιαννακάκη.

Ένας ρομαντικός αντισυμβατικός ζωγράφος, ένας παρορμη-
τικός ονειροπόλος. Το Vive la fuite της Εύης Καραμπάτσου 
εστιάζει στο έργο και τη ζωή του Αλέξη Ακριθάκη.

#19ο_φεστιβάλ_ντοκιμαντέρ
Ελληνικό πανόραμα
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ΒΑΚΟΥΡΑ  
(Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30 
La La Land 
Προβολές: 18.00
Τ2 Trainspotting
Προβολές: 20.15 – 22:15, Δευτέρα καμία προβολή
Αμαρτωλοί δολοφόνοι
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 
ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  Δευτέρα στις 21.00 
Αίθουσα 2
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Αφανείς ηρωίδες
Προβολές 17.45
Lion  
Προβολές: 20.00
Ο εμποράκος 
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN 
COSMOS, τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο 15.00, Κυριακή 12.30 – 15.00 
Αφανείς ηρωίδες
Προβολές: 17.30
La La Land 
Προβολές: 20.10
Κωδικός 999
Προβολές: 22.50
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.50, Σάββατο: 14.15 – 16.30 – 18.50, Κυριακή: 
12.00 - 14.15 – 16.30 – 18.50
Διχασμένος
Προβολές: 21.15
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 23.45
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.00 – 15.15 – 
17.30
John Wick: Κεφάλαιο 2 

Προβολές: 19.50 – 22.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Λόγκαν 
Προβολές: 18.40 – 21.30 – 00.20, Σάββατο: 15.30 - 18.40 
– 21.30 – 00.20, Κυριακή: 12.20 – 15.30 - 18.40 – 21.30 
– 00.20 
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή 12.00
Λόγκαν
Προβολές: 17.40 - 20.30 – 23.20, Σάββατο και Κυριακή: 
14.30 - 17.40 - 20.30 – 23.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T Cosmote)
Λόγκαν
Προβολές: 19.15 - 22.15, Σάββατο και Κυριακή: 16.15 - 
19.15 - 22.15
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Σάββατο και Κυριακή: 14.00 –16.40
Τ2 Trainspotting
Προβολές: 19.00 - 21.40 – 00.10
Αίθουσα 8 
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή 13.40 – 16.00
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι
Προβολές: 18.30 - 21.00 – 23.30, Δευτέρα: 17.50 – 20.30
Αίθουσα 9 (Comfort)
Τ2 Trainspotting
Προβολές: 20.30
Λόγκαν
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Λόγκαν 
Προβολές: 20.00 – 22.50

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – 
ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 
2310759766)
Η Μπαλαρίνα και ο Μικρός Εφευρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 15.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 17.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Τέλειοι Ξένοι 
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 19.30

Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 19.30
La La Land
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 21.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 
(Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 15.30
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 17.30
Τέλειοι Ξένοι 
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 19.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 19.30
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 21.30

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 2310834996, Dolby 
Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 16.15

Έξοδος 1826 
Προβολές: 18.00, Σάββατο καμία προβολή
Γιατρός στο χωριό 
Προβολές: 19.45,  Σάββατο καμία προβολή
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 21.30, Σάββατο: 18.00

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

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

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 2310378404, www.
filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

«T2 Trainspotting» Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ
Παίζουν: Γιούαν Μακγκρέγκορ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Τζόνι Λι 
Μίλερ, Γιούεν Μπρέμνερ

Στην αρχή έμοιαζε με ευκαιρία… μετά έγινε προδοσία.  
Έχουν περάσει 21 χρόνια. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο Mark 
Renton (Γιούαν Μακγκρέκορ) επιστρέφει στο μοναδικό 
μέρος που μπορεί να αποκαλεί σπίτι. Εκεί τον περιμένουν 
όλοι: ο Spud (Γιούεν Μπρέμνερ), ο Sick Boy (Τζόνι Λι Μί-
λερ) και ο Begbie (Ρόμπερτ Καρλάιλ). Αλλά όχι μόνο αυτοί. 
Τον υποδέχονται η λύπη, η απώλεια, η χαρά, η εκδίκηση, 
το μίσος, η φιλία, η αγάπη, η επιθυμία, ο φόβος, η μετά-
νοια, η ηρωίνη, η αυτοκαταστροφή, ο θανάσιμος κίνδυνος. 
Όλα έχουν παραταχθεί για να τον καλωσορίσουν…
Πού τους αφήσαμε;
Οι τέσσερις παιδικοί φίλοι/συνεργάτες/εχθροί είχαν πάει 
στην προηγούμενη ταινία μέχρι το Λονδίνο για να πουλή-
σουν μια σεβαστή ποσότητα ηρωίνης που έφτασε στα χέρια 
τους τυχαία. Όσο οι άλλοι κοιμούνται, ο Mark Renton το 

σκάει παρέα με όλα τα λάφυρα: 16.000 λίρες σε μετρητά. 
Και δεν ξαναγυρίζει. Αφήνει 4.000 λίρες σε μία θυρίδα για 
τον Spud. Μια ευγενική κίνηση, χωρίς καλό αποτέλεσμα, 
καθώς ο αποδέκτης έχει ακλόνητο εθισμό στην ηρωίνη.
Ο Sick Boy, που ποτέ δεν προβληματίστηκε από την ανάγκη 
να είναι πιστός, ζηλεύει οικτρά και θυμώνει. Αν κάποιος 
έπρεπε να προδώσει τους φίλους του, αυτός ήταν ο κα-
τάλληλος. Καταριέται την αδυναμία του και ονειρεύεται να 
πάρει εκδίκηση.
Ο Frank Begbie πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης 
ζωής του σαν κινούμενη χειροβομβίδα. Ο Renton τον απα-
σφάλισε. Η οργή του μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική, 
αλλά δεν πρόκειται να είναι η μοναδική απώλεια.
Η πρώτη ταινία, με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια λίρες 
από την ομάδα του Shallow Grave («Μικρά Εγκλήματα 
Μεταξύ Φίλων») ξεπέρασε τις ανεξάρτητες ρίζες της και 
εξαπλώθηκε παντού ως ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Κάτι 
που θέλει να συνεχίσει, με άλλο τρόπο, κι αυτή η «συνέ-
χεια»…

«Λόγκαν» («Logan»)
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#κινηματογράφος
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Φρίντα Λιάππα  -Αποθήκη Δ, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη – Αποθήκη Δ, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, One Salonica Outlet Mall, 3ος όροφος, τηλ: 
2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο - Κυριακή: 11.30 – 13.40 – 
15.50 – 18.00
Λόγκαν
Προβολές: 20.10 – 22.50
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο - Κυριακή: 11.15 –14.00 – 16.20
Λόγκαν
Προβολές: 18.40 – 21.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο - Κυριακή: 12.50 – 15.20 – 17.40
T2 Trainspotting 
Προβολές: 17.40 – 20.00 – 22.30, Σάββατο και Κυριακή: 
20.00 – 22.30
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τραγούδα! – μεταγλωττισμένη 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  11.00 – 13.20 – 16.00 
– 18.15
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: 18.20, Σάββατο και Κυριακή: καμία προβολή
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 20.30 – 23.00  
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.00, Σάββατο και Κυριακή: 12.15 – 14.20 – 
17.00
Διχασμένος 
Προβολές: 19.20
Κωδικός 999 
Προβολές: 21.50
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman – μεταγλωττισμένη 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 12.30 – 14.40 – 16.50 – 
19.00
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 18.40, Σάββατο και Κυριακή: καμία προβολή
Έτερος εγώ 
Προβολές: 21.10
Αντίδοτο στην ευεξία 
Προβολές: 23.15, Σάββατο καμία προβολή
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τραγούδα! – μεταγλωττισμένη 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 12.00 – 15.00
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.20
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι 
Προβολές: 17.20 – 19.50 – 22.20, Σάββατο και Κυριακή: 
19.50 – 22.20

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.odeon.gr 
& www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Η ταινία Lego Batman 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.40

Λόγκαν 
Προβολές: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Τέλειοι ξένοι 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.30
La La Land 
Προβολές: 19.30
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 22.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
T2 Trainspotting
Προβολές: 19.00 – 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Το διάστημα ανάμεσά μας 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 18.00
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 20.30
Κωδικός 999 
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 18.00
T2 Trainspotting
Προβολές: 20.00 – 22.30
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Όλα αρχίζουν αύριο 
Προβολές: 18.20
Λόγκαν 
Προβολές: 21.00
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.20
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι
Προβολές: 19.40 – 22.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.40
Λόγκαν
Προβολές: 19.00 – 22.00

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER (Εμπορικό Κέ-
ντρο «Μακεδονία», Πυλαία, κρατήσεις από σταθερό: 
8018017837 και από κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 15.10 – 17.40, Κυριακή: 12.50 – 15.10 
– 17.40
Λόγκαν 
Προβολές: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Μάγια η μέλισσα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 15.30, Κυριακή: 13.00 – 15.30
Λόγκαν
Προβολές: 18.00 – 21.00 – 00.00, Κυριακή: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Ο καλύτερός μου φίλος
Προβολές Σάββατο: 17.10, Κυριακή: 12.30 - 14.50 – 17.10
T2 Trainspotting 
Προβολές: 19.30 – 22.30 
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 15.00 – 17.20, Κυριακή: 12.40 – 15.00 
– 17.20
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι
Προβολές: 19.50 – 22.40

Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.10, Σάββατο: 16.00 – 18.10, Κυριακή: 12.00 
– 14.00 – 16.00 – 18.10
Όλα αρχίζουν αύριο 
Προβολές: 20.20
Αντίδοτο στην ευεξία 
Προβολές: 22.50
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.50, Κυριακή: 14.10 – 16.50
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 19.20 – 22.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο: 17.30, Κυριακή: 13.10 – 15.20 – 17.30
La La Land 
Προβολές: 19.40
Διχασμένος 
Προβολές: 22.20
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.10
Τέλειοι ξένοι 
Προβολές: 19.10, Κυριακή: 14.40
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 21.10, Κυριακή: 19.10
Κωδικός 999 
Προβολές: 23.40, Κυριακή: 22.40

Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.40, Σάββατο: 16.30 – 18.40, Κυριακή: 12.10 
– 14.20 – 16.30 – 18.40
T2 Trainspotting 
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.20, Κυριακή: 13.50 – 16.20
Λόγκαν 
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Το διάστημα ανάμεσά μας 
Προβολές: 17.50
T2 Trainspotting
Προβολές: 20.30 – 23.00, Κυριακή: 20.30

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 10 , Αρχή Ιασωνί-
δου - Καμάρα, τηλ: 2310208007)
Γιατρός στο χωριό 
Προβολές: 17.00
Νερούδα 
Προβολές: 18.45
Moonlight 
Προβολές: 20.35
Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα 
Προβολές: 22.30.
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Αμαλία 
(Αμαλίας 71, Τηλ. 2310 888894)

Η Νοσταλγός του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Σκηνοθεσία: Άννα Παπαμάρκου 
Παίζουν: Αριέττα Μουτούση, Μαρία Λογοθέτη, Δημήτρης 
Λιόλιος, Θοδωρής Κατσαφάδος. 
Παραστάσεις: Σάββατο 4 Μαρτίου στις 21.00 και Κυριακή 5 
Μαρτίου στις 19.00 Γενική είσοδος: 12€, Φοιτητικό, ανέργων: 
10€

Δάφνες και πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και 
Ελένης Χαβιαρά 
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Δανιηλίδης 
Παίζουν: Στέλιος Αμανατίδης, Κώστας Γακίδης, Βαγγέλης 
Δαλλές, Κυριάκος Δανιηλίδης. Παραστάσεις: Σάββατο 4 
Μαρτίου στις 18:00, Κυριακή 5 Μαρτίου στις 21:00 
Γενική είσοδος: 10€, Φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ: 8€, Ατέλειες 
– ομαδικά: 6€

Άρατος 
( Μοσκώφ 12 με Φράγκων, Τηλ. 2315312487)

Αυγά μαύρα του Διονύση Χαριτόπουλου 
Σκηνοθεσία: Κώστας Αβραμίδη 
Παραστάσεις: 4 και 5 Μαρτίου στις 21.00 
Κανονικό: 8€, Ανέργων: 5€

Αυλαία  
(Πλατεία Χανθ, πλευρά Τσιμισκή, Τηλ. 2310 237700)

Σωσίβιος του Στέλιου Ναλμπάντη 
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Πανταζή 
Πρεμιέρα: Σάββατο 4 Μαρτίου τις 18.00 
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18.00 
Γενική είσοδος: 8 ευρώ, Ατέλειες: 5 ευρώ 
String ΛΑ με αφορμή το έργο του Σαίξπηρ «Το ημέρωμα 
της στρίγγλας» 

Σκηνοθεσία: Λένα Πετροπούλου 
Παίζουν μουσική, τραγουδούν, χορεύουν, ερμηνεύουν 
ρόλους: Βασίλης Κανελλόπουλος, Παυλίνα Χαρέλα, Γιάννης 
Μαστρογιάννης, Ελένη Χρυσομάλλη, Χρήστος Γκουτσίδης, 
Μάριος Κωνσταντίνου, Αντώνης Μαυρουδής, Χάρης 
Γκατζόφλιας 
Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 
Κανονικό: 10€, Φοιτητές, ΑμεΑ, άνω των 65, ανέργων: 8€, 
Ατέλειες ΣΕΗ – ΕΣΗΕΜΘ: 5€

Αδαμαντία του Παναγιώτη Μέντη 
Ερμηνεύει η Μάνια Παπαδημητρίου 
Παίζουν μαζί της: Βασίλης Παπαδημητρίου (πιάνο, 
κλαρινέττο), Ηλέκτρα Σαρρή (πιάνο), Αντιγόνη Σταυροπούλου 
(Μαντολίνο). Παραστάσεις: 4 και 5 Μαρτίου στις 21.00 
Κανονικό: 15€, Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων: 12€ 

Στρατηγού Μακρυγιάννη απομνημονεύματα 
Σκηνοθεσία – Διασκευή - Ερμηνεία: Θανάσης Σαράντος 
Παραστάσεις: 8, 9 & 10 Μαρτίου στις 21.00 
Γενική Είσοδος: 12€, Προπώληση: 10€

Εγνατία (Πατρ.Ιωακείμ 1, Τηλ. 2310 231431)

Mikeius, Jeremy και Μαλιάτσης Stand-up comedy 
Σάββατο 4 Μαρτίου στις 21:30 
Εισιτήρια: Προπώληση-Ταμείο: 9€

Θέατρο Αθήναιον – Μικρή Σκηνή  
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 35, Τηλ: 2310 832060)

Στρίγγλα γυναίκα της Γλύκας Στόιου 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος 
Ερμηνεία: Γλύκα Στόιου 
Παράσταση: Κυριακή 5 Μαρτίου στις 18.00 
Εισιτήρια: Κανονικό: 10€, Φοιτητικό: 8€, Ατέλειες-ανέργων: 
5€

Σχεδόν Σαράντα stand-up comedy με τον Γιώργο 
Χατζηπαύλου 
Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 21.30, Κυριακή στις 
20.00 
Εισιτήρια: Κανονικό: 10€, Φοιτητικό,μαθητικό, ανέργων: 8€

Θέατρο Άνετον  
(Παρασκευοπούλου 42, Τηλ: 2310 869869)

Ο Ανθυπολοχαγός Γκουστλ (διασκευή του Άρτουρ 
Σνίτσλερ) από τη θεατρική ομάδα α΄όπως β΄ 
Μετάφραση, Διασκευή & Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσόπας 
Ερμηνεία: Γιώργος Βεργούλης, Χρήστος Παπαδόπουλος 
Παραστάσεις: 10 & 11 Μαρτίου στις 21:00

Θέατρο Σοφούλη  
(Τραπεζούντος 5 και Σοφούλη, Τηλ. 2310 423925)

Μακμπέττ του Ευγένιου Ιονέσκο 
Σκηνοθεσία: Δημήτριος Χατζηθεοδοσίου 
Παίζουν: Νίκος Πολοζιάνης, Χρήστος Ντόβας, Εφη 
Σισμανίδου, Μάριος Ζαρδαβάς, Ιόλη Ραγκούση, Νίκος 
Κορεξιανός, Δημήτρης Ελιάς, Γιάννης Κωνσταντινίδης 
Παραστάσεις: 10, 11 & 12 Μαρτίου στις 21.00 
Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10€, Μειωμένο: 8€

Θέατρο «Τ»  
(Αλ. Φλέμινγκ 16, Τηλ. 2310 854333 &  
6942948475)

Los Topografos του Cruz Rosta  
Σκηνοθεσία: Σταύρος Ευκολίδης 
Μετάφραση – Δραματολογική επεξεργασία: Σταύρος 
Ευκολίδης – Μαρία Τσικάρα 
Παίζουν οι: Γιώργος Δημητριάδης - Ματίνα Κουλουριώτη- 
Αλέξανδρος Κωχ - Μυρσίνη Χρυσοχοΐδου 
Παραστάσεις: Δευτέρα - Τρίτη στις 21.30 και Κυριακή στις 
22.00 
Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 10€, Μειωμένο: 7€, Ατέλεια: 5€

«Η Αναγνώριση» του Άκη Δήμου 
Σκηνοθεσία: Φρόσω Μαστρόκαλου – Γιώτα Φέστα 
Ερμηνεύει η Γιώτα Φέστα 
Παραστάσεις: Παρασκευή-Σάββατο στις 21.30 & Κυριακή στις 
19.00 

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 10€, Μειωμένο: 7€, Ατέλεια: 5€

Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης, Αίθουσα 
Μάντεως Τειρεσία (Γ. Κωνσταντινίδη 15 & Μάντεως 
Τειρεσία, Τηλ. 2310865904)

Μη Σκοτώνεις τη Μαμά της Σαρλότ Κήτλυ 
Παίζουν: Τζίνα Βινιέρη, Λυδία Τσίκου, Μαρίνα Κολοκούρη, 
Βασιλική Γκατζιάκη 
Παραστάσεις: Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 20:00 
Είσοδος Ελεύθερη (προαιρετική συνεισφορά για τα έξοδα των 
παρουσιάσεων)

Κολοσσαίον (Βας.Όλγας 150, τηλ.2310 834 996)

Δες το θετικό + μωρό Λάμπρος Φισφής 
Παράσταση: Σάββατο 4 Μαρτίου στις 21.30 
Εισιτήρια: Ταμείο: 12€, Προπώληση: 10€

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  
(Εθνικής Αμύνης 2, Τηλ: 2315 200200)

*Όλα τα εισιτήρια κυμαίνονται από 5 € έως 13 €

Bασιλικό Θέατρο 

Ψύλλοι στα αυτιά του Ζωρζ Φεντώ 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης 
Παίζουν: Γιώργος Καύκας, Βιβή Μιτσίσκα, Τάσος 
Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς, 
Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, 
Γιώργος Σφυρίδης, Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, 
Γιάννης Τσάτσαρης, Θάνος Φερετζέλης, Ταξιάρχης Χάνος  
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 
21:00, Κυριακή 19:00

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

Ανεμοδαρμένα ύψη της Έμιλυ Μπροντέ 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός  
Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Αίγλη Κατσίκη, Γιώργος 
Κολοβός, Αγγελική Νοέα , Ορέστης Παλιαδέλης, Μαριάνθη 
Παντελοπούλου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Κωστής 
Ραμπαβίλας, Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη Σταμούλη, Ορέστης 
Χαλκιάς. Παραστάσεις: Τετάρτη: 18.00,  Πέμπτη- Παρασκευή 
-Σάββατο: 20.30,  Κυριακή: 19.00

Μονή Λαζαριστών, Σκηνή Σ. Καραντινός

Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή σε θεατρική 
διασκευή Σταμάτη Φασουλή - Θανάση Νιάρχου 
Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου 
Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Παίζουν με αλφαβητική 
σειρά: Κατερίνα Αλέξη, Μομώ Βλάχου, Θανάσης Δισλής, 
Έφη Δρόσου, Γιώργος Ευαγόρου, Ελένη Ζιάννα, Ελένη 
Θυμιοπούλου, Θόδωρος Ιγνατιάδης, Γιάννης Καραμφίλης, 
Δημήτρης Κολοβός, Βασίλης Λέμπερος, Άννα Μαντά, 
Νικόλας Μαραγκόπουλος, Χρίστος Νταρακτσής, Λίλιαν 
Παλάντζα, Χάρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Μαριάννα Πουρέγκα, Θάλεια Σκαρλάτου, Τζένη Σκαρλάτου, 
Θοδωρής Σκούρτας, Μάρα Τσικάρα, Κοραλία Τσόγκα, Μαρία 
Χατζηϊωαννίδου, Άννη Χούρη. Συμμετέχουν επίσης: Γιάννης 
Καράμπαμπας, Χρήστος Διαμαντούδης και οι μικροί Αχιλλέας 
Νεραντζής & Δημήτρης Στόκας. 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 
20:00, Κυριακή 19:00

#ατζέντα_θεάτρου
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Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών 

Γκιάκ  του Δημοσθένη Παπαμάρκου 
Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη 
Παίζουν: Ιωάννα Δεμερτζίδου, Εμμανουήλ Κοντός, Νικόλαος Κουσούλης, Εμμανουέλα 
Μαγκώνη, Δημήτρης Μορφακίδης, Μιχάλης Σιώνας, Άννη Τσολακίδου.Ημέρες και ώρες 
παραστάσεων: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00

Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

Οικογενειακή Γιορτή των Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & Bo hr. Hansen 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος 
Παίζουν: Χρίστος Στυλιανού, Στεφανία Ζώρα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Σταυρούλα 
Αραμπατζόγλου,  Κωνσταντίνος Λιάρος, Ιωάννα Παγιατάκη, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης 
Σπυρόπουλος, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Νίκος Καπέλιος, Αλέξανδρος Τσακίρης, Νεφέλη 
Ανθοπούλου, Γιάννης Παρασκευόπουλος , Βασίλης Παπαγεωργίου. 
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00

Ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη 
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κουτσουρέλης 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, 
Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: Πέμπτη – 
Παρασκευή στις 21.00

Μαιευτήριο COMEDY CLUB 
(Βαλαωρίτου 19, 2ος Όροφος, Τηλ. 6941490402)

«Στα Πλάγια» Stand Up Comedy Show 
Ερμηνείες: Βύρων Θεοδωρόπουλος & Μιχάλης Μαθιουδάκης 
Παράσταση: Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 21.00 
Εισιτήριο: 7€

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου & Παραλία, Τηλ. 2310 895938-9)

Ένα βήμα τη φορά the musical της Στεφάνου Μαρία 
Σκηνοθεσία: Στεφάνου Μαρία 
Παίζουν: Ανδρομάχη Καΐση, Κατερίνα Κάιφα, Μαρία Στεφάνου, Άγγελος Ρούσσος, Κώστας 
Καφαντάρης, Ηλιάνα Ηλιάδου, Σταματία Κολωνιάρη, Σοφοκλής Θαυμαστός, Ηλίας Μισιρλής, 
Αθανάσιος Πισανίδης, Απόστολος Κουσίνας, Μαρία Παπασυφάκη, Ρόζα / Βιολέττα Κάβουρα, 
Κυριακή Τσαλίκη, Μάριος Πετκίδης, Ηλίας Καπούλας, Σία Κοσκινά, Άρης Πλασκασοβίτης 
Χορευτές - Τραγουδιστές - Ηθοποιοί 
Ειρήνη-Ερωφίλη Κλέπκου, Δόμνα Μπίκου, Ιωάννα Κουτκουδάκη-Kördel, Αρετή 
Μακρολειβαδείτη, Κέλλη Ανταμπούφη, Ρόζα Κάβουρα, Βιολέττα Κάβουρα, Κωνσταντίνα 
Βαρσακέλη, Ματίνα Παπαστόικου, Αθανάσιος Πισανίδης, Απόστολος Κουσίνας, Γιώργος 
Τσιακιρίδης, Αστέρης Λότσιος, Γιάννης Καλαϊτζής, Κωνσταντίνος Κουλαργιός, Δημήτρης 
Αθανασίου, Στάθης Σαββίδης

Παραστάσεις: Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαρτίου στις 20.30 
Εισιτήρια: 18€ (16€*), 15€ (13€*), 12€ (10€*), 9€ (7€*) * παιδικά - φοιτητικά. 
Σχολικές παραστάσεις: 8€ (γενική είσοδος)

Σμύρνη μου αγαπημένη της Μιμή Ντενίση 
Σκηνοθεσία: Μιμή Ντενίση 
Παίζουν: Μιμή Ντενίση, Κώστας Βουτσάς, Tάσος Χαλκιάς, Μιχάλης Μητρούσης Τάσος Νούσιας,  
Χριστίνα Αλεξανιάν, Μάνος Ζαχαράκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Κατερίνα Γερονικολού, Νέλη 
Αλκάδη 
Συμμετέχουν: Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Αναστασία Σκοπελίτη, Χρήστος 
Βελιάνο, Μαριλένα Δήμα, Εβελίνα Κυπραίου, Δήμητρα Μιχαηλίδου, Άγγελος Μπέσσας, 
Ζαχαρένια Φραγκιαδάκη, Ηλίας Νομικός, Νικόλας Γκιούλης, Μαριλένα Κάραλη, Φίλιππος 
Ζαρφειάδης. 
Παράσταση: Κυριακή 5 Μαρτίου στις 18.30 
Εισιτήρια: 35€ (29€*/28€**/12€***), 29€ (24€*/23€**/12€***), 
24€ (19€*/18€**/12€***), 19€ (14€*/14€**/12€***), 14€  
12*/12€**/12€***) 
* Φοιτητικό-νεανικό / ** Ανέργων / *** Παιδικό (έως 15 ετών)

Μπενσουσάν Χαν  
(Εδέσσης 6 - 'Ανω Λαδάδικα, Τηλ. 6936536383)

Το αγόρι μέσα στο σπίτι της Μαρίας Ράπτη 
Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Βαρβάρα Δουμανίδου 
Παίζουν: Δημήτρης Βασιλειάδης, Βαρβάρα Δουμανίδου 
Παραστάσεις: Τρίτη 7, Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 21.00 - Είσοδος: 10€

Πολιτεία Θεάτρου (Ολύμπου 88, Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά Τηλ. 2310 272909-2310 
285452-6974195079)

Η Τρελή του Σαγιώ (La Folle de Chaillot) του Ζαν Ζιρωντού 
Σκηνοθεσία,Διδασκαλία Ρόλων, Επιμέλεια Σκηνικών, Κοστουμιών, Μουσικής, Συγγραφή 
Στίχων-Τραγουδιών: Μαρία Μπαλτατζή 
Παίζουν Δημήτρης Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Δημητριάδης, Χριστίνα Λυκούδη, Βάσω 
Μαυρίδου-Κωνστάνς, Παντελής Μιχαλακάκης, Μαρία Μπαλτατζή, Γιούλα Πομπόρτση, 
Αργυρούλα Οικονομοπούλου, Ελένη Ροσιλόβαλη, Μαίρη Σείσογλου, Βλάσης Σιώμος, Βασιλική 

Χαραλαμπίδου 
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο-Κυριακή στις 20.00 
Εισιτήρια: Κανονικό: 10€ (με ποτό), Φοιτητικό,Κάρτα Ανεργίας: 7€

Studio Παράθλαση  
(Κασσάνδρου 132, Τηλ. 2310 216567)

Κόμης Έντερλαντ του Μαξ Φρις 
Απόδοση - Σκηνοθεσία: Μόνα Κιτσοπούλου 
Παίζουν: Γιώργος Γκασνάκης, Κώστας Ταρπατζής, Όλγα Κουτσώνου, Παύλος Κομνηνός,  
Θωμάς Αμαξόπουλος, Ελένη Καραμεσίνη, Στάθης Παπουλίδης, Κατερίνα Γανδά, Αφροδίτη 
Τσακίρη, Νίκος Παλπάνης, Χριστίνα Ριζίδου, Θανάσης Βοϊνίδης,  Όλγα Ανανιάδου, Άρτεμις 
Πράπα, Μυρτώ Λελόβα, Δέσποινα Χατζηεμμανουήλ, Μυρσίνη Ανδρεάδου, Νίκη Χριστοπούλου, 
Κατερίνα Κούρτογλου, Αδριανός Φριλίγγος, Κωνσταντίνος Δεληδημούδης, 
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00 

Παιδικές Παραστάσεις

Αμαλία (Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου Tηλ. 2310 888864)

Η Σταχτοπούτα 
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος 
Παίζουν: Νίνα Μαζάνη, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης Παπιόπουλος, Ιωάννα Τζήκα, Ματθίλδη 
Τσέκου, Νίκος Χασάπης 
Παραστάσεις: Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία κατόπιν συνεννόησης & κάθε Κυριακή για 
το κοινό στις 11.30 
Εισιτήρια: Κανονικό: 10€, Παιδικό, φοιτητικό, ανέργων: 8€

Αριστοτέλειον (Παιδική σκηνή) (Εθνικής Αμύνης 2, Τηλ. 2310 262051, Κρατήσεις 
για σχολεία: 2310 250303)

Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι 
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης 
Παίζουν: Πασχάλης  Αραμπατζής, Μιχάλης  Δαρνάκης, Χρήστος  Εζίρογλου, Αλεξάνδρα 
Κασιούμη, Δανάη Κλάδη, Μαρία Λαφτσίδου. 
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11.00 
Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10€, Φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων: 6€, Οικογενειακά: 20€ (3 

#ατζέντα_θεάτρου

Συνάντηση Παιδικών Χορωδιών
Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Αμφιθέατρο Κέντρου Πολιτισμού Πανοράματος 

(νέο Δημαρχείο – Πανόραμα)
Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, Ώρα 18:30

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1836 - 2017  181 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3η
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#live_σκηνές

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη Μαύρη 
Τρύπα

Οι Imam Baildi γιορτάζουν στην 
Θεσσαλονίκη

Sabaton & Accept  
στο FIX FACTORY

Οι Blues Pills ξαναεπιστρέφουν

Η Μαρία Παπαγεωργίου, το κορίτσι με 
την κόκκινη κιθάρα και τις εξαιρετικές 
ερμηνείες, έχοντας διανύσει 4 επιτυ-
χημένους χειμώνες στην Αθήνα και τη 
σκηνή του Σταυρού του Νότου,  ξεκίνη-
σε την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και 
την Παρασκευή 3 Μαρτίου έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη και τη Μαύρη Τρύπα (Βαί-
ου 5, Πλατεία Μοριχόβου, Λαδάδικα).
Η νεαρή τραγουδοποιός που καταφέρ-
νει στις παραστάσεις της να παντρέψει 
φαινομενικά αταίριαστα ακούσματα και 
καλλιτέχνες κερδίζοντας την αποδο-
χή του κοινού, μας ταξιδεύει παρέα με 
τους συνεργάτες της, σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτης της ελληνικής –και όχι 
μόνο- μουσικής σκηνής. Με οδηγό την 
προσωπική της δισκογραφία και τις ιδι-
αίτερες διασκευές της, τραγούδια του 
Ιωαννίδη, του Σαββόπουλου και του 
Λοΐζου, μπλέκονται με τα παραδοσιακά 
της Καρπάθου και της Θράκης, καταλή-
γοντας στα ανατρεπτικά encore της, εκεί 
που η Βιτάλη και ο Περίδης συναντούν 
τους Portishead και τους Beirut. 
Ώρα προσέλευσης: 21:30
Εισιτήριο: 8 ευρώ, Προπώληση:6 ευρώ
Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, Σάρω-
θρον
Τηλ κρατήσεων: 2310510081

Δέκα χρόνια από τη πρώτη εμφάνιση 
των Imam Baildi στη Θεσσαλονίκη επι-
στρέφουν για ένα και μοναδικό live στο 
Block 33 (26ης Οκτωβρίου 33), την Πα-
ρασκευή 10 Μαρτίου.
«Η Θεσσαλονίκη είναι στην καρδιά μας. 
Γιατί το 2007 έγινε εκεί το πρώτο live 
μας, στο πάρτυ του Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου. Ήμαστε μόνο 4, και βρεθήκαμε 
όλοι μαζί πρώτη φορά λίγες ώρες πριν 
την εμφάνιση, για να ζήσουμε ένα βρά-
δυ που όσοι παρευρίσκονταν θυμούνται 
ακόμα.
Γιατί τα επόμενα χρόνια η πόλη μας φι-
λοξένησε στο Γαία Live με ένα άρωμα 
ανεμελιάς και ενθουσιασμού που νο-
σταλγούμε όπως τα φοιτητικά μας χρό-
νια.
Γιατί σιγά σιγά παίξαμε σε φεστιβάλ και 
μεγαλύτερες σκηνές, όπου νιώσαμε, 
μαζί με το κοινό, την εκρηκτική ατμό-
σφαιρα της μεγάλης συναυλίας.
Γιατί 10 χρόνια μετά την πρώτη μας εμ-
φάνιση, επιστρέφουμε με συγκίνηση και 
ανυπομονησία για να ζήσουμε, για μια 
ακόμη φορά, τη μαγική ατμόσφαιρα των 
συναυλιών σε αυτή την πόλη.  Θεσσα-
λονίκη, ευχαριστούμε..» λένε οι Imam 
Baildi.
Μαζί τους ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο 
Γιάννης Κυρατσός και η υπόλοιποι αγα-
πημένοι παρέα που απαρτίζουν την υπέ-
ροχη κολεκτίβα που ονομάζεται Polkar.
Οι Imam Baildi είναι: Ορέστης Φαληρέ-
ας: DJ, μπάσο,  Λύσανδρος Φαληρέας: 
drums, κρουστά, πλήκτρα ,  Ρένα Μόρ-
φη: Τραγούδι , MC Yinka: Ραπ, Φωνητι-
κά, Γιάννης  Δίσκος: Σαξόφωνο, Κλαρίνο 
,  Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλ. Κιθά-
ρα,  Αλέξης Αραπατσάκος: Μπουζούκι, 
φωνητικά , Αγαπητός Καταξάκης: Ηχο-
ληψία.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00
Ώρα έναρξης: 22:00
Προπώληση: 10 ευρώ περιορισμένα ει-
σιτήρια μόνο μέσω του gooddeals.gr
Υπόλοιπη προπώληση: 11 ευρώ.
Ταμείο: 12 ευρώ.
Περιορισμένα εισιτήρια καθήμενων: 15 
ευρώ (Απαιτείται αγορά και τηλεφωνι-
κή επιβεβαίωση στο 2310 533533 και 
6970034210)

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα στο χώρο 
του κλασικού heavy ή power metal, που 
να μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι 
άνετα το πιο «καυτό» όνομα του χώρου, 
αυτοί είναι αναμφισβήτητα οι Σουηδοί 
Sabaton. To συγκρότημα έρχεται στο Fix 
Factory Of Sound στις 9 Μαρτίου.
Μαζί με τους Sabaton και τους Accept, 
θα εμφανιστούν οι Σουηδοί fantasy epic 
/ power metallers, Twilight Force, οι 
οποίοι κατάγονται από τη γενέτειρα των 
SAbaton, την πόλη Falun.
Ώρα έναρξης: 19:30
Tιμή εισιτηρίου: 25€ (Τα πρώτα 200 εισι-
τήρια) – 28€ (Λοιπή προπώληση) – 30€ 
(Ταμείο) 
Προπώληση εισιτηρίων: The Nephilim 
Metal Music Store – Musicland – Alone 
Metal Store – Dizzy Dolls – Café Bar Δι-
όρωφον.

Η μπάντα του vintage rock Blues Pills 
επιστρέφει 2 χρόνια μετά την εμφάνιση 
τους και με ένα νέο άλμπουμ το «Lady 
In Gold», στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Μαρ-
τίου, στον Πολυχώρο Μύλος - Principal 
Club Theater.
Το φαινόμενο Blues Pills είχε ήδη αρχί-
σει να λάμπει πριν καν την πρώτη κυκλο-
φορία τους. Το «Devil Man» EP αποτέλε-
σε αντικείμενο λατρείας. Το ασταμάτητο 
touring που ακολούθησε τους καθιέ-
ρωνε σε όλο και μεγαλύτερο κοινό, με 
τα venues να μεγαλώνουν συνεχώς στο 
πέρασμα του χρόνου. 
Εισιτήρια: από 18€ - 23€
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr



29

Karfitsa

#πρόσωπο Της @karapanagiotidu

πολύπλοκη είναι η μουσική του σκέψη και τα συναισθήματα που 
προκαλεί, σε σχέση με τον πεζό λόγο!

Τα διεθνή σας… Bahar και Kismet έτυχαν μεγάλης επιτυχίας. 
Όταν μάθαιναν στο εξωτερικό ότι είστε Έλληνας που εκπροσω-
πείτε αυτή τη σκηνή (ethnic και jazz ) έπεφταν από τα σύννεφα 
(ή έστω από τον URANO σας;) 

Δεν θα το έλεγα.  Μάλλον οι περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα 
ένιωσε έκπληξη ακούγοντας τη μουσική μου, αφού δεν είχαν 
συνηθίσει ν΄ακούν αυτή τη μουσική από εμένα. Η πρώτη μου 
δισκογραφική δουλειά ήταν ένα αμιγώς τζαζ άλμπουμ και οι 
περισσότεροι είχαν συνηθίσει να με βλέπουν στα γνωστά jazz 
clubs και τα φεστιβάλ jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, να 
παίζω δικά μου αλλά και γνωστά jazz standards, με τον κλασσι-
κό αμερικάνικο ήχο και όταν κυκλοφόρησε το ‘Bahar’, που ήταν 
το δεύτερο προσωπικό μου άλμπουμ, αλλά το πρώτο με ήχο 
και χαρακτήρα έθνικ, υπήρξε μεν αποδοχή αλλά και αμηχανία... 
Μάλιστα κάποια στιγμή κυκλοφορούσε η φήμη πως είμαι ένας 
σνομπ τύπος που ζει κι εργάζεται στη Γαλλία, κάτι που δεν είχε 
καμμία σχέση με την πραγματικότητα! Αντίθετα στο εξωτερικό 
υπήρξε μεγάλη αποδοχή με το ‘Bahar’, γιατί με γνώρισαν με 
αυτόν τον ήχο από την αρχή και αυτό φάνηκε στην πορεία και 
απο τις πωλήσεις των cd’s, αλλά και από τις συναυλίες μου στο 
εξωτερικό!

Οι μουσικές σας προτιμούν τα ταξίδια κυρίως στην ιστορία των 
τόπων και των ανθρώπων...

Μα με τη μουσική από μικρός ταξίδευα κι ακόμα ταξιδεύω! Οσο 
περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο με συγκινούν ιστορίες 
από το παρελθόν καθώς και το έργο, η ζωή και οι εμπειρίες αν-
θρώπων. Μέσα από τα ταξίδια μου παρατηρώ. Παρατηρώ συ-
μπεριφορές, χαμόγελα, θρησκείες, τη γέννηση, τον έρωτα, το 
θάνατο, αλλά και τη θεώρηση ζωής που κουβαλά ο καθ’ ένας. 
Στην εποχή μας δυστυχώς η οπτική γωνία ‘παρατήρησης’ έχει 
στενέψει, αφού η παγκοσμιοποίηση έχει ‘ομογενοποιήσει’ τις 
διαφορετικές κουλτούρες της υφηλίου! 

Όταν ξεκινούσατε – και παρά το γεγονός των γρήγορων δι-
ακρίσεων και υποτροφιών – συγγενείς και φίλοι πώς είχαν 
αντιδράσει; 

Η αλήθεια είναι πως πάντα είχα την υποστήριξη των δικών μου. 
Δεν θα ξεχάσω τη θυσία που έκανε η μητέρα μου όταν πούλη-
σε το μικρό μερίδιο της στο νησί όπου γεννήθηκε, για να μου 
πάρει την πρώτη κιθάρα. Σίγουρα η εποχή ήταν δύσκολη αφού 
ζούσαμε λιτά, χωρίς όμως να μας λείπει τίποτα. Στο μαγαζί του 
πατέρα μου, ένα ζαχαροπλαστείο στο Βύρωνα, από πολύ μι-
κρός χωνόμουν κάτω από το ταμείο που σχημάτιζε ένα μεγάλο 
αντηχείο –κάτι σαν τεράστιο kajon-  και χτυπούσα ρυθμικά την 
ξύλινη επιφάνεια στο πλάι, αδιαφορώντας για τους πελάτες που 
βρίσκονταν στο χώρο. Στο σχολείο επίσης είχα την υποστήριξη 
των καθηγητών, που δεν με σήκωναν για μάθημα και με περ-
νούσαν με έναν τυπικό βαθμό. Με έβλεπαν μέσα στο μάθημα 
να έχω ανοίξει το πεντάγραμμο και να γράφω θέματα αρμονίας 
που δεν προλάβαινα να ολοκληρώσω στο σπίτι και κουνούσαν 
το κεφάλι. Ένας φιλόλογος μάλιστα κάποια στιγμή στάθηκε από 
πάνω μου, αναστέναξε και είπε: «εσύ εκεί, με τη μουσική σου... 
θα σε δούμε τουλάχιστον κάποια στιγμή στην τηλεόραση;»

Ποια μουσική εκφράζει καλύτερα τη...  
χώρα αυτή τη στιγμή; 

Θα διάλεγα ένα αισιόδοξο κομμάτι γι΄αυτά που θα έρθουν κι εύ-
χομαι να έρθουν γρήγορα για τον τόπο μας κι αυτό είναι το... «My 
Truth». Η μουσική που πιστεύω εκφράζει τη χώρα μου αυτή τη 
στιγμή, είναι η μουσική που ακούγοντας την θα μας εμπνεύσει 
αισιοδοξία να δουλέψουμε με πάθος, να αφήσουμε πίσω την πα-
θητικότητα και μεμψιμοιρία και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες 
ώστε να βγούμε από την κρίση αξιών και ηθών.  Κι όταν τα πράγμα-
τα δυσκολεύουν πολύ, όπως γράφω και στο ένθετο του άλμπουμ,  
φτάνει κάποιος να γυρίσει το βλέμμα προς τα πάνω και να κοιτάξει 
τον ουρανό. «Και ξαφνικά οι σκέψεις ελευθερώνονται, τα προβλή-
ματα μοιάζουν να απομακρύνονται, οι μικρότητες εξαφανίζονται. 
Tο μεγαλείο της ύπαρξης απλώνεται τώρα μπροστά σου. Μόνο η 
μουσική της φύσης μένει να σου θυμίζει το μέγεθος του κόσμου 
τούτου. Τι παράξενο. Φτάνει να κοιτάξεις ψηλά στον ουρανό»

Πάνω από τα νερά της Μεσογείου, στα παζάρια της Ανατολής ή 
στους πολυσύχναστους δρόμους της Δύσης νιώθετε πιο ωραία; 

Σε όλα. Το καθ’ ένα έχει τη γοητεία του, μα πάνω απ’ όλα είναι ο 
τόπος, το μέρος, οι άνθρωποι και η σύνδεσή του με το παρελθόν 
που με γοητεύει. Στη Δύση, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης για πα-
ράδειγμα, έχουν την ιστορία τους και δεν μπορείς να μη συγκι-
νηθείς όταν μπαίνεις στο θρυλικό village vanguard ή σε κάποιο 
άλλο θρυλικό jazz club, γνωρίζοντας πως εκεί μέσα γεννήθηκε η 
jazz μουσική και έπαιξαν θρύλοι,  που επηρέασαν τη σκέψη και 
τον τρόπο που προσεγγίζω τη μουσική. Η Ανατολή από την άλλη, 
έχει χρώματα, μυρωδιές, τη μυσταγωγία και τον χαλαρό τρόπο 
αντιμετώπισης των πραγμάτων και της ζωής γενικότερα. Σ’ ένα 
ανατολίτικο παζάρι ξαναγίνεσαι παιδί, περιδιαβαίνεις τα χαοτικά 
στενάκια που με την άναρχη δόμηση τους διεγείρουν τη φαντασία 
και και σε βγάζουν έξω από τα στερεότυπα κουτάκια της Δύσης. Η 
Μεσόγειος πάλι, είναι η γενέτειρα του πολιτισμού μας και μητέρα 
όλων των δικών μας εμπειριών. Από τη μουσική, τη γλώσσα, τη 
θάλασσα, τα βουνά, τον ήλιο της, μέχρι τις γεύσεις, τις μυρωδιές 
και τον έρωτα. Αυτή η πολυπολιτισμική διεθνής κουλτούρα της 
Μεσογείου δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο και μόνο 
τυχερός μπορώ να αισθάνομαι που γεννήθηκα στην αγκαλιά της!

Μουσική-ποίημα… Όταν πρωτάκουσα τον «URANOS» αναρω-
τήθηκα αν έχουν σημασία οι λέξεις (οι ερωτήσεις –απαντήσεις, 
οι ρήσεις, τα αποφθέγματα, οι παραλληλισμοί κοκ…)  Τι σχέση 
έχετε εσείς με τις… λέξεις; Μήπως τις αντιμετωπίζετε – στην 
τέχνη ή στην καθημερινότητα σας - ως… πλεονασμό; 

Αυτό είναι αλήθεια! Πράγματι αισθάνομαι πιο «βολικά» παίζοντας 
μουσική από το να προσπαθώ να περιγράψω τον κόσμο ή ένα 
συναίσθημα με λόγια. Κάποιες φορές αντιλαμβάνεσαι πως αδυ-
νατείς να περιγράψεις με λόγια μια σκέψη και όσο πιο φορτισμένη 
είναι αυτή η σκέψη με συναίσθημα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται, για 
να μη πω, ακατόρθωτο. Η μουσική ξεπερνά αυτή τη δυσκολία 
αφού παντρεύει το πραγματικό με το ασυνείδητο και συνεχίζει 
ακόμα πιο πέρα, στη σφαίρα της φαντασίας. Κι αυτό το βιώνεις 
αρκετά έντονα όταν ακούς ή διαβάζεις μια συνέντευξη κάποιου 
μουσικού που θαυμάζεις. Εκεί βλέπεις πόσο ολοκληρωμένη και 

«Και ξαφνικά οι σκέψεις ελευθερώνονται, τα 
προβλήματα απομακρύνονται, οι μικρότητες 
εξαφανίζονται. Tο μεγαλείο της ύπαρξης απλώνεται 
μπροστά σου. Τι παράξενο. Φτάνει να κοιτάξεις ψηλά 
στον ουρανό» Ο συνθέτης που μάγεψε με την... ποιητική 
του μουσική μιλάει στην KARFITSA - αν και τα λόγια 
– για όσους τον έχουν ακούσει – φαντάζουν ως... 
πλεονασμό. Ο Μάκης Αμπλιανίτης μας ξεναγεί στoν 
“URANOS” και διαλέγει μια σύνθεση που ταιριάζει 
σήμερα στην Ελλάδα… 

«Αν αφήσουμε  
την παθητικότητα,  
θα βγούμε  
από την κρίση...»
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#books Νέες κυκλοφορίες

«Μα τι τόσο σημαντικό έχει η ζωή σου για 
να γίνει βιβλίο;» ρώτησα αυθόρμητα την 
Ιφιγένεια σ’ εκείνη την πρώτη γνωριμία μας, 
τον χειμώνα του 1997. Όλα όσα μου είπε 
ήταν ανατριχιαστικά, φρικτά… Όσα άκουσα 
έκρυβαν τόση ασχήμια, που αναρωτιόμουν 
αν μπορούσα να τα διαχειριστώ. Κάθε λέξη 
πιο βαριά από την άλλη. Όλες μαζί ισοπεδω-
τικές. Χίλιες και μία ζωές στριμωγμένες σε 
τέσσερις δεκαετίες, που με έκαναν να κατα-
λάβω πως απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο 
με διαβολεμένη ψυχραιμία και προκλητικό 
θάρρος συγχρόνως, μια απελπιστικά μελαγ-
χολική και θλιμμένη γυναίκα με παγωμένη 
ψυχή, που τολμά να σε κοιτάξει κατάματα και 
να σου μιλήσει για εκείνη τη σχέση ντροπής 
με τον πατέρα της και για όλα όσα στιγμά-
τισαν την ύπαρξή της. Κάπως έτσι ξεκίνησε 
η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση αυτή. 
Μόνο που χαθήκαμε με την Ιφιγένεια. Και 
για περίπου είκοσι χρόνια η ιδέα του βιβλίου 
έμεινε μια ανικανοποίητη επιθυμία, ώσπου 
νίκησε η ανάγκη μας να φωνάξουμε δυνατά 
την αλήθεια και να σώσουμε όσο περισσό-
τερες ζωές μπορούμε. Και την αλήθεια αυτή 
την κρατάτε στα χέρια σας.

Ανοίγοντας το άλμπουμ ήξερε τι θα αντιμε-
τωπίσει. Όμως δεν σκέφτηκε να το κλείσει…
Εκείνο το άλμπουμ με τις χάρτινες μνήμες 
θα της θυμίσει ξανά τη σκληρή πλευρά της 
ζωής, που ένιωσε τόσο νωρίς• τον εγκλει-
σμό στο ορφανοτροφείο, την εγκατάλειψή 
της από την ίδια της τη μητέρα, τα παιδικά 
χρόνια που της τα πήραν με τη βία. Το γλυ-
κό νερό της αθωότητας που γλίστρησε μέσα 
από τα δάχτυλά της και δεν γυρνάει πίσω. 
Αλλά, ποτέ δεν είναι αργά... 

Η Χαρά θα τολμήσει. Και αυτό είναι το σημα-
ντικότερο στη ζωή. Να τολμήσεις να αλλά-
ξεις το πεπρωμένο σου. Έτσι, η νεαρή γυναί-
κα θα ριχτεί στο κυνηγητό των φαντασμάτων 
που τη στοιχειώνουν από το καλά κρυμμένο 
παρελθόν της, με σκοπό να βρει την εκδί-
κηση, την αγάπη, το πάθος και εντέλει την 
απόλαυση της λύτρωσης.Χάρτινες μνήμες, 
δεμένες με λαχτάρα για δικαιοσύνη και ανά-
γκη για εξιλέωση, που όρισαν ζωές.

«Ιφιγένεια»  
της Μαρίας Τσακίρη

«Χάρτινες μνήμες» 
του Χρήστου Φλουρή

Εκδόσεις Ψυχογιός Εκδόσεις Διόπτρα
Στην Αθήνα του 1969 η νεαρή Ηλέκτρα, 
απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, είναι 
έτοιμη να κατακτήσει τα όνειρά της, μα μια 
απρόσμενη συνάντηση με τον μετανάστη 
Ηλία Θωμόπουλο ανατρέπει τα σχέδιά της. Οι 
συναρπαστικές ιστορίες που της διηγείται για 
την Αφρική τη γεμίζουν δέος και θαυμασμό, 
και καταλήγει να τον παντρευτεί και να τον 
ακολουθήσει στη Μαύρη Ήπειρο. Μόνο που 
γρήγορα αντιλαμβάνεται πως η Νιγηρία είναι 
μια επικίνδυνη χώρα. Η Ηλέκτρα ωθείται να 
συνθηκολογήσει με τη μοναξιά, τον φόβο 
της μαύρης μαγείας καθώς και της ένοπλης 
ληστείας. Ωστόσο, όλα αυτά δεν την εμποδί-
ζουν να αγαπήσει με πάθος την Αφρική και 
να αφιερωθεί στα παιδιά της Αμερικανικής 
Ιεραποστολικής Σχολής, όπου διδάσκει, 
αλλά και σε όλα τα ορφανά που βρίσκουν 
απεριόριστη αγάπη στην αγκαλιά της.  Ύστε-
ρα από σαράντα πέντε χρόνια γεμάτης ζωής, 
η Ηλέκτρα και ο Ηλίας αποφασίζουν να επα-
ναπατριστούν, αλλά δεν υπολογίζουν πως, 
όταν ξεριζώσεις ένα γέρικο δέντρο, τότε 
αυτό μαραίνεται και πεθαίνει. Δυο χρόνια 
αντέχει ο Ηλίας στην Ελλάδα. Μετά τον θά-
νατό του, τίποτα πια δεν κρατά την Ηλέκτρα 
μακριά απ’ όσα αγάπησε στην Αφρική. Επι-
στρέφει, ανυποψίαστη για το μεγάλο παιχνίδι 
που της επιφυλάσσει η μοίρα: τη συνάντησή 
της με την εξτρεμιστική οργάνωση Μπόκο 
Χαράμ. 

«Ηλέκτρα, το δάκρυ της 
Αφρικής» της Γιόλας Δαμιανού 

Εκδόσεις Ψυχογιός

Τεργέστη, Μάρτιος 1824. Η αριστοκρατία 
φοράει τις μάσκες της, ντύνεται στα βελούδα 
και στα μετάξια και ετοιμάζεται να ξεφαντώ-
σει στο Παλάτσο ντελ Φιόρε την τελευταία 
νύχτα της Αποκριάς. Αυτή τη νύχτα ο Στα-
σινός Μπουονοντίο ενώνει τα χέρια του με 
εκείνα της Eριέττας Φόσκολι και της απο-
καλύπτεται. Ο έρωτάς τους θα επηρεάσει 
καταλυτικά την πορεία του εμπορικού και 
εφοπλιστικού οίκου του, αλλά και τη μοίρα 
των ναυσίβιων και μη απογόνων του.Θρυλι-
κοί θαλασσοπόροι χαράζουν τη ζωή τους σε 
ναυτικά ημερολόγια και σε γράμματα σφρα-
γισμένα με ισπανικό κηρό. Αρχόντισσες ανα-
λαμβάνουν δράση, ακόμα και σε χαλεπούς 
καιρούς, και αποτυπώνουν τις σκέψεις τους 
σε αριστουργηματικά χειροποίητα επιστολό-
χαρτα που φέρουν το οικόσημό τους.Το βι-
βλίο παρακολουθεί την ιστορία μιας οικογέ-
νειας, που εκτυλίσσεται στην Τεργέστη, στο 
πολιορκημένο Μεσολόγγι, στα μαυροθαλασ-
σίτικα λιμάνια, στην Πόλη, στη Βοστόνη, στο 
εκρηκτικό Παρίσι του Μεσοπολέμου, στη λε-
ηλατημένη Σμύρνη του ’22, και φτάνει μέχρι 
την Καλαμάτα, την Ιθώμη και την Κηφισιά 
του σήμερα.

«Εφαπτόμενες Ζωές»  
της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου

Εκδόσεις Λιβάνη
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Αίθουσες τέχνης

Μουσεία

ARTIS CAUSA GALLERY  
(Μητροπόλεως 97, τηλ: 2310223041)

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

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

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

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

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

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

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

KAPOPOULOS FINE ARTS (Μορκεντάου 6, τηλ: 2310278144)

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

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

ΚΟΥΝΙΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  
(Κομνηνών 24, τηλ: 2310271003)

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

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

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

STRETTO (Κ. Ντηλ 18, τηλ: 2310275159)

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

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

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

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

Γυάρος: η απομόνωση του 
χθες, πνοή οράματος σή-
μερα. Φυσικό τοπίο που σου 
κόβει την ανάσα, μοναδικά 
είδη που κινδυνεύουν με 
εξαφάνιση, αλλά και ένα 
ιστορικό μνημείο στοιχειω-
μένο από τον ανθρώπινο 
πόνο. Αυτή είναι μία γεύση 
της έκθεσης φωτογραφίας 
που συνδιοργανώνουν ο 

Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-
1974, το WWF Ελλάς και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Την 
έκθεση φωτογραφίας έχει επιμεληθεί ο Θανάσης Κοττάς. Ωράριο 
λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 08:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης 
έως: 30 Μαρτίου 2017

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

Διά βίας μάθηση | éducation forcée. Στην έκθεση παρουσιάζονται μια 
σειρά από εγκαταστάσεις του εικαστικού Βασίλη Αλεξάνδρου, ο οποί-
ος μέσα από το έργο του επιχειρεί να θέσει προβληματισμούς γύρω 
από το θεσμό της παιδείας, καθώς και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
διαχρονικά. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00 
και 18:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 28 Φεβρουαρίου 2017

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (Αρχαιολογικού Μουσείου 30, τηλ: 2313318534)

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

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

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

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

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

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

Χρόνης Μπότσογλου. Απέναντι του βουνού. Στην έκθεση παρουσιά-
ζονται 110 περίπου έργα (λάδια, ακουαρέλες και τέμπερες) που απο-
τυπώνουν το τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέπει από το παράθυρο του 
σπιτιού του στο Πετρί της Λέσβου. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία 

ολοκληρώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια (2008–2016), αν και τον απασχολούσε τουλάχιστον 
από το 1977. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή 10:00 - 18:00. Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια 
έκθεσης έως: 23 Απριλίου 2017

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

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

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

Homo Utopicus in Crisis. To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει στην πτέρυγα πε-
ριοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος μια έκθεση που αφορά την συνεύρεση μιας ομάδας 13 
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη Γαλλία, οι οποίοι συντάχθηκαν για να στοχαστούν και να 
διασταυρώσουν την έννοια της ουτοπίας, με την κρίση που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Το αποτέ-
λεσμα επιχειρεί μια εικαστική προσέγγιση της ουτοπίας που δυνητικά μπορεί να επιτευχθεί σε 
προσωπικό ή συλλογικό πλαίσιο, με γνώμονα την τέχνη και δη την καλλιτεχνική σκέψη. Ωρά-
ριο λειτουργίας: Δευτέρα  - Κυριακή 09:00 – 16:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 19 Μαρτίου 2017

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

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

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

Τιθασεύοντας το φως. Έκθεση για την ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της φωτογραφίας. Συλ-
λογή φωτογραφικών μηχανών Νίκου Μελετίου. Το ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλων του ιδρύμα-
τος, πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν την ενδιαφέρουσα έκθεση που 
έχει σχέση με την Ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της Φωτογραφίας. Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη - Παρασκευή 10.00 – 15.00, Σάββατο 13:30 – 20:30, Κυριακή 11:30 – 18:30. Δευτέρα 
κλειστά. Διάρκεια έκθεσης έως: 30 Ιουνίου 2017

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

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

Έκθεση έργων του διαγωνισμού  «Λουκάς Βενετούλιας». Έκθεση των έργων, που υποβλή-
θηκαν στον «2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Λουκάς Βενετούλιας. Στην έκθεση 
παίρνουν μέρος 60 νέοι καλλιτέχνες, ηλικίας έως 35 ετών, από ολόκληρη την Ελλάδα και την 
Κύπρο, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό και έστειλαν στο 
Τελλόγλειο τα έργα τους, μεταξύ των οποίων πολλά μεγάλων διαστάσεων. Ωράριο λειτουρ-
γίας: Τρίτη & Πέμπτη 09.00 - 14.00, Τετάρτη & Παρασκευή 09.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00, 
Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00. Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια έκθεσης έως: 31 Μαρτίου 2017
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#αυτό_το_μάθατε;

H Ryanair ανακοίνωσε πρόσφατα το χειμε-
ρινό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για το 2017, 
με τέσσερα νέα δρομολόγια προς Αϊντχό-
φεν, Μόναχο Μέμινγκεν, Μπρατισλάβα και 
Νάπολη και 4 νέα χειμερινά δρομολόγια 
προς Αμβούργο, Βαρσοβία, Μπάντεν- Μπά-
ντεν και Ντόρτμουντ. Μέσω του χειμερινού 
προγράμματος Θεσσαλονίκης για το 2017, 
η Ryanair θα συμβάλλει στην διακίνηση 1.5 
εκατομμυρίων επιβατών και στην στήριξη 
1,100* θέσεων εργασίας στην Θεσσαλονίκη.

 Το χειμερινό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για 
το 2017 θα προσφέρει:

• 4 νέα δρομολόγια: Αϊντχόφεν (2/εβδομα-
διαία) Μόναχο Μέμινγκεν (2/εβδομαδιαία) 
Μπρατισλάβα (2/εβδομαδιαία) και Νάπολη 
(2/εβδομαδιαία)

• 4 νέα χειμερινά δρομολόγια: Αμβούργο (2/
εβδομαδιαία) Βαρσοβία Μόντλιν, (2/εβδομα-
διαία), Μπάντεν-Μπάντεν (2/εβδομαδιαία), 
και Ντόρτμουντ (2/εβδομαδιαία)

• 19 δρομολόγια σε σύνολο

• 82 εβδομαδιαίες πτήσεις

• 1.5 εκατομμύρια πελάτες ανά έτος

• Πάνω από 1,100 “παράπλευρες” θέσεις ερ-
γασίας ανά έτος

Η Ryanair, θα συνεχίσει να συνδέει την Θεσ-
σαλονίκη με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, με 
υψηλές συχνότητες, χαμηλότερους ναύλους 
και βελτιωμένα ωράρια, συμπεριλαμβάνο-
ντας πτήσεις προς Αθήνα (3 καθημερινές) και 
Βερολίνο (1 καθημερινή), αποτελώντας έτσι 
την ιδανική επιλογή για επιβάτες business 
και αναψυχής. Παράλληλα, το καλοκαιρινό 
πρόγραμμα Θεσσαλονίκης της Ryanair, ση-
μειώνει ρεκόρ κρατήσεων, προσφέροντας 
αυξημένες συχνότητες για καλοκαιρινές δι-
ακοπές και ακόμα χαμηλότερους ναύλους 
λόγω της χαμηλότερης τιμής των καυσίμων, 
καθώς και μία αναβαθμισμένη ταξιδιωτική 
εμπειρία, ενόψει του προγράμματος “Always 
Getting Better”.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ενημερώνει τους Κατα-
ναλωτές Φυσικού Αερίου, σχετικά με την καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών του φυσι-
κού αερίου. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, ώστε να καταγράφει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου. Η καταγραφή των ενδείξεων διενεργείται 
από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας, εφοδιασμένους με εταιρικές ταυτότη-
τες αναγνώρισης. Εφιστάται η προσοχή των Καταναλωτών, ιδιαίτερα σχετικά με την πρόσβαση 
μόνο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.  Οι Τελικοί Πελάτες οφείλουν: α. Να 
μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυ-
τών από παρεμβάσεις τρίτων ή ζημία. β. Να μεριμνούν, ώστε να διασφαλίζεται οποτεδήποτε η 
απρόσκοπτη πρόσβαση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο μετρητή, καθώς και η εύκολη ανάγνωση των ενδεί-
ξεών του. γ. Να αναφέρουν αμέσως στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ κάθε ζημία σε εξοπλισμό μέτρησης των 
εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε. δ. Να αναφέρουν αμέσως 
στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ σημαντικές και ενδεχομένως αδικαιολόγητες αποκλίσεις, σε σχέση με ιστορι-
κά στοιχεία της κατανάλωσής τους. Ο Τελικός Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την προ-
σβασιμότητα στον Εξοπλισμό Μέτρησης. Ο περιβάλλων χώρος εγκατάστασης του Μετρητικού 
Εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια, ενώ η οθόνη της ένδειξης του εκάστοτε 
μετρητή θα πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση που να επιτρέπει την ανάγνωση την ένδειξης. 
Απαγορεύεται η βαφή, η τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων, ή διαβρωτικών ουσι-
ών, γύρω ή/και πάνω από το μετρητή, η τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συσκευών) 
στα ερμάρια ή στις φωλιές των μετρητών, η μετατροπή της ίδιας της φωλιάς ή του ερμαρίου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη καλή κατάσταση του μετρητή ή τυχόν δυσκολία στην ανά-
γνωση της ένδειξης, ο Τελικός Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τις 
σχετικές ενέργειες. Αδυναμία καταγραφής ένδειξης του μετρητή, για λόγους για τους οποίους 
ευθύνεται ο Τελικός Πελάτης, μπορεί να συνεπάγεται τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της ποσό-
τητας Φυσικού Αερίου, που θεωρείται ότι παραδόθηκε σε Σημείο Παράδοσης. Ο Τελικός Πελά-
της υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το έτος για 
την επιτόπια καταγραφή της ένδειξης του μετρητή. Σε περίπτωση που η αδυναμία πρόσβασης 
στο μετρητή και σε άλλα τμήματα της εγκατάστασης παρατηρείται για διάστημα μεγαλύτερο από 
ένα (1) έτος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε παύση της τροφοδοσίας ή αποσύν-
δεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, εφόσον κατά την κρίση της η συνέχιση της τροφοδοσίας 
ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι κα-
ταγραφές ενδείξεων των μετρητών πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα: - τρεις φορές 
για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Τ1 (21-31 Δεκεμβρίου, 21-30 Απριλίου, 21-31 
Αυγούστου)  - πέντε φορές για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Τ2, ανάλογα με την 
«ομάδα» καταγραφής ένδειξης. Την «ομάδα» καταγραφής ένδειξης μπορείτε να την γνω-
ρίζετε με βάση την περίοδο επόμενης μέτρησης, από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ή από το τηλεφωνικό κέντρο 11150.

Νέα αεροπορικά 
δρομολόγια από 
Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΟΧΗ στους καταναλωτές… Ιστορικό υψηλών καθαρών 
κερδών για τα Ελ. Πετρέλαια 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνω-
σε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, 
σύμφωνα με ΔΠΧΠ. Το 2016 για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 
2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα 
υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση 
κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλι-
σης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση 
δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστο-
ρία του, με τα κέρδη EBITDA  να ανέρχονται 
σε €836 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €329 
εκατ. έναντι καθαρών κερδών €45 εκατ. 
το 2015 και ζημιών €369 εκατ. το 2014. Τα 
συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την αφαί-
ρεση των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων 
ύψους €102 εκατ., λόγω της ανάκαμψης των 
διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρή-
θηκαν για δεύτερη χρονιά στα ιστορικά υψη-
λότερα επίπεδα για τον Όμιλο, με Συγκρίσιμα 
Κέρδη EBITDA €731 εκατ. και Συγκρίσιμα 
Καθαρά Κέρδη €265 εκατ. έναντι ζημιών 
€117 εκατ. το 2013 και οριακών κερδών €2 
εκατ. το 2014.

Υπογραφή Σύμβασης για τις υπηρεσίες Πυρόσβεσης στα περιφερειακά αεροδρόμια 
μεταξύ Fraport Greece και Ελληνικού Δημοσίου

Η Fraport Greece υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το Ελληνικό 
Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα περιφε-
ρειακά αεροδρόμια τα οποία σύντομα η εταιρεία θα διαχειρίζεται 
στο πλαίσιο της 40-ετούς παραχώρησης. Όπως προβλέπει η σύμ-
βαση παραχώρησης, η Fraport Greece είναι υπεύθυνη για την πα-
ροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα αεροδρόμια, είτε άμεσα είτε 
μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας πυρασφάλειας. Η άριστη 
συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και, κυρίως, το υψηλό επί-
πεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το Ελληνικό Πυροσβεστικό 
Σώμα ώθησαν τη Fraport Greece στην επέκταση της συνεργασίας 
της με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της νέας αυτής σύμβασης. Από 
την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου τη σύμβαση υπέγραψαν οι 
κ.κ. Νικόλαος Τόσκας, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη και Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, ενώ 
από την πλευρά της Fraport Greece οι κ.κ. Alexander Zinell, CEO 
της Fraport Greece και Ιan Matheson, COO της Fraport Greece. 
Στα 14 αεροδρόμια θα τοποθετηθούν συνολικά 540 πυροσβέστες 
από το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπο-
ρία, σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα και νομοθεσία και 

τις προδιαγραφές της Διεθνούς Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
Η Fraport Greece θα καταβάλει το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ ετη-
σίως για τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και ένα ετήσιο τέλος 
διαχείρισης 4% επί του ποσού αυτού. Το Ελληνικό Πυροσβεστικό 
Σώμα θα παρέχει 502 πυροσβέστες οι οποίοι θα απασχοληθούν 
στα 13 αεροδρόμια. Η Fraport Greece θα υπογράψει ξεχωριστή 
σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για την παροχή 38 πυρο-
σβεστών για το αεροδρόμιο Ακτίου. Η Fraport Greece θα καλύψει, 
επίσης, όλα τα κόστη μετεγκατάστασης του προσωπικού (800.000 
ευρώ) στα αεροδρόμια, καθώς και τα κόστη αντικατάστασης του 
ατομικού εξοπλισμού προστασίας (περίπου 800.000 ευρώ, 1.600 
ευρώ ανά πυροσβέστη). Επιπλέον, όλα τα κόστη της τακτικής 
εκπαίδευσης των πυροσβεστών θα επιβαρύνουν την εταιρεία. Η 
συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προ-
σωπικού πυρασφάλειας θεωρούνται, με βάση τα διεθνή και εθνι-
κά πρότυπα, απαραίτητες για τη διατήρηση του ύψιστου βαθμού 
ασφάλειας στη λειτουργία των αεροδρομίων. Η Fraport Greece θα 
αναλάβει ακόμα τη συντήρηση και αντικατάσταση του σχετικού 
εξοπλισμού και κτηρίων.
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Είναι γεγονός ότι οι καθημερινές υποχρεώσεις είναι αμέτρητες, η 
βιασύνη και το άγχος μας καταβάλει με αποτέλεσμα να παραμελούμε 
συχνά την εμφάνισή μας. Μπορούμε όμως να είμαστε κομψές και κα-
λοντυμένες all day long χωρίς μεγάλη προσπάθεια και κυρίως χωρίς 

να ξοδέψουμε άπειρο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη! Τα παρακάτω tips 
θα αναβαθμίσουν το look σας τονώνοντας την αυτοπεποίθησή σας και 

βελτιώνοντας αυτομάτως και τη διάθεσή σας

Το all time classic λευκό πουκάμισο δεν χρειάζεται να είναι βαρετό. Επιλέξ-
τε ένα με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όπως ένα ιδιαίτερο κολάρο, μεγάλες 
μανσέτες, φιόγκους και εντυπωσιακά δεσίματα.

Τολμήστε το έντονο χρώμα στα ρούχα σας κρατώντας ήσυχους τόνους στα 
αξεσουάρ σας. Αν δεν αγαπάτε τις bold αποχρώσεις ξεκινήστε αντίστροφα. 
Προσθέστε μία κόκκινη ή άλλου χρώματος τσάντα στο μαύρο σύνολό σας ή 
ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες στο χρώμα της αρεσκείας σας.

Μην υποτιμάτε την δύναμη των αξεσουάρ! Το λέω και το ξαναλέω πως είναι 
αυτά που καθορίζουν την τελική μας εμφάνιση. Φουλάρια, κοσμήματα, τσά-
ντες, ζώνες, παπούτσια και γυαλιά ηλίου δεν πρέπει να λείπουν από καμία 
γυναικεία guardaroba. Δεν χρειάζεται να τα φορέσετε όλα μαζί...πειραματιστεί-
τε βρίσκοντας τη δική σας ισορροπία.

Το Black & White είναι πάντα μία safe και κομψή επιλογή ρούχου τόσο για 
κοστούμι όσο και για έναν οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό ιδίως στις αλλαγές 
των εποχών. Δώστε χρώμα τονίζοντας τα χείλη σας!

Οταν δεν είστε σίγουρες για το ρούχο που θέλετε να φορέσετε, επιλέξτε ένα 
denim shirt που συνδυάζεται πολύ εύκολα με τα περισσότερα ρούχα. Αν το 
επιτρέπει η σιλουέτα σας, δέστε το κόμπο στη μέση πάνω από μία floral φού-
στα και υποδεχτείτε την άνοιξη καταλλήλως!

Σας εύχομαι ένα υπέροχο weekend!!!

#μόδα

5 tips για να 
είστε πάντα κομψές

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com
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ΚΡΙΟΣ

Ίσως να εκτιμήσετε περισσότερο 
ό,τι απόκτημα έχετε στη ζωή σας, 
υλικό αλλά κυρίως συναισθημα-
τικό. Ο/η σύντροφός σας θα βρί-

σκεται ουσιαστικά δίπλα σας και ίσως μπορέσετε να 
βάλετε ένα πρόγραμμα από κοινού, το οποίο πιο πριν 
οι καταστάσεις δεν σας άφηναν να το σκεφτείτε και να 
το ολοκληρώσετε.

 ΤΑΥΡΟΣ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει 
αρκετά ανήσυχους για εργασιακά 
θέματα. Θα νιώσετε την ανάγκη να 
έρθετε πιο κοντά με τον/τη σύντρο-

φό σας και να βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Βέβαια οι συνθήκες δεν θα είναι και οι καλύτερες για 
να διατηρήσετε καλές σχέσεις με τους άλλους. 

ΔIΔΥΜΟΙ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει να 
προσεγγίσετε περισσότερο επαγ-
γελματικά θέματα. Θα νιώσετε την 
έλλειψη κάποιων δικών σας αν-

θρώπων. Ίσως να μην μπορέσετε να καταλάβετε τους 
λόγους της ψυχικής κατάπτωσης που θα αισθανθεί-
τε, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι κάτι περαστικό, όπως 
περαστικές θα είναι και οι δυσοίωνες σκέψεις που θα 
κάνετε. 

 ΚΑΡΚIΝΟΣ

Η Σελήνη στον Κριό τονίζει την 
ανάγκη σας να βάλετε νέους στό-
χους, όνειρα και ενδιαφέροντα. Η 
κτητικότατα βέβαια θα είναι εκείνο 

που θα σας ταλαιπωρήσει έως έναν βαθμό, βάζοντάς 
σας σε προβληματισμό όσον αφορά την προσωπική 
σας ζωή. Πολλοί από εσάς θα ξεκινήσετε ένα σημα-
ντικό δημιουργικό έργο, που θα έχει απόλυτη επιτυχία. 

ΛΕΩΝ

Πολύ πιθανόν να ξεκινήσετε μια 
νέα πορεία στα επαγγελματικά σας 
σχέδια, που το πιθανότερο είναι να 
σας αποφέρει οικονομικά οφέλη. 

Φυσικά, ο παράγοντας που έχει να κάνει με την υλική 
ασφάλεια δεν θα λείπει. Επίσης, μπορεί να σας γίνει 
κάποια σημαντική πρόταση πάνω στον τομέα με τον 
οποίο ασχολείστε, με πολύ καλές προοπτικές.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει αρ-
κετά εργατικούς, ενώ θα αναζητή-
σετε και νέους στόχους. Το λιγό-
τερο που θα έχετε να αποκομίσετε 

από αυτό είναι ότι θα δείτε τη ζωή σας με άλλα μάτια 
και θα χαράξετε νέους δρόμους. Η αισιοδοξία δεν θα 
λείψει και θα μπορέσετε να προχωρήσετε με καλούς 
οιωνούς.

ΖΥΓOΣ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει να 
αναζητήσετε την υλική αλλά και 
τη συναισθηματική ολοκλήρωση. 
Οι προσωπικές σας σχέσεις θα κα-

λύπτονται από μία ανεξέλεγκτη κτητικότητα, την οποία 
πρέπει να ελέγξετε. Αν επιδιώξετε να κάνετε μία και-
νούργια συμφωνία, καλό είναι να γίνει άμεσα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα μπορέσετε να δείτε με άλλα 
κριτήρια μία προσωπική σας επι-
λογή ή ένα επαγγελματικό σας διά-
βημα. Θα πρέπει να ελέγχετε την 

τάση σας για ζηλοτυπία και κτητικότητα. Ίσως να μην 
μπορέσετε να δείτε με καθαρό τρόπο τα θέματα που 
αφορούν μια συνεργασία, που σας έχει προβληματίσει 
πάρα πολύ καιρό.

ΤΟΞOΤΗΣ

Στον τομέα των προσωπικών σας, 
θα έχετε νέες, πολλά υποσχόμενες 
γνωριμίες και κοινωνικές προ-
σκλήσεις. Οι ιδέες που έχετε να 

παρουσιάσετε θα είναι πολύ σημαντικές και πιθανόν 
να γίνετε αναντικατάστατοι σε μία επαγγελματική συ-
νάντηση. 

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ

Από σήμερα ξεκινά μία περίοδος 
που θα σφραγίσει τη συναισθημα-
τική σας ζωή. Θα σας είναι πολύ 
δύσκολο πλέον να κρύψετε τα 

συναισθήματά σας από τους άλλους για τον άνθρωπό 
σας. Οι γονείς θα πάρουν από τα παιδιά τους μια μεγά-
λη ικανοποίηση, που μπορεί να αφορά τις μαθησιακές 
τους ικανότητες.

 ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει πε-
ρισσότερο ευαίσθητους με οικογε-
νειακά θέματα. Αρχίζει μια περίο-
δος που θα σας απασχολήσουν οι 

οικογενειακές υποθέσεις και πολύ πιθανόν να πρέπει 
να στηρίξετε δικούς σας ανθρώπους που σας έχουν 
απόλυτη ανάγκη.

 

ΙΧΘYΕΣ

Η Σελήνη στον Κριό σάς κάνει 
περισσότερο επικοινωνιακούς και 

σας βγάζει από το καβούκι σας. Πολύ πιθανόν να θε-
λήσετε να βρεθείτε με δικούς σας ανθρώπους, με τους 
οποίους θα μοιραστείτε προβληματισμούς που αφο-
ρούν την καθημερινότητά σας. Οικονομικά θέματα θα 
σας απασχολήσουν.

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

Οι Νεράιδες του Δάσους μαζεύτηκαν στο Grand Hotel 
Palace για να στηρίξουν τις μικρές νεράιδες του Ορφανο-
τροφείου Θηλέων «Η Μέλισσα». Το Σωματείο μέσα σε ένα 
μαγευτικό σκηνικό πραγματοποίησε το καθιερωμένο απο-
κριάτικο πάρτυ για να ενισχύσει τους σκοπούς του ιδρύμα-
τος. Στο πάρτι συμμετείχε  η χορωδία του Αρσάκειου  Δημο-
τικού Σχολείου, η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο με τραγούδια. 
Η γιορτή συνεχίστηκε με φαγητό ανάλογο της περίστασης 
και απεριόριστο κρασί. Πολλοί ήταν αυτοί που έκλεψαν την 
παράσταση με τα ιδιαίτερα κοστούμια τους…

Μεταμφιέστηκαν και «το… έριξαν 
έξω» για καλό σκοπό!

#ζώδια #social_life
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Η «Karfitsa» τιμήθηκε για την 
κοινωνική της προσφορά
Μέσα σε μια «γεμάτη»… επικοινωνία εκδήλωση, παρουσία πολλών γνωστών 
προσωπικοτήτων της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, η «KARFITSA» τιμήθηκε για 
την προσφορά της, στα δύο μεγάλα κοινωνικά προγράμματα «Δέματα Αγάπης» και 
«Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις» για ανασφάλιστους, άπορους και πο-
λύτεκνους συμπολίτες μας, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη 
από το «Έλληνικό Κέντρο Επικοινωνίας» και τη Στέγη Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Συμπαράστασης «Ο Αριστοτέλης». 

Τις τιμητικές διακρίσεις στις «Ελληνικές Εκδόσεις» παρέδωσαν στον σύμβου-
λο έκδοσης της «Karfitsa» κ. Γιάννη Πολυράβα, ο πρόεδρος του «Ελληνι-
κού Κέντρου Επικοινωνίας» κ. Ντίνος Κωστόπουλος και ο πρόεδρος της Στέγης 
Πολιτισμού  «Ο Αριστοτέλης» κ.Θεόδωρος Ασπασίδης, τονίζοντας ότι η εφημερίδα 
Karfitsa και ο εκδότης της κ. Νίκος Καραμανλής ήταν πάντοτε και είναι ένα 
«ζωντανό κύτταρο επικοινωνίας» της δημιουργικής Θεσσαλονίκης με συνεχή 
μεγάλη και ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά. 

Τιμήθηκαν επίσης, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η ΔΕΘ HELEXPO, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, πολλοί επιχειρηματίες και εκπρό-
σωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στη δεξίωση που ακολούθησε εμφα-
νίσθηκε ο μαέστρος – πιανίστας του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη Δημήτρης 
Γιαννακάκης…

#social_life
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Με το… μυαλό περισσότερο στο αυριανό ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, παρά στο ματς 

του Καυτανζογλείου με τον Ηρακλή, οι ποδοσφαι-
ριστές του Βλάνταν Ίβιτς καλούνται να ξεχάσουν 
τους βαθμούς, που άφησαν εκεί, και να δώσουν 
όλη τους την ψυχή στην αυριανή αναμέτρηση με 

τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Πάντως, 
στον «ασπρόμαυρο» σύλλογο επικρατεί ένας προ-

βληματισμός για το γεγονός ότι η ομάδα προέρ-
χονταν από το σερί των 13 νικών σε 14 παιχνίδια, 

όμως, τις τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα, 
καθώς ο Δικέφαλος στα τελευταία πέντε ματς 

μετράει μόλις μία νίκη.

Ο Άρης «ξέσπασε» στην Αναγέννηση Καρδίτσας 
το περασμένο σαββατοκύριακο, βάζοντας έτσι 

τέλος στο σερί των τεσσάρων συνεχόμενων 
αγώνων, στους οποίους δεν μπόρεσε να γευτεί 
την χαρά της νίκης. Είναι χαρακτηριστικό, μάλι-
στα, πως οι Θεσσαλονικείς είχαν να κερδίσουν 

από 28 Ιανουαρίου, όταν και επιβλήθηκαν με 
1-0 του ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Επόμενος 
αντίπαλος των «κίτρινων», που παραμένουν 

στο -8 από την κορυφή και την άνοδο στα σα-
λόνια της Super League, είναι ο Αιγινιακός, σ΄ 
ένα ματς όπου ντεμπούτο θα κάνει και ο Νίκος 

Κωστένογλου στο «τιμόνι» της ομάδας.

Μπορεί οι… παραδόσεις να είναι για να «σπάνε», 
όμως, στην περίπτωση του Ηρακλή αποδείχθηκε 
την περασμένη Κυριακή περίτρανα ότι κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει. Και αυτό γιατί οι παίκτες του Σάββα 
Παντελίδη στάθηκαν ως ίσο προς ίσο απέναντι 

στους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ, «κλέβοντας» 
τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ αν ήταν λίγο πιο 

τυχεροί θα μπορούσαν να είχαν φύγει αυτοί με το 
τρίποντο. Πάντως, οι «κυανόλευκοι» έστειλαν το 
μήνυμα ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, αρκεί να το 
πιστέψουν και στα ματς που ακολουθούν, αρχής 

γενομένης από το αυριανό κόντρα στον Ατρόμητο 
στο Περιστέρι.

Νέα ήττα για την Βέροια την Δευτέρα από τον 
Ατρόμητο, που την στέλνει ακόμα πιο κοντά στη 

Β΄ Εθνική, αφού είναι γεγονός πως οι Βεροιώτες 
μόνο με θαύμα μπορούν να μείνουν στη Super 

League. Άλλωστε, οι Λεβαδειακός και Ηρακλής, 
τους οποίους στην ουσία «κυνηγάει» η Βασίλισ-

σα» δείχνουν να έχουν βρει τα πατήματά τους και 
να είναι ικανοί να διεκδικήσουν την παραμονή 

τους στην κατηγορία.

Η «μητέρα των μαχών»  
στην Τούμπα

Με Κωστένογλου  
για την επιστροφή

Τίποτα δεν έχει τελειώσει

Ελπίζει μόνο σε θαύμα…

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Ούτε αυτή τη χαρά κατάφερε να φτάσει στην κατά-
κτηση των τριών βαθμών της νίκης ο Αιγινιακός, 
που, ωστόσο, ήταν καλός απέναντι στη Λαμία, με 
αποτέλεσμα να μένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα 
από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και κέρδισε με 1-0 τον 
Πανελευσινιακό εκτός έδρας. Έκτοτε, η ομάδα της 
βόρειας Πιερίας μετράει έξι ήττες και τρεις ισοπα-
λίες, γεγονός που την έχει φέρει στην 15η θέση της 
βαθμολογίας, με αποτέλεσμα οι ιθύνοντες να έχουν 
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους ποδο-
σφαιριστές, ώστε να «τρέξουν» για να σώσουν την 
παρτίδα.

Άφησε βαθμούς ο Κιλκισιακός, που αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 
με την Μεγάλη Βρύση, ωστόσο, παρέμεινε σε ρόλο… οδηγού 
του πρωταθλήματος, έχοντας προβάδισμα 12 πόντων από τον 
δεύτερο και ενώ απομένουν επτά αγωνιστικές για το φινάλε του 
πρωταθλήματος.

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Κιλκίς είναι σήμερα (15:00) ο 
Μακεδονικός Πολυπέτρου και στόχος της είναι η κατάκτηση των 
τριών βαθών, που θα την φέρουν ακόμα πιο κοντά στη Γ΄ Εθνική.

Δύο μόλις εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους στον τελικό 
του κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός και Άρης διασταυ-
ρώνουν αύριο τα ξίφη τους, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ, στο 
πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Από 
την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα τα Τρίκαλα και 
θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την «στάση» στο ΟΑΚΑ 
και την ήττα από την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 Ρέθυμνο-Κύμη, 17:00 Κόροιβος-Απόλλων 
Π., 17:00 ΠΑΟΚ-Τρίκαλα, 17:00 Προμηθέας-ΑΕΚ, 17:00 
Δόξα Λευκάδας-Κολοσσός.

ΑΥΡΙΟ: 17:00 Παναθηναϊκός-Άρης, 17:00 Ολυμπιακός-Λαύ-
ριο.

Με την ψυχολογία στο… κόκκινο πλέον οι παί-
κτες του Πανσερραϊκού, αφού «τρίτωσε» το καλό 
γι΄ αυτούς, μετά τη νέα τους νίκη με 1-0 επί του 
Πανελευσινιακού, υποδέχονται αύριο τα Τρίκαλα στο 
«σπίτι» τους και στόχος τους είναι να διευρύνουν το 
σερί των θετικών τους αποτελεσμάτων. Οι Σερραίοι 
«σκαρφάλωσαν» στην 8η θέση της βαθμολογίας, 
έχοντας αφήσει οριστικά πίσω τους τις δύσκολες 
μέρες στην αρχή του έτους.

Δύο βαθμούς μακριά από την κορυφή παραμένει ο 
Απόλλων Καλαμαριάς, που είναι δεύτερος πίσω από 
την πρωτοπόρο, Δόξα Δράμας, και αύριο υποδέχεται 
την ΑΠΕ Λαγκαδά στο ντέρμπι της πόλης. Μάλιστα, 
σε περίπτωση νίκης της τελευταίας, το πρωτάθλημα 
θα πάρει νέα τροπή, αφού οι νεοφώτιστοι θα πιά-
σουν τους Πόντιους στη 2η θέση.

Το αυριανό πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής έχει 
ως εξής (όλα τα ματς στις 15:00): Καρδία-Νάουσα, 
Δόξα Δράμας-Καβάλα, Απόλλων Παραλιμνίου-Μα-
κεδονικός Φούφα, Καμπανιακός-Αλμωπός Αριδαίας, 
Εορδαϊκός-Ορφέας Ξάνθης, Απόλλων Καλαμα-
ριάς-ΑΠΕ Λαγκαδά.

Στα χέρια του Διαγόρα Σεβαστή κατέληξε το τοπικό 
ντέρμπι της Πιερίας με τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας, 
με τις δύο ομάδες να έχουν βίους… αντίθετους. Ο 
μεν Διαγόρας με τη νίκη του αυτή παρέμεινε στο 
-6 από την κορυφή, ο δε Αχιλλέας δεν μπόρεσε να 
ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας και το 
μέλλον του διαγράφεται δυσοίωνο. Από την πλευρά 
της, η Πύδνα Κίτρους κατρακύλησε στην 6η θέση, 
μετά την ήττα της στη Λάρισα, ενώ λίγο πιο πίσω 
(9ος) είναι ο Πιερικός, που, αναζητά την επιστροφή 
του στις νίκες, μετά την ήττα από την ΑΕ Ιστιαίας.

Το αυριανό πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής 
έχει ως εξής (όλα τα ματς στις 15:00): Απόλλων 
Λάρισας-Ρήγας Φεραίος, Ολυμπιακός Βόλου-Πιερι-
κός, Θεσπρωτός-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, Μαύροι 
Αετοί Ελευθεροχωρίου-Αμβρακία Κωστακίων, 
Αστέρας Πετρίτη-Εθνικός Φιλιππιάδας, ΑΕ Καραϊ-
σκάκης-Πύδνα Κίτρους, Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαί-
ας-Νίκη Βόλου, Διαγόρας Σεβαστής-Τηλυκράτης.

«Καμπανάκι» κινδύνου

Όλο και πιο κοντά στη Γ  ́Εθνική

Παναθηναϊκός-Άρης στο… repeat

Αντιστροφή κλίματος

Τα φώτα στην Καλαμαριά

Με μπροστάρη τον  
Διαγόρα η Πιερία

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Διεξάγεται αύριο στις 10:30 ο «8ος ημιμαραθώνιος «ΔΙΟΝ 21.097μ.», που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Δήμο Δίου Ολύμπου.

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών στο Δίον, ενώ οι αθλητές καλούνται να τρέ-
ξουν σε μια πανέμορφη διαδρομή, που περνάει μέσα από πέντε διαφορετικά χωριά, ενώ στο μεγαλύτερο τμήμα του 
αγώνα, θα έχουν θέα το μυθικό βουνό του Ολύμπου.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο διεξάγεται περιπατητικός αγώνας 5χλμ., καθώς και ο αγώνας δρόμου 1 χλμ. για 
παιδιά δημοτικών και γυμνασίων. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω 
των 18 ετών.

Ο Οδυσσέας των ρεκόρ, ο Οδυσσέας του Κενταύρου Χαλκι-
δικής, ο 17χρονος μαθητής και αθλητής, Οδυσσέας Μουζε-
νίδης, που κατάφερε να γράψει το όνομά του με ολόχρυσα 
γράμματα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, αποτελεί έναν 
από τους πλέον φερέλπιδες αθλητές της γενιάς του. Και όχι 
άδικα, αφού ο Χαλκιδικιώτης σφαιροβόλος κατάφερε την τε-
λευταία διετία να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του 
στα ταρτάν, αποδεικνύοντας πως ήρθε για να… μείνει.

Μικρός με μεγάλες επιτυχίες

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει γευτεί επιτυχίες, που 
πολλοί συνομήλικοί του αθλητές θα ζήλευαν: πανελλήνιο 
ρεκόρ σε δύο ηλικιακές κατηγορίες σε ημερίδα στίβου τον 
Ιανουάριο του 2016, όπου «έσπασε» και ένα από τα παλαι-
ότερα ρεκόρ της κατηγορίας των παίδων (το κρατούσε ο 
Μιχάλης Σταματογιάννης από το 1999!), κορυφαία ευρωπα-
ϊκή και παγκόσμια επίδοση με 21.14μ. στο μίτινγκ ρίψεων 
«Σιθώνεια» τον Ιούνιο του ΄16, νέο ατομικό ρεκόρ με 19.41 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στις Σέρρες 
ένα μήνα μετά, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
παίδων-κορασίδων στην Τιφλίδα με βολή στα 21.51μ., ενώ 
το τελευταίο του κατόρθωμα είναι η 1η θέση, που κατέκτησε 
τον περασμένο μήνα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού 
στίβου, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας 
του (με αντρική σφαίρα) με βολή στα 18.30μ. και συντρίβο-
ντας πάλι το ρεκόρ του Μιχάλη Σταματόγιαννη, που κατείχε 
από το 2001!

Οι «καθημερινές» θυσίες

Πίσω, όμως, απ’ όλη αυτήν την λαμπερή πορεία, κρύβεται 

μία σκληρή και κοπιαστική καθημερινότητα για τον νεαρό 
αθλητή, ο οποίος μοιράζεται μεταξύ σχολείου-γυμναστηρί-
ου, αλλά και Μουδανιών-Καλλικράτειας-Αγίου Παύλου, σε 
μία διαδρομή που περιλαμβάνει ΚΤΕΛ, αυτοκίνητα, βάρη, 
σφαίρα, ατέλειωτες ώρες προπονήσεων, αλλά και την γλυ-
κιά γεύση, που σου αφήνουν στο τέλος οι επιτυχίες.

Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου, που ονειρεύεται να γίνει φυσι-
κοθεραπευτής, μόλις ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο σχο-
λείο, συνεχίζει να βάζει τον πήχη ψηλά: θέλει να δώσει το 
παρών φέτος το καλοκαίρι στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
στο Γκροσέτο της Ιταλίας και του χρόνου να βρίσκεται στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φιλανδίας, κυνηγώντας την πα-
ρουσία του στην πρώτη τριάδα.

Πέραν των επιτυχιών του στο ταρτάν, ο Μουζενίδης ξεχω-
ρίζει για έναν ακόμα λόγο: σε αντίθεση με τους αθλητές των 
μεγάλων αστικών κέντρων, για τον ίδιο κάποια πράγματα 
όσον αφορά στην προπόνησή του δεν θεωρούνται αυτονόη-
τα και ως εκ τούτου αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας. Ωστό-
σο, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω και φροντίζει να ξεπερνά τα 
όποια εμπόδια προκύπτουν στον δρόμο του. Για παράδειγμα, 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει κλειστός χώρος να προπονείται 
σημαίνει πως, σε περίπτωση κακοκαιρίας, δεν μπορεί να 
βγάλει το πρόγραμμά του όπως θα ήθελε.

Ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες, ο ίδιος ο Οδυσσέας το έχει 
συνειδητοποιήσει πλήρως, επισημαίνοντας, όμως, πως «για 
να κάνεις πρωταθλητισμό, παίζει ρόλο τι αθλητής είσαι. Αν 
πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις όλα στη ζωή σου και 
βάζεις στόχους, τότε όλα θα γίνουν», στέλνει το μήνυμά του 
ο 17χρονος σφαιροβόλος.

Ημιμαραθώνιος με θέα τον… Όλυμπο!

Η ζωή ενός πρωταθλητή!
Πάνω που ο ΠΑΟΚ έδινε την εντύ-
πωση ότι πατάει γερά στα πόδια 
του και ότι μπορεί να φτάνει στις 
νίκες παίζοντας συγχρόνως αξιό-
πιστο ποδόσφαιρο, άρχισε να χάνει 
τον βηματισμό του. Και επειδή ο 
Δικέφαλος την αγωνιστική κρίση 
την πέρασε νωρίτερα υπήρχε 
η αισιοδοξία στους φίλους του 
ότι μέχρι το τέλος της περιόδου, 
δύσκολα θα  βγει από τον ρυθμό 
του. Αυτόν δηλαδή που υποχρέω-
νε τους φίλους του να τον χειρο-
κροτούν και τους εχθρούς του να 
μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Σε 
ποιο βαθμό; Χαρακτηρίζοντας τον 
ΠΑΟΚ ως την ομάδα που έπαιζε το 

καλύτερο ποδόσφαιρο τους 
τελευταίους δύο μήνες.

Ο Δικέφαλος έκανε ένα 
παιχνίδι γεμάτο πάθος 
στη Γερμανία κόντρα 
στη Σάλκε και είχε τρεις 

χαμηλές πτήσεις με τους 
Γερμανούς στην Τούμπα, 

με τον Ηρακλή στο Καυταν-
ζόγλειο και την Ξάνθη μέσα στο 
«σπίτι» του, για το Κύπελλο. Κι αν 
για τον αγώνα με τη Σάλκε μπορεί 
να υπάρξουν ελαφρυντικά οι άλλοι 
δύο αγώνες αποτελούν «καμπα-
νάκι» για τη συνέχεια. Εκεί όπου 
θα τρώει η μύγα σίδερο και το 
κουνούπι ατσάλι. Τι περιμένει τον 
ΠΑΟΚ; Τρείς αγώνες με έναν εκ 
των Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθη-
ναϊκό στον δρόμο για τον τελικό 
του Κυπέλλου. Ένα λοιπόν το 
κρατούμενο. Ακόμη τρία ντέρμπι 
με τις ίδιες ομάδες για το Πρωτά-
θλημα, αρχής γενομένης από την 
Κυριακή που αντιμετωπίζει τον 
Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αγώνες 
στους οποίους δεν συγχωρούνται 
τα λάθη και ανεβάζουν την αδρενα-
λίνη του κόσμου. O ΠΑΟΚ όμως 
με την εικόνα που έδειξε στους 
τελευταίους αγώνες, δύσκολα θα 
μπορέσει να επιβάλει τους δικούς 
του όρους στα ντέρμπι.

Ο Ιβιτς δήλωσε μετά τον αγώνα 
του Κυπέλλου με την Ξάνθη, στον 
οποίο ο Δικέφαλος πήρε την πρό-
κριση με την ψυχή στο στόμα, ότι 
ο ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικός στη 
συνέχεια. Για τις αιτίες που η ομάδα 
έχει χάσει τον βηματισμό της δεν 
είπε πάντως τίποτα. Ισως γιατί και 
ο ίδιος μπορεί να μην ξέρει τους 
πραγματικούς λόγους, οι οποίοι 
ίσως να ξεπερνούν την απουσία 
του τραυματία Κάνιας.

Ο Ιλια Ιβτις ξέρει  
τι φταίει στον ΠΑΟΚ;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ
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Karfitsa

#δικό σας

Ο Μάρκος Τερέντιος Βάρρο -και αργότερα ο Αυγουστίνος- κατέγραψαν… 289 απόψεις για το τι σημαίνει ευτυχία. Για τον 
Αριστοτέλη η ευδαιμονία συνδέεται με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου. Ο Επίκουρος έλεγε ότι σωματική υγεία, παράλληλα 
με αυτή της ψυχικής φέρνει ευδαιμονία... Ο Νίτσε υποστήριζε ότι η ευτυχία είναι μια ανθρώπινη κατασκευή και εξαρτάται 
από την κρίση των ανθρώπων για τα κίνητρα των πράξεων και των σκέψεων, κρίση που πολύ απέχει από τα πραγματικά 
κίνητρα… Παρά τις πολλές και αντιφατικές εκτιμήσεις, στο πέρασμα των αιώνων, η karfitsa βρήκε ευτυχισμένους Θεσσα-

λονικείς που μίλησαν στο «μικρόφωνο» της…

Τι μας κάνει ευτυχισμένους σήμερα…

Γιώργος Κουμαρίδης
(31ετών, ιδιωτικός υπάλληλος)

Είμαι ευτυχισμένος. Η καλή διάθεση μου 
φέρνει ευτυχία. Δεν ξέρω το γιατί. Ο κα-
λός καιρός, οι φίλοι, και ότι έχω δουλειά 

μου φέρνουν ευτυχία.

Γιώργος Ρόκας
(27 ετών, φοιτητής)

Ευτυχία είναι να κάνεις αυτό που θες, 
αυτό που επιθυμείς στη ζωή σου. Άλλος 

ευχαριστιέται με ένα ταξίδι, άλλος με 
ένα καφέ στην παραλία, άλλος με τον 

αθλητισμό. 

Στέλιος Λαζαρίδης
(41 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος)

Το φαγητό και η γυναίκα φέρνουν την 
ευτυχία. Και κρασί να έχεις, είσαι μια 

χαρά, περνάς καλά.

Σοφία Παπαδοπούλου
(32 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας)
Ευτυχία είναι να είναι ευτυχισμένος ο 

σκύλος μου.

Μπάμπης Γκιντίδης
(32 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος)

Ο καιρός μου φέρνει ευτυχία. Είμαι 
ευτυχισμένος.

Δήμητρα Κουκούδη
(26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος)

Κάποιες στιγμές είμαι ευτυχισμένη, άλλες 
όχι. Όταν είμαι ευτυχισμένη αυτό που μου 
φέρνει ευτυχία είναι ο εαυτός μου. Εσύ τη 
γεννάς την ευτυχία σου, δεν περιμένεις 

να σου τη φέρουν οι άλλοι. 

Ασπασία και Κώστας Δρακούλης
(66 και 70 ετών, συνταξιούχοι)

Ευτυχία στη ζωή μας φέρνουν τα παιδιά 
μας, το σπιτικό και τα εγγόνια μας. Δόξα 

τω Θεώ είμαστε ευτυχισμένοι.

Μαρία Μπέλλου & Νίκος Μέρμυγκας
(20 ετών, φοιτητές)

Η υγεία μας φέρνει ευτυχία. 

Της Χρυσάνθης Καράπα

«Ευτυχία είναι  

το να μην πονάμε  

στο σώμα  

και το να μην  

ταρασσόμαστε  

στην ψυχή…»  

* Επίκουρος



CAFÉ:
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 551 33, 6946900439
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 567 28, 2310618200
Το Νέον  Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 546 26, 2310527804
Παπασωτηρίου Καφέ-ζαχαροπλαστείο Λεύκης 17, Εύοσμος, 562 24, 2310660300
Το Cafe του Mύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 546 27,2310 522822
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310243459
Starbucks Coffee Λεωφόρος Νίκης & ∆ημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310273307
Starbucks Coffee Πλατεία Αριστοτέλους & Λεωφόρος Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310263470
The Coffee Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 542 50, 2310328690
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 546 36, 2310341531
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 570 13, 2310692277
Ca Va Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 570 13, 2310695888
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310253033
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 565 33, 2310666080
Il Posto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 562 24, 2310768831
Il Posto Plus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 562 24, 2310704999
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310283138
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη , 546 21, 6944880475
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310538282
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310277833
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 54646, 2313071670
Playground café,  Τζαβέλλα 7, Έυοσμος, 562 24, 2310700194
RIALTO café Αλεξ. Σβώλου 1 & Π. Ιωακείμ, όπισθεν Αγίας Σοφίας, 2310 239395 

RESTAURANT
Νέος  Γαλέριος Απελλού 3, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310256778
Ο Κήπος ∆ημητρίου Πολιορκητού 23, Θεσσαλονίκη, 546 33, 2310224257
Ψησταριά ∆ιαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310260958
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 546 26, 2316009999
Το Πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72,  Άνω πόλη, 546 33, 2310286356
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 570 13, 2310699119
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 570 13, 2310698698
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310226926
Μαντάμ  Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 562 24, 2310559202
Οκά και δράμι  28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος, 562 24, 2310763952
Ρακάδικον  Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 562 24, 2311242085
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος,  562 24, 2310760555
Negroponte Οινομαγειρείον Αιγύπτου 24 & Κατούνη 21, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310523571
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 561 23, 2310731111
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310 523136
Βαρύ Πεπόνι Απελλού 4, Θεσσαλονίκη, 54622, 2310243332
Ο ∆ημήτρης  Βλάλη 15, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2315515504
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310242280
Boconne Καρόλου Ντηλ 23, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310242455
Μάγειρες Καρόλου Ντηλ & Βασιλέως Ηρακλείου 42, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310272379
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη , 546 25,  2310540284
Αγιολί Λεωφόρου Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310262888
Καπνοτόπι – Οινοτόπι Εδεσματόριο Παύλου Μελά 28, Θεσσαλονίκη,  546 22, 2310272852
Ταβέρνα ∆ιάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη,  546 22, 2310220596
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη , 546 22, 2310263674
Ψητοπωλείο Σολομωνίδης Πλατεία Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310222533
Smoked Barbecue Πλατεία Ναυαρίνου 7, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310264654
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310285991
Ζύθος Ντορέ Τσιρογιάννη 7 , Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310279010
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 546 40, 2315519333
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 541 10, 2310502241
Tzaki'ho ∆ράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 570 10, 2310349266
Aperito Νικολάου Πλαστήρα  95, Καλαμαριά, 551 32, 2310 442085 / 2310450970
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 567 27, 2310545444
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 567 28, 2310630002
Το Φαγοπότι Όπως Παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50, Πολίχνη, 565 33, 2310603460
Τηγανιές & Σχάρες Καυτατζόγλου 12, Θεσσαλονίκη, 546 40, 2310860380
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310510284
40 Κύματα  Καραολή & ∆ημητρίου 9,  Εύοσμος, 563 34, 2310759000
Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310274672
Pizza Poselli Βηλαρά 2, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2314019687
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310288008
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & ∆ημητρίου 13-15, Εύοσμος, 562 24, 2310387551
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 564 29, 2310808477
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 565 33, 2310587050
Τοίχο Τοίχο Στεργίου Πολυδώρου 1, Άνω πόλη, 2310245351
Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου  74, ‘Ανω Πόλη, 546 33, 231 028 4028
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310230326
Ντερλικατέσεν Καντίνα ∆ημητρίου Φωκά 8,  Έξοδος Περιφερειακού Πυλαίας - Πανοράματος, Πυλαία, 
555 35,  2310230326
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310220043/ 2310230326
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 546 55, 2311 821360
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 551 31, 2310 419294
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη, 546 24, 231 0233173

∆ΙΑΦΟΡΑ
Be2in Hair & Funk Προξένου Κορομηλά 1 & Πλουτάρχου 7, Θεσσαλονίκη, 547 23, 2310272526
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη  
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 567 27, 2310523612
Books and Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 562 24, 2310 778080/ 2310778090
Nail me B Βενιζέλου Ελευθερίου 98, Αμπελόκηποι, 561 21, 2310724207
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 563 34, 2310772552
Constantinos Coiffure Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 567 28, 2310 672255/ 2310628588
Polis Hamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 551 34, 2310488216

Barber Shop Πασαλίδη 30, Καλαμαριά, 551 32, 2316009316
Instante Mens Fashion Πασαλίδη 97, Καλαμαριά, 551 32, 2310455669
Mama's baking, Μητροπόλεως 105, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2311293246
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 546 46, 2310 411133
Φλοιός Art Studio Βασιλέως Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310257576
KTEO Express Service Έναντι Hyatt, Θέρμη, 57001, 2310461010
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 56224, 2310686668
Ραδιοταξί Taxiway 18300
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 570 13, 2310686544
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310239537/2310235297
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 561 21, 2310577090
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310236736
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφαίου Άν. Περιφ., Εύοσμος, 562 24, 2310387885/7
Αεροδρόμιο «Μακεδονία» ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 551 03, 2310985000
Αντωνιάδου Κατάστημα Ένδυσης Κομνηνών 75, Καλαμαριά, 551 32, 2310452972
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 551 03, 2310806000
∆ΕΘ Helexpo Γραφείο ∆ιοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 546 46, 6978008155
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 567 27, 2310512582

ΘΕΑΤΡΑ
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310237700
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 546 26, 2315312487
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά 551 31, 2310423925
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 546 42, 2310854333
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφάνου Τάττη 3, (Ι.Ν. Αγ. Σοφίας), Θεσσαλονίκη, 546 22, 6972702870
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 546 45, 2310834996
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 546 35, 2310208007
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 564 30, 2315200200
Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310233665
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310589175

GALLERIES
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 546 22, 2310257552
Vlassis Art Gallery- Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 546 25, 6972282438
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 546 45, 2314015613
Lola Nikolaou Art Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310240416
Kalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310225523/ 2310231187

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 546 31, 2310222900
Capsis Hotel Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 546 29, 2310596800
The Met Hotel 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 546 27, 2310017000
Εγνατία Hotel Αντιγονιδών 16, Θεσσαλονίκη, 546 30, 2310530675
Asteria Hotel Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 552 36, 2310341123
Hotel Kempinski Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 57001, 2310401000/2310401099

BAR
La Doze Βηλαρά 1, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310532986
Bord de l’Eau Εγνατία 45, Θεσσαλονίκη, 546 30, 2310520911
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2310252704
Θερμαϊκός Bar Λεωφόρος Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310239842
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310281170
Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9, Θεσσαλονίκη, 546 21, 2310261448
Ενοχές Bar Πλατεία Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη, 546 22
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 551 31, 2310416855
Cafe Bar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 55132, 2310481334
U Bar Project  Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 526 24, 2310776002
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 546 23, 2310222206
Coq au Zen Βαλαωρίτου 37, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310520119
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2313016593
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 526 24, 2311242181
Rich Bar Π. Μελά 26, Εύοσμος,  2310559210
Malt n' Jazz, Προξένου Κορομηλά 1, Θεσσαλονίκη, 546 23, 6937380554
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301
The Wine House Τζων Κέννεντυ 7, Πυλαία, 555 35, 2310454187

ΜΟΥΣΕΙΑ
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου ∆ημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 546 36, 2310999024
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αποθήκη Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 540 15, 2310566716
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 563 34, 2310559590

Πού θα μας βρείτε
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