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Οι 153 βουλευτές της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ «σφράγισαν» με την 
ψήφο τους ένα τέταρτο μνημόνιο –όσο 
κι αν επιμένουν να υποστηρίζουν ότι 
απλά είναι ακόμη ένα Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα–, το οποίο δεν επιβάλλει 
μόνο νέες περικοπές στις συντάξεις και 
στο αφορολόγητο. Δεν αυξάνει μόνο 
τις ασφαλιστικές εισφορές, ισοπεδώ-
νοντας τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, αλλά βάζει χέρι στο πορτοφόλι 
ακόμη και αυτών που αμείβονται με λί-
γες εκατοντάδες ευρώ τον μήνα (400-
500 ευρώ). Κάτι το οποίο δεν τόλμησε 
να κάνει καμία από τις προηγούμενες 
–«ανάλγητες» σύμφωνα τη σημερινή 
«ευαίσθητη»– κυβερνήσεις! Πρόκειται 
για ένα μνημόνιο το οποίο οδηγεί στην 
απόλυτη εξαθλίωση, ακόμα και τους 
πλέον αδύναμους οικο-
νομικά. 

Στην ομιλία του ο 
πρωθυπουργός 

εστίασε απο-
κλειστικά και 
μόνο σε αυτό 
που αποκαλεί 
«αντίμετρα» 

των πιο άγρι-
ων μέτρων λι-

τότητας που έχουν 
επιβληθεί σε αυτά τα 
επτά χρόνια μνημονίων. 
Ακόμη κι έτσι όμως, ένα 
πολύ μεγάλο κομμάτι της 
κοινωνίας δεν μοιάζει 
καθόλου ευχαριστημένο 
απ’ αυτά που άκουσε και 
που ετοιμάζεται να βιώ-
σει τα επόμενα χρόνια. Τι 
να την κάνει την ενίσχυση επιδόματος 
1ου και 2ου παιδιού ο συνταξιούχος 
που θα χάσει την προσωπική διαφορά 
μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς; 
Από πού κι ως πού βαφτίζεται «αντί-
μετρο» στη μείωση του αφορολόγητου 
ορίου η στοιχειώδης υποχρέωση ενός 
συντεταγμένου κράτους του δυτικού 
κόσμου να υπάρχουν παιδιά που δεν 
πεινάνε στα σχολεία; 

Ο πρωθυπουργός, σε μία προσπάθεια 
να ωραιοποιήσει την κατάσταση, είπε 
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ως στό-
χος παραμένει στο 3,5%. Αυτή είναι 
μισή αλήθεια, καθώς για να εφαρμο-
στούν τα περιβόητα «αντίμετρα» το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να 
φτάσει στο εξωφρενικό 5,5%, με μία 
οικονομία που βουλιάζει εδώ και χρό-
νια στην ύφεση, με μία κυβέρνηση που 
έχει «αλλεργία» και βάζει προσκόμμα-
τα στις επενδύσεις και, φυσικά, με τις 
παθογένειες που έχει η Ελλάδα. Όλα 
αυτά, την ώρα που αυξάνει η φορολο-
γία στους ελεύθερους επαγγελματίες, 
στους μισθωτούς και σε όσους ακό-
μα «ρομαντικούς» έχουν επιχειρήσεις 
στη χώρα. Με απλά λόγια, η εφαρμογή 

των «αντιμέτρων», για 
τα οποία πανηγυρίζει η 
κυβέρνηση και ο φίλα 
προσκείμενος σε αυτήν 
Τύπος, προϋποθέτουν 
τη φτωχοποίηση της με-
σαίας τάξης και την προ-
λεταριοποίηση των πιο 
φτωχών στρωμάτων.

Δυστυχώς, οι κυβερ-
νώντες αδυνατούν να 
αντιληφθούν πως αυτό 
που χρειάζεται η Ελλάδα 
για να πατήσει και πάλι 
στα πόδια της είναι ανα-
πτυξιακές πολιτικές και 
όχι περισσότερα σχολι-
κά συσσίτια. Αυτό που 
χρειάζεται η χώρα είναι 
δημοσιονομικός χώρος, 

ώστε να μειωθούν οι φόροι και να δη-
μιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για να 
βρει κόσμος η δουλειά. Με αποστρο-
φές, όμως, όπως αυτές της Θεανώς 
Φωτίου, ότι «είναι ντροπή σας να λοι-
δορείτε τα σχολικά γεύματα, που είναι 
μια νέα κουλτούρα συντροφικότητας 
στο σχολείο», μάλλον δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε σε πολλά πράγματα...

Ο... μύθος των «αντιμέτρων» 
ως αντίδοτο στη φτωχοποίηση 
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Οι κυβερνώντες 
αδυνατούν να 

αντιληφθούν πως 
αυτό που χρειάζεται η 
Ελλάδα για να πατήσει 
και πάλι στα πόδια της 

είναι αναπτυξιακές 
πολιτικές.

socialismata
Έτοιμο το κουστουμάκι! #σμόκιν #γραβάτες #παπιγιόν «Που πάω ξυπόλητος ο… Καραμήτρος;» #κουκλί 
#εφαρμόζει_τέλεια_ο_εφαρμοστικός #πολυνομοσχέδιο_αγάπη_μου #ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ

Τζιζ κακά… Κιχ για αφορολόγητο και συντάξεις #απαγορευμένες_λέξεις  
#δεν_τις_λέμε_αυτές_τις_λέξεις_λέμε #τι_δεν_καταλαβαίνεις; #καλορίζικο_το_4ο

«Είστε ικανός να βάλετε και σμόκιν στην… παραλία για να μασκαρέψετε τα νέα ψέματα που λέτε»  
#Μητσοτάκης #φύκια #γραβάτες #τσίπρας_με_μαγιό_ή_με_παπιγιόν; 

«Έπεσαν λίγο παραπάνω(αντίμετρα) να… τ΄αφήσω;» #προπέτασμα_καπνού  #μπα_μαύρος_κι_άραχνος 
#καίνε_λάστιχα_όχι_μνημόνια #αέρας_κοπανιστός  #ΑΣΤΑ_ΤΖΑΜΠΑ_ΕΙΝΑΙ

-Είστε ως ψευδοπροφήτης που… δεν επιβεβαιώνεται ποτέ -Όσο περνάει ο καιρός κινδυνεύετε να γίνετε 
γραφικός #διάλογος_αρχηγών_χρωκοπημένης_χώρας  
#δεν_έρχεται_καταστροφή_γιατί_τη_ζούμε_ήδη;

«Μάιο του 2019 (βλ ευρωεκλογές) όχι μόνο δεν θα έχουμε 4ο μνημόνιο αλλά θα έχουμε βγει από όλα και 
θα έχουν ανακουφιστεί χιλιάδες νοικοκυριά» #πελάτες_μου #νοικοκυριά_όχι_νοικοκυραίοι  
#ιστορική_δήλωση_αρχηγού #χρυσό_μου #μαζί_με_αξιολόγηση_κλείσαμε_κι_εμείς 

«Το χρέος ο πρωθυπουργός το χρησιμοποίησε ως «τυράκι» για να ψηφίσουν οι βουλευτές (του) τα μέτρα» 
#ποντικάκια; #γάτα και #γατάκια #ποντικοπαγίδες

«Σε 1000 σελίδες, 164 άρθρα του 4ου μνημονίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για χρέος…» #ΝΔ  
#αδιάβαστους_θα_μας_πάνε #καρέκλες_βρέχει  

Πόσους ακόμη θα αντέξουμε; #κρυφές_σκέψεις (ή στέψεις) #παρένθεση_να_ξαποστάσω #φόρους

Ακάκιε μην ξεχάσεις να μεγαλώσεις κι άλλο το κράτος #ανάπτυξη  
#άλλους_σερβιτόρους_θέλει_η_Γερμανία;

Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης «Οι βάτραχοι γίνονται πρίγκιπες μόνον στα παραμύθια…»  
#παραμύθια_του_δάσους #κοκκινοσκουφίτσες_και_λύκοι #θα_μας_φάνε_ζωντανούς

-Η Ελλάδα δεν αξίζει, να γιορτάσει τα 200 χρόνια από το 1821, με 4ο μνημόνιο Τσίπρα  -Κάποιοι 
“νταβατζήδες” περνάνε καλά μαζί σας κε Μητσοτάκη… # τι_σου_κανα_θεέ_μου; #κομματικοί_στρατοί 
#ιμάτια_Ελλάδας #μπόσικοι_και_μπολσεβίκοι 

«Μόνοι σας μπορείτε να… ξεπλυθείτε στην φαντασιακή κολυμπήθρα των αντιμέτρων»  
#Νονοί_χρυσά_σταυρουδάκια #153_και_φύγατε #ok_έτοιμο_το_κουστουμάκι #χρυσό_δακτυλίδι 
#χρυσό_μου_πόσο_σου_πάει…

Μεσάνυχτα κι ένας ακόμη εφαρμοστικός νόμος… #ζόμπι #πλεόνασμα_αίμα

Λιγότερο χαμένοι οι του δημοσίου… #παράξενο (Οι δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης αυξάνονται 5 δις ,όπως  
και οι αμοιβές προσωπικού 1,5 δις ) Α, οι κοινωνικές παροχές μειώνονται  
#να_μας_τα_κόβει_ο_θεός_να_τα_παίρνετε_εσείς 

«Συντάξεις, επιδόματα;» Όποιος… ρώτησε ένα βήμα μπροστά!

Αντίμετρα, το οικονομικό ισοδύναμο του «Αγάπη μου… δεν είναι αυτό που νομίζεις» #χρυσό_μου_εσύ

Της @karapanagiotidu

(#χρυσό_μου)

(Στο πρωτοσέλιδο, έργο του Δημήτρη Πανταζή)
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Από τα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα στη Βουλή μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον εντοπίζει κανείς στη Νέα Δημοκρατία, αφού 
τα αυξημένα ποσοστά που λαμβάνει το κόμμα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις δημιουργεί την αίσθηση πως 
θα είναι το πρώτο κόμμα όταν θα «στηθούν» οι κάλπες, κάτι που 
μεταφράζεται ως αύξηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της 
Νέας Δημοκρατίας.

Ουρές στη ΝΔ Θεσσαλονίκης

Στη Μιχαήλ Καλού, εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία της Διοικού-
σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας νομού Θεσσαλονίκης ακούγο-
νται διάφορα ονόματα ενώ οι καλά γνωρίζοντες μιλούν για «ου-
ρές υποψηφίων». Σύμφωνα με την Βίκυ Ευταξά, πρόεδρο του 
τοπικού κομματικού οργάνου, «το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ 
μεγάλο». «Είναι αρκετοί αυτοί που στέλνουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα προς αξιολόγηση. Ακόμα και άνθρωποι νέοι οι οποίοι 
προηγουμένως δεν είχαν καμία εμπλοκή με τα κοινά και τα κομ-
ματικά δρώμενα θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές» λέει η κ. 
Ευταξά στην Karfitsa. Όπως υποστηρίζει η ίδια το ενδιαφέρον 
αναμένεται να αυξηθεί μετά τις γερμανικές εκλογές, καθώς εκτι-
μά ότι η πρόσφατη ψήφιση της συμφωνίας από τους βουλευτές 
της συμπολίτευσης δίνει χρόνο στη συγκυβέρνηση. «Υπάρχουν 
άνθρωποι που έρχονται απευθείας στα γραφεία μας και άλλοι που 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μέσω της ειδικής πλατφόρ-
μας του Μητρώου της ΝΔ που τον τελευταίο καιρό ανανεώνεται» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες της Karfitsa μετά το 
καλοκαίρι σε ειδική εκδήλωση και παρουσία δημοσι-
ογράφων οι επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής 
ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν τα στελέχη 
εκείνα που θα αφήσουν τα κόμματά τους (για Ποτάμι 
και Ένωση Κεντρώων κάνουν λόγο οι κομματικοί πα-
ράγοντες) προκειμένου να προσχωρήσουν στο κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή των περισσοτέρων 
υποψηφίων βουλευτών που συμμετείχαν στο «γαλάζιο» ψη-
φοδέλτιο τον Σεπτέμβριο του 2015. Έτσι, στην Α’ Θεσσαλονίκης 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου εκτιμάται πως θα είναι για ακόμα 
μια φορά ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος άλλωστε με την πρό-
σφατη παρουσία του στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο «Ιωάν-
νης Βελλίδης» σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας έδειξε για άλλη μια φορά πως είναι... εδώ. Δεδομένες 
σύμφωνα με τους κομματικούς παράγοντες για την Α’ Περιφέ-
ρεια Θεσσαλονίκης πρέπει να θεωρούνται οι υποψηφιότητες των 
εκλεγμένων βουλευτών Κώστα Γκιουλέκα, Σταύρου Καλαφάτη 
και Έλενας Ράπτη. Σίγουρη είναι και μια νέα υποψηφιότητητα του 
πρώην υπουργού Γιώργου Ορφανού αλλά και του Κώστα Κιλτί-
δη. Ο Στράτος Σιμόπουλος και ο Παναγιώτης Κοκκόρης δεν έχουν 
κρύψει το ενδιαφέρον τους να είναι εκ νέου υποψήφιοι- πολλοί 
ισχυρίζονται πως ήδη έχουν ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία. 
Για την πρώτη Περιφέρεια ακούγονται επίσης τα ονόματα των: 
Άννας Ευθυμίου, Αντώνη Σαμαρά, Βενιαμίν Καρακωστανογλου, 
Άννας Κουκουδέα, Μαρίας Προκοπίδου, Τζελίνας Μακραντωνά-
κη, Σύνθιας Σάπικα, Άντζελας Φίλου, Νίκου Χιονίδη και Θανάση 
Εξαδάκτυλου. 

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Ζέρβα στο κομ-
ματικό επιτελείο υπάρχει η εκτίμηση πως έαν οι βουλευτικές 
εκλογές πραγματοποιηθούν πριν τις δημοτικές εκλογές του 2019 
θα είναι και πάλι υποψήφιος. Σε διαφορετική περίπτωση πολλοί 
θεωρούν πως θα εξακολουθήσει να ασχολείται με το χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα χαρτιά του κρατά κλειστά μέχρι σή-
μερα και ο οικονομολόγος Δημήτρης Πανοζάχος.  Μια θέση στο 
«γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της πρώτης περιφέρειας φέρεται να έχει 
εξασφαλίσει και η Βίκυ Νάκου λόγω προσωπικών σχέσεων με 
τον ίδιο τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούγονται 
επίσης οι: Φάνης Ουγγρίνης, Δημήτρης Μπουραζάνας, Ευρυπί-
δης Στυλιανίδης, Μαρία Σπυράκη (ως προσωπική επιλογή του 
Κυριάκου Μητσοτάκη), Δημήτρης Σταμάτης (ακούγεται και για 
υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς), Κατερίνα Σταμούλη, Δημή-
τρης Κούβελας, Εφραίμ Κυριζίδης, Σωκράτης Δημητριάδης κ.α.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του νομού για τη 
Νέα Δημοκρατία τα περιθώρια στενεύουν. Οι υποψήφιοι γνωρί-
ζουν καλά πως τις δυο έδρες που διατηρεί το κόμμα παραδοσιακά 
στην περιοχή κατέχουν ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Καρά-
ογλου και ο Σάββας Αναστασιάδης. Και στη Β’ Θεσσαλονίκης το 
ενδιαφέρον πάντως παραμένει από πλευράς πρώην υποψηφίων 
βουλευτών του κόμματος. Το πρώην «δεξί» χέρι του Αντώνη Σα-
μαρά, Δημήτρης Βαρτζόπουλος εκτιμάται πως θα είναι και πάλι 
υποψήφιος βουλευτής. Υποψήφιος θα είναι και ο σημερινός αντι-
περιφερειάρχης Φάνης Παππάς ως... προεδρικός της περιοχής, 
ενώ ήδη η πρώην αντιδήμαρχος του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, 
Ανατολή Κωνσταντινίδου, έχει ξεκινήσει άτυπα τη δική της προ-
εκλογική εκστρατεία. Ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλώσουν 
και οι Βεζυρτζής Νίκος και Γιώργος Καγιάς που ήταν υποψήφιοι 

βουλευτές το 2015. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τους: Παναγιώτη 
Δαϊκούδη, Όλγα Δημητριάδου, Κατερίνα Λυρούδη, Άννα Νικόλη. 
Για την ίδια περιφέρεια «παίζουν» επίσης οι: Κώστας Ευθυμίου 
(γαμπρός του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Σαλαγκούδη), 
Κώστας Γιουτίκας (σημερινός αντιπεριφερειάρχης του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα), Πάρις Τσογκαρλίδης, Κώστας Φωτίου, Λά-
μπρος Καούδης, Γερακίνα Μπισμπινά και άλλοι. 

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με κορυφαίο τοπικό στέλε-
χος του κυβερνώνοντος κόμματος καμία συζήτηση επίσημη δεν 
έχει γίνει μέχρι στιγμής. Στα «πηγαδάκια» ωστόσο ακούγονται τα 
ονόματα των, Κατερίνας Νοτοπόλου, Γιάννη Μυλόπουλου, Έφης 
Αχτσιόγλου για την πρώτη περιφέρεια και του Απόστολου Αντω-
νούδη για τη Β’ Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης όλα 
θα εξαρτηθούν από τις προθέσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στην 
Β. Ηρακλείου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος 
του κόμματος να μετακομίσει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Δε-
δομένη θεωρείται μια νέα υποψηφιότητα του Αντώνη Σαουλίδη 
και του Νίκου Ξυλούρη. «Παίζουν» επίσης τα ονόματα της Βάσως 
Λυκουριώτη, Μιχάλη Πάππου, Παναγιώτη Τουχτσίδη, Κυριάκου 
Μερελή, Αλέξανδρου Παπουτσή και Ρόζας Εδιάρογλου. Σύμ-
φωνα με στελέχη του κόμματος υπάρχει πιθανότητα η κ. Πένυ 
Δαλαμπούρα που μέχρι σήμερα διεκδικούσε κομματικές θέσεις 
στη Β’ Θεσσαλονίκης να μετακομίσει στην πρώτη περιφέρεια. Σε 
ό,τι αφορά τη Β’ Περιφέρεια δεδομένη είναι μια νέα υποψηφιό-
τητα του εν ενεργεία βουλευτή Γιώργου Αρβανιτίδη. «Παίζουν» 
επίσης οι: Κούλα Γιαννακίδου, Παντελής Κουκουλεκίδης, Χρόνης 
Μακρίδης, Γιάννης Κυανίδης κ.α.

«Ηρεμία» σε Ποτάμι, ΚΚΕ και ΑΝΕΛ

Για το «Ποτάμι» μετά και τις αποχωρήσεις στελεχών που υπήρξαν 
υποψήφιοι βουλευτές το Σεπτέμβριο του 2015 τα μόνα ονόματα 
που «παίζουν» μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στέλεχος της Σεβα-
στουπόλεως, είναι για την Α’ Θεσσαλονίκης η Γιάννα Παναγοπού-
λου και η Νιόβη Παυλίδου και για τη Β’ Θεσσαλονίκης ο Νίκος 
Νυφούδης. Στην Ένωση Κεντρώων μαθαίνουμε πως ο πρόεδρος 
του κόμματος Βασίλης Λεβέντης το τελευταίο διάστημα όπο-
τε επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί συναντήσεις με 
προσωπικότητες προκειμένου να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της Α’ 
και Β’ Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα ωστόσο των συνομιλητών του 
τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος και θα τα ανακοινώσει όποτε το κρίνει 
σκόπιμο. Σε ΚΚΕ και Ανεξάρτητους Έλληνες οι υποψηφιότητες 
των επόμενων εθνικών εκλογών αναμένεται να αποφασιστούν 
στα αρμόδια κομματικά όργανα αντίστοιχα, και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει ονοματολογία.

Μπορεί η ψήφιση της πρόσφατης συμφωνίας της Ελλάδας με τους δανειστές μας, να πήγε... τις βουλευτικές 
κάλπες πιο πίσω, αυτό δε σημαίνει πως σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο δε γίνονται συζητή-
σεις. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές υπάρ-

χει και μάλιστα έντονο, σχετικές συζητήσεις διεξάγονται και συγκε-
κριμένοι υποψήφιοι... υποψήφιοι βουλευτές έχουν 
ξεκινήσει τη δική τους προεκλογι-
κή εκστρατεία.

Οι υποψήφιοι... υποψήφιοι βουλευτές σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης 

#politics
Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές, Χ. Καράπα,

Στέλλα Πατσιά
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#έρευνα

Περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ  αναμέ-
νεται να διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 
ΣΕΣ (διάδοχος του ΕΣΠΑ) για την προαγωγή 
της ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρι-
σης απορριμμάτων και λυμάτων. Μαζί με τις 
εθνικές και ιδιωτικές συμμετοχές, βάσει και 
όσων είπε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης 
Φάμελλος, την προηγούμενη εβδομάδα πα-
ρουσιάζοντας στοιχεία του προς κατάθεση 
νέου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση και 
τη λεγόμενη «κυκλική οικονομία», συνολικά 
πρέπει να αναμένουμε επενδύσεις άνω των 
δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα 
με τον υπουργό θα δημιουργήσουν 16.000 
θέσεις εργασίας. Για να καταλάβει κανείς, 
πόσο… ενδιαφέρον έχει αυτή η «βιομηχα-
νία», αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι όλο και 
περισσότερες οι ιδιωτικές μονάδες επεξερ-
γασίας απορριμμάτων για την παραγωγή 
ενέργειας, που δημιουργούνται ανά την Ελ-
λάδα.

Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο

«Μόλις πριν δυο μήνες, ψηφίσαμε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο τη νέα νομοθεσία διαχεί-
ρισης αποβλήτων. Στόχος είναι να αλλάξου-
με τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε» 
εξηγεί στην Karfitsa, ο ευρωβουλευτής της 
Ελιάς, Νίκος Ανδρουλάκης. «Από το γραμ-
μικό μοντέλο, παραγωγή-κατανάλωση-α-
πόρριψη, μεταφερόμαστε πλέον σε ένα νέο 
πλαίσιο με κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων. Προτεραιότητα δίνεται στην 
επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. 
Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την κυκλική οικονομία, μπορεί, 
με τα κατάλληλα κίνητρα, να συντελέσει στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα είναι μία ευκαιρία να εκσυγχρο-
νίσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα 
σκουπίδια, βελτιώνοντας το περιβάλλον και 
δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης».

Το πρόβλημα όμως, είναι πως η Ελλάδα έχει 
πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα, για να γίνει 
«Ευρωπαία» στην ανακύκλωση  και στην κυ-
κλική οικονομία που ως φιλοσοφία είναι ένα 
ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο διαχέεται στα 
κράτη μέλη, με κάποια από αυτά να βρίσκο-

νται πολύ μπροστά, και άλλα, όπως η Ελλάδα, 
πολύ πίσω. «Πάμε αρκετά καλά στον τομέα 
της λεγόμενης εναλλακτικής διαχείρισης, με 
συλλογή και ανακύκλωση 550.000 τόνων 
από τους 1.000.000 τόνους απορριμμάτων» 
λέει στην Karfitsa o πρόεδρος του Ελληνι-
κού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Δημήτρης 
Πολιτόπουλος (σ.σ.: αφορά σε συσκευασίες, 
οχήματα, ελαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, 
μπαταρίες, ηλεκτρικές στήλες και απόβλητα 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού). «Αντίθετα», προ-
σθέτει ο ίδιος, «είμαστε πολύ πίσω συνολικά 
ως χώρα από τους στόχους της Ε.Ε., όταν 
μιλάμε για παραγωγή 2.500.000 τόνων ανα-
κυκλώσιμων απορριμμάτων, από τα οποία 
συλλέγουμε μόνο 650.000».

Πολύ πίσω η Ελλάδα

«Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέ-
ση με το μέσο όρο σε ό,τι αφορά τόσο στην 
ανακύκλωση δημοτικών λυμάτων, όσο και 
συσκευασιών, όπου η χώρα μας σημείωνε 
κατά το 2014 επίδοση ίση με 19% και 52.4%, 
έναντι των αντίστοιχων 43.6% και 65.2% 
του κοινοτικού μέσου όρου», αναφέρει στην 
Karfitsa η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μα-

ρία Σπυράκη. «Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014 η Ελλάδα 
έστειλε πάνω από τα 3/4 των αστικών απο-
βλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, τη 
στιγμή που σε χώρες όπως η Ολλανδία, η 
Σουηδία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο 
και η Δανία το ποσοστό των αστικών σκου-
πιδιών που κατέληξαν σε χώρους υγειονομι-
κής ταφής ήταν σχεδόν μηδενικό».

«Η Ελλάδα θα πρέπει τα επόμενα τρία χρόνια 
να διπλασιάσει την απόδοσή της για να είναι 
συνεπής και με το σχέδιο που έχει η ίδια και 
με τους στόχους που τίθενται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο» παραδέχεται ο κ. Φάμελλος

Και βέβαια, οι σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. δεν 
αφορούν απλώς σε… επιθυμητές επιδιώξεις, 
αλλά σε καθ’ όλα δεσμευτικούς στόχους, 
των οποίων η μη επίτευξη μπορεί να σημάνει 
ακόμα περισσότερα πρόστιμα στο μέλλον.

«Οι στόχοι που προβλέπονται από την Ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία είναι όλοι δεσμευτικοί», 
προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης. «Συγκεκριμέ-
να, το υπάρχον σύστημα προβλέπει ότι, μέχρι 
το 2020 πρέπει το 50% των απορριμμάτων να 
ανακυκλώνεται. Στο πλαίσιο των εκθέσεων 

για την κυκλική οικονομία που σας ανέφερα 
προηγουμένως, οι στόχοι της ανακύκλωσης 
αυξάνονται σταδιακά στο 60% μέχρι το 2025 
και στο 70% μέχρι το 2030».

«Η αρχική πρόταση της Κομισιόν προέβλε-
πε 65%, ενώ το ποσοστό των λυμάτων που 
ανακυκλώνεται σήμερα είναι μόλις 44%», 
συμπληρώνει η κ. Σπυράκη. «Αξίζει επίσης 
να αναφέρουμε τον ευρωπαϊκό στόχο για την 
ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευα-
σίας στο 80% έως το 2030, με ενδιάμεσους 
στόχους έως το 2025 για κάθε υλικό όπως το 
χαρτί και το χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, 
το μέταλλο και το ξύλο. Και βέβαια το στόχο 
για μείωση του ποσοστού των χωματερών 
στο 5% των δημοτικών λυμάτων έως και το 
2030, με ενδεχόμενο παράτασης πέντε ετών, 
για τα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, που το 
2013 οδηγούσαν περισσότερο από το 65% 
των αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής». Η έλλειψη νεότερων 
στοιχείων φυσικά, είναι ένα πρόβλημα. Ο 
πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Πολιτόπουλος ανα-
φέρει στην Karfitsa πως ο «οργανισμός 
δεν πρόλαβε να αναρτήσει τα νεότερα στοι-
χεία για το 2015 και το 2016», τα οποία, 
όπως είπε, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν 
μαζί, τον ερχόμενο Ιούνιο. «Δεν ήξερα πως 
δεν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία του 2015», 
λέει στην Karfitsa ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος κ. Φάμελλος. «Άλλωστε 
ανέλαβα τον περασμένο Νοέμβριο. Ξέρω 
πάντως, πως τα στοιχεία για το 2016 εί-
ναι εντυπωσιακά, με βάση κάποια που έχω 
υπόψη και σύντομα θα τα έχω στο σύνολό 
τους». «Και τα πανευρωπαϊκά στοιχεία που 
χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατά τη διαδικασία συζήτησης και τροποποί-
ησης των προτάσεων της Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία είναι στοιχεία του 2014», 
προσθέτει η κ. Σπυράκη.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον για την Ελλάδα 
είναι η περαιτέρω ενεργοποίηση των δήμων 
και των πολιτών. Το 2014, ο τότε αναπληρω-
τής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, 
και η τότε διοίκηση του ΕΟΑΝ είχαν εισάγει 
για πρώτη φορά την κινητροδότηση των δή-
μων μέσω συγκεκριμένων επιβραβεύσεων 
για την επίτευξη στόχων ανακύκλωσης. Στη 

Της Φιλίας Νομικού  / φωτο Σάββας Αυγητίδης

H Ανακύκλωση και τα… εκατομμύριά της
Σε βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ εξελίσσεται η διαχείριση απορριμμάτων, με την ανακύκλωση στο επίκεντρο και όλα όσα αυτό συνεπάγεται: διαγωνισμούς 
οικονομικών συμφερόντων, παραοικονομία, επενδυτικές ευκαιρίες, αναπτυξιακή δυναμική. Καθώς η Ευρώπη κραδαίνει το «μαστίγιο» των προστίμων, παράλληλα με το 

δελεαστικό «καρότο» των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, εμείς ανταποκρινόμαστε ως συνήθως βραδέως. Όπως προκύπτει από την έρευνα που έκανε η Karfitsa, η ανταπόκρισή 
μας στους ευρωπαϊκούς στόχους είναι… κάτω από τη βάση. 

ΤΙ ΛΈΝΈ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΈΣ ΣΤΗΝ KARFITSA
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συνέχεια αυτή η κινητροδότηση «πάγωσε», αλλά όπως εξη-
γεί στην Karfitsa, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Φάμελλος, 
επανέρχεται πιο οργανωμένα και σε μεγαλύτερη έκταση με 
το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σε λίγες μέρες.

Νέο νομοσχέδιο

«Τρεις βασικές αλλαγές  φέρνει το νομοσχέδιο», τονίζει. 
«Πρώτον, εξασφάλιση της πλήρους απόδοσης των πόρων 
για την ανακύκλωση -διότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό εισφο-
ροδιαφυγής. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώνουν τέλος 
ανακύκλωσης το οποίο δεν καταβάλουν σε ποσοστό 40%. 
Δεύτερον, αξιοποίηση όλων αυτών των πόρων σε δράσεις 
ανακύκλωσης και όχι σε άεργες  μη παραγωγικές «απάτες». 
Τρίτον, η εισαγωγή κινήτρων και αντικινήτρων έτσι ώστε ο 
κάθε συμμετέχων στη διαδικασία της ανακύκλωσης  να δε-
σμεύεται για την απόδοσή του συμπεριλαμβανομένων και 
των συστημάτων ανακύκλωσης αλλά και των δήμων.  Επίσης, 
υπάρχει καταγραφή όλης της ροής υλικών αλλά και όλων των 
παραγωγών απορριμμάτων με δύο εργαλεία, το εθνικό μη-
τρώο παραγωγού και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτου. Με 
αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να συστηματοποιήσουμε τη 
διαχείριση της ανακύκλωσης, να έχουμε δηλαδή εύκολα ερ-
γαλεία ηλεκτρονικά ώστε να καταγράφονται όλες οι ροές και 
να ξέρουμε ποιοι είναι οι υπόχρεοι. Πέρα όμως από αυτό εμείς 
θέλουμε να εισπράξουμε εισφορές από όλους αυτούς. Ακόμη 
και το απλό, όπως το χαρτί που κλέβουν από τους κάδους 
ανακύκλωσης αλλά και οι μεγάλες κλοπές υλικών που έχουν 
αξία σήμερα συνδέονται με το παράνομο κύκλωμα διάθεσης 

προϊόντων που περικλείει και φοροδιαφυγή. Τώρα πια ακόμη 
και η πιο μικρή μάντρα θα πρέπει να αποδεικνύει μέσα από 
τον ηλεκτρονικό τρόπο από πού παραλαμβάνει τα υλικά. Άρα 
πηγαίνουμε έναν έλεγχο και φορολογικό και περιβαλλοντι-
κό στον τελικό αποδέκτη. Συνδυάζουμε έτσι και την επίλυση 
του περιβαλλοντικού προβλήματος αλλά και του οικονομικού 
εγκλήματος». Σε ό,τι αφορά στην κινητροδότηση των δήμων, 
και κατ’ επέκταση των πολιτών, όπως εξηγεί ο κ. Φάμελλος, 
η πρόταση είναι να συνδέεται το κόστος διαχείρισης αποβλή-
των στους δήμους με την απόδοση από την ανακύκλωση να 
εφαρμόζεται μία μορφή του «πληρώνω όσα πετάω». «Το “Pay 
as you throw” είναι ένα σύστημα πολύ διαδεδομένο στο εξω-
τερικό που επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι έχουν οικολογική 

συμπεριφορά είτε είναι πολίτες είτε επιχειρηματίες», τονίζει. 
«Για τους δήμους, η πρότασή μας θα είναι να υπάρχει μία δια-
φοροποίηση του κόστους διαχείρισης. 

Για παράδειγμα οι δήμοι που θα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά 
ανακύκλωσης να πληρώνουν λιγότερο τον τόνο που πηγαί-
νει στο ΧΥΤΑ. Δεν θα βγαίνει από το κύκλο των δήμων, το 
κοστολόγιο αυτό θα είναι εσωτερικά στους δήμους δε θα 
παίρνουμε εμείς κάτι από αυτό σαν κυβέρνηση, δε θα επιβάλ-
λουμε κόστος εξωτερικό. Ένας υγιής ανταγωνισμός των ΟΤΑ 
θα πρέπει να υπάρχει. Ο ΧΥΤΑ θα έχει πολλά περισσότερα 
χρόνια ζωής, θα μείνει στην κοινωνία κάτι περισσότερο. Αν 
διπλασιάσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης θα επιμηκύνου-
με το χρόνο ζωής των εγκαταστάσεων». Και προσθέτει: «Η 
θέση η δικιά μου την οποία έχω καταθέσει δημόσια  είναι πως 
αυτό το σύστημα  θα πρέπει να συνδυαστεί με μία ουσιαστική 
εφαρμογή των κανονισμών  καθαριότητας. Δε γίνεται να εί-
ναι υποχρεωτική η διαλογή γυαλιού ή του οργανικού υλικού 
αλλά οι επαγγελματίες και διάφοροι φορείς να μην την εφαρ-
μόζουν και να μη γίνει κανένας έλεγχος. Θα πρέπει να είμαστε 
συνεπείς απέναντι στον κανόνα που έχουμε συμφωνήσει  όλοι 
ότι θα εγκαταστήσουμε για το περιβάλλον. Είναι κοινή μας ευ-
θύνη».

Ζητήσαμε και τη γνώμη του αρμόδιου τομεάρχη Περιβάλ-
λοντος της Ν.Δ. κ. Κώστα Σκρέκα για το προς κατάθεση 
νομοσχέδιο, αλλά αρνήθηκε να το σχολιάσει πριν αυτό κα-
τατεθεί…

Η έρευνα θα συνεχισθεί και στα επόμενα φύλλα…

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι είναι η επίσημη εποχή της ντομάτας. 
Ώριμες, γευστικές και ζουμερές, οι τομάτες προσφέρουν γευστική 
απόλαυση και ταυτόχρονα αποτελούν το ιδανικό συστατικό για μία 
σωστή και ισορροπημένη διατροφή με εύκολο και υγιεινό τρόπο!

Θέλετε λοιπόν να μάθετε πόσο πολύτιμες είναι οι τομάτες για την 
υγεία μας και πως μπορείτε να τις ενσωματώσετε στη διατροφή σας;

Οι τομάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμινών, φυτικών ινών και 
μετάλλων και αυτό τις καθιστά απαραίτητο κομμάτι στο καθημερι-
νό μενού των μελών μίας οικογένειας, ανεξαρτήτου ηλικίας.  Εσείς 
γνωρίζατε π.χ. ότι ένα μπολ με ψιλοκομμένες ντομάτες (περίπου 180 
γραμμάρια) σας δίνει τη μισή ποσότητα βιταμίνης C που χρειάζεστε 
καθημερινά;

Οι τομάτες περιέχουν επίσης βιταμίνες Α, Κ, Β6, Β1, Ε, κάλιο, μα-
γνήσιο, φολικό οξύ, σίδηρο και πρωτεΐνες. Πάνω απ’ όλα όμως 
πρέπει να τονίσουμε πως οι ντομάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε αντιοξειδωτικά, τα οποία περιλαμβάνουν λυκοπένιο και προστα-
τεύουν το σώμα μας από τη βλαβερή δράση περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων. Είναι πολύ χαμηλές σε θερμίδες και πιο συγκεκριμένα, 
100 γραμμάρια ντομάτας έχουν μόνο 17 θερμίδες! Με τόσες λίγες 
θερμίδες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιοριστείτε σε μόνο μία!

Για να σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε τις τομάτες και τα οφέ-
λη τους στην καθημερινή σας διατροφή, σας προσκαλούμε να μας 
επισκεφτείτε το www.LuciasFarm.gr. Εκεί θα βρείτε πολλές πρω-
τότυπες συνταγές με βάση την τομάτα αλλά και διατροφικά tips για 
υγιεινή διατροφή.

Μια…τομάτα την ημέρα

#έρευνα
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Ο λόγος για την ομάδα Cyclefi που στόχο 
έχει  να δώσει κίνητρα στους Έλληνες και τις 
Ελληνίδες ώστε να ανακυκλώνουν όσα πε-
ρισσότερα υλικά μπορούν. Πρόκειται για μία 
νέα καινοτόμα υπηρεσία που έχει στόχο την 
προώθηση της ιδέας και της αξίας της ανα-
κύκλωσης, καθώς επίσης και την υιοθέτηση 
μιας συμπεριφοράς που συμβάλει στη προ-
στασία του περιβάλλοντος. Για να το πετύχει 
αυτό, η Cyclefi έχει δημιουργήσει μια πρω-
τοποριακή online πλατφόρμα σε συνδυασμό 
με μια προϊοντική υπηρεσία, όπου συνδέει τα 
προϊόντα της με εκπτώσεις. Πιο συγκεκριμέ-
να, η online πλατφόρμα της Cyclefi, παρέχει 
έναν πρωτοποριακό μηχανισμό παρακο-
λούθησης, ιχνηλασιμότητας, ανίχνευσης και 
καταγραφής της ανακύκλωσης που πραγμα-
τοποιούν οι πολίτες-χρήστες της υπηρεσίας, 
ενώ παράλληλα τους επιβραβεύει για την συ-
νεπή τους στάση με εκπτώσεις σε συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση 
των γενικότερων εξόδων του νοικοκυριού 
τους, όπως εκπτώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, 
σούπερ μάρκετ κ.α.. Επηρεασμένοι από το 
εξωτερικό, όπου τα ποσοστά ανακύκλωσης 
είναι πολλαπλάσια από αυτά που συναντά κα-
νείς στη χώρα μας οι: Γιώργος Στέγγος (CEO), 
Άκης Μαρούτας (COO) και  Εύη Φρέρη (CBO) 
μας προτείνουν  έναν εντελώς καινούργιο, 
πρωτοποριακό και ακόμα πιο κατανοητό 
τρόπο, για να επικοινωνηθεί στο ευρύ κοινό, 
η αξία που έχει η ανακύκλωση στις ζωές μας. 

Πως προέκυψε η ιδέα…

Όπως αναφέρει στην Karfitsa η κ. Φρέρη το 
Cyclefi προέκυψε όταν η ίδια και οι συνεργά-

τες της διαπίστωσαν πως παρά τις εκστρατεί-
ες ενημέρωσης που γίνονται κατά καιρούς, 
η κοινή γνώμη δεν εμπιστεύεται πως τα 
προϊόντα που πετούν οι πολίτες στους μπλε 
κάδους όντως ανακυκλώνονται. «Το υψηλό 
έλλειμμα εμπιστοσύνης για τη διαδικασία, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης 
πάνω στο θέμα, φαίνεται να αποτελούν ίσως 
τις βασικότερες αιτίες, για τα χαμηλά ποσο-
στά ανακύκλωσης που εμφανίζουν οι πόλεις 
μας σήμερα. Η ανάγκη ενός μηχανισμού, που 
θα εγγυάται και θα διασφαλίζει πως η ανα-
κύκλωση που κάνουν οι πολίτες πιάνει τόπο, 
αποτέλεσε τον βασικό λόγο δημιουργίας 
της Cyclefi» λέει χαρακτηριστικά.Η διαδικα-
σία είναι απλή. Αφού ο πολίτης αποκτήσει 
τις πορτοκαλί σακούλες αποκτά το δικό του 
κωδικό. Κάθε φορά που πετά τα σκουπίδια 
του στους μπλε κάδους «φορτώνει» πόντους 
τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει σε 
ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνία, προϊόντα 
σε σούπερ μάρκετ και άλλα. 

«Συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε., οι 
οποίες ανακυκλώνουν σχεδόν το 70% των 
απορριμμάτων τους, η Ελλάδα επιλέγει να 
στέλνει κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες 
τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, για θάψι-
μο και όχι για αξιοποίηση, πληρώνοντας για 
την επιβάρυνση στο περιβάλλον και την μη 
συμμόρφωση σε σωστές πρακτικές, εκατομ-
μύρια ευρώ σε πρόστιμα και τέλη, που τελι-
κά επιβαρύνουν επιπλέον το ήδη χρεωμένο 
ελληνικό νοικοκυριό. Έτσι, παρά το γεγονός 

πως η ελληνική οικονομία διανύει μια πε-
ρίοδο βαθιάς ύφεσης, η Ελλάδα επιμένει να 
επιλέγει ως βασική μέθοδο για την διαχεί-
ριση των στερεών αστικών απορριμμάτων 
της, τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής σε 
ποσοστό 80%, με όποια επιπλέον αρνητική 
οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση 
έχει η πρακτική αυτή. Το γεγονός ότι το πο-
σοστό της ανάκτησης και της ανακύκλωσης 
των απορριμμάτων στην Ελλάδα διαμορφώ-
νεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα, αφήνει τρο-
μερά περιθώρια βελτίωσης. Αν και πολλοί 
Έλληνες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της 
ανακύκλωσης, αδυνατούν να την υιοθετή-
σουν ως τρόπο ζωής στη καθημερινότητά 
τους. Γι’ αυτό και οι αριθμοί που αφορούν 
στη συνολική μας απόδοση στην ανακύκλω-
ση ως κοινωνία παραμένουν ακόμα ιδιαίτερα 
χαμηλοί» σχολιάζουν στην Karfitsa οι ιδρυ-
τές του Cyclefi. Σημειώνεται πως η εγγραφή 
στην υπηρεσία, μέσω της online πλατφόρμας 
είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, για να αρχίσει 
κάποιος να κερδίζει πόντους και άρα εκπτώ-
σεις, πρέπει να αποκτήσει το πακέτο ανακύ-
κλωσης με τις τσάντες και τις ετικέτες.

Τρεις νέοι κάνουν μόδα την… ανταποδοτική ανακύκλωση
#επιχειρηματική_ιδέα

Αλήθεια, πως θα σας φαινόταν εάν για κάθε πλαστικό μπουκάλι, για κάθε αλουμινένιο τενεκεδάκι ή για κάποια κιλά χαρτιού που μπορεί να πετάτε στους 
μπλε κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν σε όλη τη χώρα λαμβάνατε δωρεάν κάποιες υπηρεσίες ή παροχές; Μια ομάδα τριών νεαρών ήρθαν για να 

κάνουν μόδα την ανταποδοτική ανακύκλωση στη χώρα μας. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Μιλώντας στην Karfitsa οι δημιουργοί της ηλε-
κτρονικής αυτής πλατφόρμας υποστηρίζουν: «η 
Cyclefi έχει δημιουργήσει ένα σύστημα καταγραφής 
των ποσοτήτων που ανακυκλώνει κάθε πολίτης, 
και παράλληλα πιστώνει πόντους επιβράβευσης. Οι 
πόντοι εξαργυρώνονται σε διάφορες παροχές και 
εκπτώσεις που προσφέρουν συνεργαζόμενες επι-
χειρήσεις, με σκοπό να μειωθούν τα έξοδα ενός νοι-
κοκυριού. Για να λειτουργήσει η υπηρεσία, η Cyclefi 
παρέχει ένα πακέτο ανακύκλωσης, που αποτελείται 
από πέντε τσάντες και πέντε ειδικές αυτοκόλλη-
τες ετικέτες, στις οποίες υπάρχει ένας μοναδικός 
QR-κωδικός, που αποτελεί και την προσωπική 
ταυτότητα του κάθε νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει, ότι 
κάθε τσάντα ανακύκλωσης, έχει έναν μοναδικό/
αποκλειστικό ιδιοκτήτη. Μέσω της τεχνολογίας μας, 
μπορούμε και γνωρίζουμε πόσο συχνά και κυρίως 
πόσο υπεύθυνα ανακυκλώνει κάθε νοικοκυριό».  
Και συνεχίζουν: «Για να γίνει η καταγραφή των πο-

σοτήτων που ανακυκλώνει ένα νοικοκυριό, η Cyclefi 
προσφέρει προς πώληση, με μικρό κόστος, ειδικές 
πορτοκαλί πλαστικές σακούλες με ένα σύστημα σή-
μανσης με κωδικούς, τους οποίους τοποθετούμε στις 
σακούλες και σκανάρουν οι συνεργάτες μας, στα ση-
μεία συγκέντρωσης των προς ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας, ώστε να γίνει ακολούθως η πίστωση 
των πόντων και των παροχών. Η διαδικασία είναι 
ιδιαίτερα εύκολη. Όσοι παραλάβουν το πακέτο ανα-
κύκλωσης της Cyclefi, θα πρέπει απλά να εισάγουν 
τον 12ψήφιο μυστικό αριθμό, που αναγράφεται πάνω 
στις μπλε αυτοκόλλητες ετικέτες με τους μοναδικούς 
QR κωδικούς. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να αντι-
στοιχίσουμε το συγκεκριμένο πακέτο με το νοικο-
κυριό από το οποίο γεμίζουν οι τσάντες. Παράλληλα, 
με την εισαγωγή του  12ψήφιου μυστικού αριθμού, 
ο χρήστης της υπηρεσίας μας, κερδίζει άμεσα τους 
πρώτους πόντους του».

Πως λειτουργεί;
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Κι αν ο έρωτας και ο πολιτισμός ανθίζουν 
αποδεδειγμένα στα χρόνια της κρίσης, στην 
περίπτωση του νεαρού Θεσσαλονικιού επι-
χειρηματία Βαγγέλη Κριτσίμη φαίνεται πως 
και ο χρυσός… λάμπει αυτήν την οχταετία! 
Να σημειωθεί ότι πέρα από την οικογενεια-
κή επιχείρηση που έχει αναλάβει να «τρέξει», 
επενδύει παράλληλα και στον αθλητισμό, 
αφού εδώ και μία τριετία αποτελεί έναν από 
τους βασικούς χορηγούς της ανδρικής ομά-
δας βόλεϊ του Άρη. Ο νεαρός επιχειρηματίας 
μίλησε στην Karfitsa για την επιχειρηματική 
του δράση, για τον κόσμο που στηρίζει την 
τοπική αγορά της Τούμπας, αλλά και τις λύ-
σεις που ο ίδιος βρίσκει ώστε το αντικείμενό 
του να είναι ελκυστικό και παράλληλα να έχει 
αγοραστική κίνηση στα δύσκολα αυτά χρό-
νια.

Ποια είναι η ιστορία της επιχείρησής σας; 

Είμαστε 40 χρόνια περίπου στο χώρο του 
κοσμήματος και εγώ αποτελώ τη δεύτερη 
γενιά χρυσοχόων, αφού την επιχείρηση την 
ξεκίνησε ο πατέρας μου στα μέσα της δεκαε-
τίας του ‘70. Η ιδέα ήταν ν΄ ανοίξει ένα εργα-
στήριο χρυσοχοΐας, το οποίο όσο περνούσαν 
τα χρόνια «μεγάλωνε» και έτσι φτάσαμε στο 
2009, όταν και αποφασίσαμε ν΄ ανοίξουμε 
πλέον το δικό μας κατάστημα στην οδό Γρη-
γορίου Λαμπράκη στην Άνω Τούμπα.

Ουσιαστικά στο ξεκίνημα της οικονομικής 
κρίσης, εσείς αποφασίζετε να επενδύσετε 
στο επιχειρηματικό κομμάτι. Οχτώ χρόνια 
μετά, νιώθετε δικαιωμένοι γι’ αυτή σας 
την απόφαση;

Απόλυτα! Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι το 
κόσμημα αποτελεί για πολλούς είδος πολυ-
τελείας, αφού πρώτα θα προσπαθήσουν να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και στη 
συνέχεια να κάνουν δευτερεύοντα έξοδα, 
ωστόσο, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Βέ-
βαια, το παλεύουμε όσο μπορούμε, ρίχνο-
ντας σε κάποιες περιπτώσεις τις τιμές μας και 
διαθέτοντας κοσμήματα για όλα τα βαλάντια. 
Αναγνωρίζουμε ότι το δικό μας κομμάτι είναι 
ένα δύσκολο κομμάτι και περισσότερο κι-
νούμαστε με τα αναγκαία, γάμους, βαφτίσεις, 
αρραβώνες. Είμαστε εδώ για ευχάριστα και 
χαρούμενα πράγματα.

Πώς έγινε η επιλογή της Τούμπας; Η τοπι-

κή κοινωνία στηρίζει την αγορά της;

Η επιλογή της Τούμπας δεν έγινε τυχαία. Η 
Γρ. Λαμπράκη είναι ένας δρόμος, που έχει 
ζωή, έχει πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση 
και η αγορά της Τούμπας είναι μία αγορά 
που έχει τα πάντα, ο καθένας μπορεί να βρει 
οτιδήποτε επιθυμεί. Πράγματι, η τοπική κοι-
νωνία στηρίζει την αγορά της: ο κόσμος θα 
προτιμήσει να βγει μια βόλτα στη Λαμπράκη 
από το να κατέβει στο κέντρο και να χάσει το 
χρόνο του.

Κάνετε σχέδια για το μέλλον;

Είμαστε σε σκέψεις ακόμα, αλλά μελλοντικά θα 
θέλαμε να επεκταθούμε στην Αθήνα και σε άλ-
λες πόλεις της Ελλάδας. Για την ώρα, πάντως, 
έχουμε επενδύσει στη σελίδα μας στο ίντερνετ, 
στο kritsimis.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να την επισκεφθούν και να ενημερωθούν 
για όλα μας τα προϊόντα. Το κομμάτι του ίντερ-
νετ είναι πολύ σημαντικό, αφού όσοι βρίσκονται 
εκτός Θεσσαλονίκης αρέσκονται στο να κάνουν 
τις παραγγελίες τους μέσω αυτού. Οι υπόλοιποι 
προτιμούν να επισκέπτονται το κατάστημα!.

Ένας κοσμηματοπώλης  
που τόλμησε στα χρόνια της κρίσης

#αγορά

Μπορεί η κρίση να μην ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όμως, ο Βαγγέλης Κριτσίμης πηγαίνει κόντρα σε αυτό το… ρεύμα! Γιατί περί τόλμης 
πρόκειται όταν την στιγμή που άλλοι επιχειρηματίες κλείνουν τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους, ο ίδιος τον Φεβρουάριο του 2009 αποφασίζει ν΄ 

ανοίξει κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Άνω Τούμπας. 

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Ο Βαγγέλης Κριτσίμης δηλώνει φίλος του αθλητισμού 
και δη του βόλεϊ, το οποίο στηρίζει εμπράκτως τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Όντας φίλαθλος της ομάδας του 
Άρη, δηλώνει πιστός στρατιώτης του «κιτρινόμαυρου» 
Ερασιτέχνη και «φωνάζει» παρών όποτε του ζητηθεί.

Πώς αποφασίσατε να στηρίξετε το τμήμα βόλεϊ του 
Άρη;

Καταρχήν, αγαπάω τον αθλητισμό, με τον οποίο έχω 
ασχοληθεί και εγώ στο παρελθόν σε ερασιτεχνικό επί-
πεδο και ειδικά το βόλεϊ, το οποίο είναι ένα άθλημα που 
προσφέρει πολλά συναισθήματα στο θεατή. Επιπλέον, 
δηλώνω φίλαθλος της ομάδας – είναι ένα «μικρόβιο» 
που μου μετέδωσε ο πατέρας μου – και σε μία περίοδο 
πολύ δύσκολη για το τμήμα βόλεϊ θέλησα να είμαι κοντά 
στους ανθρώπους του ως χορηγός. Αυτό ξεκίνησε πριν 
από τρία χρόνια και μέχρι σήμερα είμαι δίπλα στο τμήμα.

Γιατί θελήσατε να βοηθήσετε το βόλεϊ και όχι, για 
παράδειγμα, το ποδόσφαιρο ή του μπάσκετ του 
συλλόγου, που είναι πιο λαοφιλή αθλήματα; 

Η αλήθεια είναι πως στη χώρα μας το βόλεϊ είναι το 
τρίτο σε δημοτικότητα άθλημα, όμως, η επιλογή μου να 
το στηρίξω δε θα μπορούσε να γίνει με αυτό το κριτήριο. 
Είναι ένα ιστορικό τμήμα του συλλόγου, πολύπαθο λόγω 
κακών χειρισμών του παρελθόντος, το οποίο κουβαλάει 
δυσβάσταχτα χρέη του παρελθόντος και έχει βρεθεί σ΄ 
ένα τέλμα. Εγώ δηλώνω στρατιώτης του Ερασιτέχνη 
Άρη, αν και στο παρελθόν έχω βοηθήσει τόσο το τμήμα 
μπάσκετ.

Φίλος του βόλεϊ  
και χορηγός του Άρη
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■ Την ανάκαμψη του κλάδου της γου-
νοποιίας σηματοδότησε η 42η Διεθνής 
Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Αποτελεί μία 
συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Γουνο-
ποιών Καστοριάς και της ΔΕΘ-Helexpo, 
όπου συγκεντρώθηκαν 120 εκθεσιακές 
συμμετοχές και εμπορικοί επισκέπτες 
από πάνω από 30 χώρες. Το θετικό μή-
νυμα που εκπέμπεται για την οικονομία 
και τον κλάδο της γουνοποιίας επισήμα-
νε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 
έκθεσης, ο υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε πως 
από τον κλάδο συντηρούνται 10.000 ερ-
γαζόμενοι άμεσα και έμμεσα, αποτελώ-
ντας τον βασικό πυλώνα απασχόλησης 
στην περιοχή. Όπως σημείωσε ο ίδιος, 
διαμορφώνεται ένα νέο αναπτυξιακό 
και πολλά υποσχόμενο περιβάλλον για 
τη γούνα, έπειτα από μία καταστροφική 
τριετία συρρίκνωσης και ζημιών, όπου 
πάνω από το 50% της παραγωγικής 
ισχύος των επιχειρήσεων του κλάδου 
έπεσε σε αδράνεια ή χάθηκε. Από την 
πλευρά του ο κ. Ιωάννης Κορεντσίδης, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών 
Καστοριάς, τόνισε πως η έκθεση πραγ-
ματοποιείται σε μία κρίσιμη καμπή για 
τον κλάδο, ο οποίος οδεύει προς την 
έξοδο από την δυσπραγία των τελευταί-
ων 2,5 ετών. 

■ «Ο βαρύτερος λογαριασμός, όπως 
τελικά προκύπτει από το πολυσέλιδο 
πολυνομοσχέδιο, που πρόκειται να ψη-
φιστεί προκειμένου να κλείσει η δεύτερη 
αξιολόγηση, μόνο το τέλος της λιτότητας 
δε σηματοδοτεί όπως ο πρωθυπουργός 
και η κυβέρνηση αρέσκονται να επικα-
λούνται» σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ Παναγιώ-
της Παπαδόπουλος. «Το οξύμωρο είναι 
πως οι κυβερνώντας επικεντρώνονται 
στα μέτρα της διετίας 2019-2020 και 
τα ‘θολά’ αντίμετρα, χωρίς να δείχνουν 
να τους απασχολεί πως θα ανταπεξέλ-
θει η χώρα μέχρι τότε στις δεσμεύσεις 
της, την ώρα, μάλιστα, που οι πολίτες 
δυσκολεύονται με τους υπάρχοντες 
δυσβάσταχτους φόρους» τονίζει ο πρό-
εδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας πως τα 
υψηλά πλεονάσματα που η κυβέρνηση 
έχει υποσχεθεί θα ‘καταπιούν’ την όποια 
ανάπτυξη. «Για μία ακόμη φορά οι μικρο-
μεσαίοι της αγοράς και της κοινωνίας  
θα πληρώσουμε το μάρμαρο με αβέ-
βαια αποτελέσματα. Κάποια στιγμή θα 

πρέπει οι κυβερνώντες να αντιληφθούν 
πως στραγγίζοντας ένα λαό δεν κατορ-
θώνεις ούτε υψηλά πλεονάσματα, ούτε 
ανάπτυξη. Αντιθέτως οδηγείς τη χώρα 
στην εξαθλίωση κάνοντας ολοένα και 
πιο δύσκολη την επιστροφή στην κανο-
νικότητα» καταλήγει σε ανακοίνωσή του 
ο πρόεδρος του ΒΕΘ. 

■ Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας η πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για 275 άδειες 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και στις 
επτά Περιφερειακές Ενότητες. Η προ-
θεσμία υποβολής των αιτήσεων των εν-
διαφερομένων είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου 
2017. Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώ-
στας Γιουτίκας, «με τη νέα προκήρυξη 
δίνουμε τη δυνατότητα σε 275 άνεργους 
της περιοχής μας να αποκτήσουν άδεια 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και να 
βρουν δουλειά και εισόδημα. Αναφέρο-
μαι στους άνεργους, διότι κύρια προϋ-
πόθεση για την απόκτηση μιας άδειας 
αποτελεί ο ενδιαφερόμενος να είναι κά-
τοχος δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ». 
Όπως ανέφερε ο ίδιος: «από πέρσι έχου-
με προγραμματίσει και κινήσει τις διαδι-
κασίες για τη χορήγηση αδειών υπαίθρι-
ου πλανόδιου εμπορίου σε συνολικά 500 
άνεργους, τμήμα των οποίων είναι και οι 
275 άδειες της νέας προκήρυξης». Για 
πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, 
αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη, θα 
δοθούν 157 άδειες, για πώληση βιομη-
χανικών προϊόντων 118 άδειες. 

■ Η Μεγαλύτερη και Σημαντικότερη 
Έκθεση του Κλάδου της Ομορφιάς, θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 
τις 27 μέχρι τις 29 Μαΐου. Η Είσοδος 
στην Έκθεση είναι δωρεάν και επιτρέπε-
ται σε επαγγελματίες ή σπουδαστές του 
κλάδου της Ομορφιάς. Όσοι είστε ήδη 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία της BEAUTY, 
θα παραλάβετε ταχυδρομικά τις προ-
σκλήσεις σας. Επίσης, την τελευταία 
εβδομάδα θα σας αποσταλεί και SMS 
με τον προσωπικό σας κωδικό εισόδου. 
Με την κάρτα σας ή το sms και με την 
αστυνομική σας ταυτότητα, μπορείτε 
να μπείτε στη Έκθεση. Όσοι θα πάτε για 
πρώτη φορά θα πρέπει να κάνετε προ-
εγγραφή στο http://www.beautygreece.
gr/form_fair.php και έπειτα να στείλετε 
το πτυχίο ή τη βεβαίωση σπουδών σας 
με fax (2109016663) ή με e-mail (info@
beautygreece.gr). 
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ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ είναι 
όσοι διαβάζουν τακτικά ένα βι-
βλίο... Αυτό έδειξαν πολλές μελέ-
τες και έρευνες ελληνικών και ξέ-
νων πανεπιστημίων. Με αφορμή 
λοιπόν, τη διεθνή έκθεση βιβλίου 
στη ΔΕΘ, αλλά και το φεστιβάλ 
βιβλίου που θα ακολουθήσει στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης, σας 
προτείνουμε να αλλάξετε συνή-
θειες, να αφήσετε το... Survivor 
(!) και να αναζητήσετε το όνειρο 
και την ελπίδα, μέσα από τις σελί-
δες ενός βιβλίου.

Θέλεις να γίνεις καλύτερος άν-
θρωπος; Πιάσε τώρα, ένα από τα 
βιβλία που στέκονται στα σκο-
νισμένα ράφια της βιβλιοθήκης 
σου, γιατί όλες οι έρευνες δεί-

χνουν, πως όσοι διαβάζουν τα-
κτικά, γίνονται με τον καιρό 

πιο ευγενικοί, πιο φιλικοί 
και πιο συναισθηματικοί 
χαρακτήρες, δηλαδή 
καλύτεροι άνθρωποι!

Αυτοί που διαβάζουν 
βιβλία, είναι πιο κοινωνικοί 

σε σχέση με όσους προτιμούν 
την τηλεόραση από τις σελίδες 
ενός μυθιστορήματος. Αυτοί που 
πριν κοιμηθούν χαλαρώνουν 
με ένα βιβλίο στο χέρι, είναι πιο 
καλοί σύντροφοι, αλλά και πιο 
καλοί... εραστές (!) από εκεί-
νους που... «χάνονται» μέσα στις 
ανεξέλεγκτες και πολλές φορές 
εκνευριστικές αναρτήσεις του 
καθενός στο facebook.

Οι αναγνώστες της λογοτεχνίας 
αποκτούν μεγάλη συναισθη-
ματική ευφυΐα. Οι αναγνώστες 
μυθιστορημάτων παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη θετική κοινωνική 
συμπεριφορά. Αυτοί που διαβά-
ζουν επιστημονική φαντασία και 
έρευνα, έχουν ιδιαίτερη ικανότη-
τα να αγαπούν το περιβάλλον και 
τον κόσμο.  Δηλαδή: Αν θέλεις να 
έχεις καλύτερες διαπροσωπικές, 
κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, απόκτησε και διάβασε 
όσα περισσότερα βιβλία μπο-
ρείς...

Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Γιατί 
το βιβλίο αξίζει την αγάπη μας, 
όπως πολύ σωστά καθιέρωσε 
εδώ και πολλά χρόνια στη Θεσ-
σαλονίκη, ο εκδότης Αντώνης 
Μαλλιάρης...

Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας.

■ Η δημοτική εμπορική τουριστική επιχείρηση 
Kαλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. 
Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλο-
νίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων: 1 ΔΕ υπάλληλος γραφείου πλήρους απα-
σχόλησης και 1 ΥΕ καθαριστών- στριων πλήρους 
απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
επικοινωνήσουν με τα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, 
Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά απευθύνοντάς την υπόψη 
κας Βασιλείας Τσακατσώνη (τηλ. επικοινωνίας: 
2310450340).

■ Ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για 
την υλοποίηση των Πράξεων: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – 
ΕΥΟΣΜΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ». 
Πρόκειται για 5 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 
1 Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ Διοικητικού), 1 ΠΕ 
Φαρμακοποιών, 1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, 1 ΠΕ Κοι-
νωνικών Επιστημών, 1 ΠΕ Νομικών, 1 ΠΕ Ψυχο-
λόγων, 1 ΠΕ Διαμεσολαβητών και ελλείψει αυτού 
ΤΕ Διαμεσολαβητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να απευθυνθούν στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, 
Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος 
όροφος και στο γραφείο προσωπικού (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2313 302 193, 2313 302 126).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κά 22 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
ή επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή και του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική 
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» 
με έδρα τη Σταυρούπολη του δήμου Παύλου Μελά 
και συγκεκριμένα: 22 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν 
στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, 
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30 (τηλ. επι-
κοινωνίας: 23133-24367, 23133-24368). 

■ Ο δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση 
των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο– Πα-
ροχή Συσσιτίου» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» της 
Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσ-
σιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμα-
ϊκού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλ-
λουν την αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: δήμος Θερμαϊκού, Μ. Αλε-
ξάνδρου, αρ.2, Τ.Κ.57019, Περαία, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 
23923- 30029,23923-30061). 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-
νολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση των 
Υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνι-
κό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα» της Πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα». Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Πλατεία Δημοκρατίας Τ. Κ. 57400 Σίνδος, απευθύ-
νοντάς την στο ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (κτίριο υπηρεσιών) 
υπόψη κ. Τοπάλογλου Βασιλικής ή κ. Χαζαράκη 
Θεόκριτου (τηλ. επικοινωνίας: 2313/300541 ή 503, 
αντίστοιχα). 

Νέες θέσεις εργασίας
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Β. Πατουλίδου με Λούκι Λουκ : Χωρίς λόγια…

■ Τα συγχαρητήριά στον αναπληρωτή  Τομεάρχη Εξωτερι-
κών Ν.Δ., για θέματα απόδημου ελληνισμού, βουλευτή Σάββα 
Αναστασιάδη, για την εκδήλωση «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ» έστειλε με επιστολή του ο Σύνδεσμος Ανω-
νύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μεταξύ άλλων στην επιστολή του 
σχολιάζει ότι «εναπόκειται στον πολιτικό κόσμο να δημιουργή-
σει το νομοθετικό πλαίσιο που θα κινητοποιήσει τις επενδυτι-
κές κινήσεις των απόδημων Ελλήνων στην πολύπαθη χώρα και 
εξαίρουμε μαζί σας την ανάγκη δημιουργίας του».

■ Η πολιτεύτρια που 
επιχείρησε να… «δωρο-
δοκήσει» τον αρχηγό του 
κόμματός της! Ο λόγος για 
τη γνωστή δικηγόρο και 
υποψήφια βουλευτίνα με 
το «Ποτάμι» στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννα Παναγο-
πούλου η οποία συνόδευ-
σε τον Σταύρο Θεοδωράκη 
στη βόλτα του στη Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου. Το μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου 
του «Ποταμιού» χάρισε 
στον αρχηγό της το βιβλίο 
του Γ.Β. Δερτιλή:  «Επτά 
πόλεμοι, Τέσσερις εμφύ-
λιοι, Επτά πτωχεύσεις 
1821-2016», ένα βιβλίο με 
μια σπουδαία ματιά στην 
ιστορία του νεοελληνικού 
κράτους από συστάσεώς 
του με ιδιαίτερη σημα-
σία για την περίοδο που 
διανύει η χώρα. Από την 
πλευρά του ο Θεοδωράκης 
ανταπέδωσε  με το μόλις 
εκδοθέν βιβλίο  του Jan-
Werner Müller: «Τι είναι ο 
λαϊκισμός».

■ Έξω φρενών οι δή-
μαρχοι της Θεσσαλονίκης 
για τον υπουργό Σπίρτζη, 
μετά τη δημοσιοποίηση 
των προθέσεών του να... 
εκκαθαρίσει τον ΟΑΣΘ. 
Σύμφωνα με όσα υπο-
γράφει η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας «Αν ο κος 
Σπίρτζης διαθέτει έστω και 
ίχνη δημοκρατικής ευαι-
σθησίας οφείλει να αποσύ-
ρει πάραυτα το κρυφίως 
κατατεθέν Σχέδιό του και 
να επανέλθει σ’ένα ειλικρι-
νή, αυτή τη φορά, διάλογο 
με τους Δημάρχους (ΠΕΔ/
ΚΜ), τους Επαγγελμα-
τικούς και Κοινωνικούς 
Φορείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
τους εργαζόμενους στον 
ΟΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ, για τη 
χάραξη του μέλλοντος των 
αστικών συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης».

Ποιος είδε τον Αριστείδη Φωκά της Β’ Περιφέ-
ρειας Θεσσαλονίκης (με την Ένωση Κεντρώων) 
και δε φοβήθηκε. Με αφορμή την αρχική ανα-
κοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ -για την τραγωδία στο 
Άδενδρο που έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς 
- ζήτησε… «καρατομήσεις». Υπενθυμίζεται ότι 
η πρώτη ανακοίνωση ανέφερε πως σκοτώθηκαν 
τέσσερις άνθρωποι, ενώ η ίδια εταιρία λίγες 
ώρες αργότερα μιλούσε για δυο νεκρούς! Αλα-
λούμ… θλιβερό. «Θεωρώ αυτονόητο πως θα 
υπάρξει άμεση διερεύνηση των αιτιών. Τα θερ-
μά μου συλλυπητήρια. Ένα σχόλιο μόνο για την 
πρώτη ανακοίνωση που… αύξησε τον αριθμό 
των νεκρών, παίζοντας με τον πόνο και την αγω-
νία εκατοντάδων. Αν υπήρχε ντροπή και τσίπα, 
θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί κάποιοι», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωκάς.

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στηρίζει το «THE BABY SHOW», τη μεγάλη γιορτή για τους νέους και 
μελλοντικούς γονείς! Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο  27 Μαΐου 2017 από τις 10:00 
έως τις 18:00 στο πολυτελές ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki, οργανωμένη από τη 
BABYONLINE με την υποστήριξη της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ, της μεγαλύτερης μαιευτικής γυναικολογι-
κής  Κλινικής στη Β. Ελλάδα.  Πρόκειται για ένα πολύ–θεματικό event που συνδυάζει την αξιόπι-
στη ιατρική ενημέρωση με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα παράλληλων δράσεων, όλα σχετικά με την 
εγκυμοσύνη, τον τοκετό, το θηλασμό, τη διατροφή και τους πρώτους μήνες του βρέφους! Ειδικά 
διαμορφωμένοι χώροι συνολικής έκτασης 1.500 τ.μ. για εργαστήρια, ομιλίες, σημεία δράσεων 
και ψυχαγωγίας, ενημέρωσης προϊόντων και υπηρεσιών, επικεντρωμένα στην ενημέρωση και 
την ενθάρρυνση των νέων γονιών για το νέο τους ρόλο! Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ με την ευκαιρία της 
εκδήλωσης, θα στηρίξει το βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός μέσα από μια όμορφη κοινωνική δρά-
ση που έχει σχεδιάσει για εκείνη την ημέρα. Επισκέπτες, οικογένειες και μωρά θα φωτογραφη-
θούν από επώνυμους φωτογράφους και τα έσοδα θα διατεθούν  για τη στήριξη του βρεφοκομείου.
Η Είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ, ενώ η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στη μεγάλη  
γιορτή της Μητρότητας στις 27 Μαΐου

Μαθαίνουμε πως ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης βρέθηκε πάλι στη Θεσσαλονί-

κη και μάλιστα για… πέντε ημέρες. Να το θυμηθείτε. Εάν 
δεν είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης -από την 

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- ο Γιάννης Μυλόπουλος (που υπόσχε-
ται ότι θα φέρει το ΜΕΤΡΟ), τότε θα είναι ο Σπίρτζης που 

θα «διώξει» τον… ΟΑΣΘ!

SMS
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#karfitsomata
■ Την υπόσχεση να ολοκληρώσει τις ανασκαφικές εργασίες στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης την περίοδο που θα είναι ο ίδιος Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Σε πρόσφατη επίσκεψή του στο μνημείο με την υπεύθυνη αρχαιολόγο Κατερίνα Περι-
στέρη και την υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιλήφθηκε πρώτη 
τη σπουδαιότητα του μνημείου και διέθεσε τα πρώτα κονδύλια με τα οποία ξεκίνησε η ανασκαφή, έτσι δεσμεύομαι ότι η Περιφέρεια θα είναι 
αυτή που θα ολοκληρώσει την ανασκαφή. Είμαστε πανέτοιμοι ως Περιφέρεια, μόλις ετοιμαστούν οι μελέτες από το Υπουργείο να ξεκινήσουμε 
την επόμενη φάση των έργων, με προτεραιότητα όμως στην προστασία του πολύτιμου μνημείου». Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως 
από πλευράς υπουργείου… δεν απευθύνθηκε πρόσκληση στην κ. Περιστέρη (την οποία οι ΣΥΡΙΖΑίοι έχουν συνδέσει με την Μενδώνη και την 
Παναγιωταρέα).

■ Θέση και μάλιστα ξεκάθαρη υπέρ του Ιβάν Σαββίδη πήρε πριν από λίγες ημέρες 
ο Θεσσαλονικιός ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θοδωρής Ζαγοράκης. Ο 
αρχηγός (βλ 2004) καλεσμένος εκπαιδευτηρίου είπε ότι ο ομογενής επιχειρηματίας 
είναι… «δώρο Θεού για τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμ-
βεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κατ’ επέκταση στον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε καλύτερη 
καραμπόλα για μένα, ειδικά εκείνη την περίοδο που άλλαζε το φορολογικό σύστημα 
στο ποδόσφαιρο. Η εφορία από το 23% πήγε στο 45%. Γι΄ αυτό και τότε έπρεπε να 
κάνουμε πωλήσεις παικτών. Κι ήρθε ένας άνθρωπος, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία, 
του είπα αλήθειες, κάθισε κάτω και ξεσκόνισε όλα τα βιβλία για πέντε μήνες και τελικά 
ανέλαβε», δήλωσε.

Ούτε… δέκα λεπτά κράτησε η συνέντευξη 
τύπου του Ιάσονα Φωτήλα στους δημοσι-
ογράφους της Θεσσαλονίκης, προκειμένου 
να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από 
την επίσκεψη κλιμακίου σε νοσοκομεία και 
κέντρα υγείας της Β. Ελλάδας. Ο προερχό-
μενος από το Ποτάμι βουλευτής μίλησε για… 
πέντε λεπτά, δε δέχτηκε ερωτήσεις και στη 
συνέχεια έφυγε για το αεροδρόμιο. Μάλιστα, 
βιαστικός όπως ήταν πήρε μαζί του το σακί-
διο μιας δημοσιογράφου που έμοιαζε με το 
δικό του… Συνεπώς τα συμπεράσματα για 
την περίθαλψη στη Β. Ελλάδα δεν χρειάζονται 
άλλα… λεπ(φ)τά;

■ Με μία τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε  
στα social media, o Περιφερειάρχης Κ. Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε 
πως έγινε πατέρας. «Η πιο ευτυχισμένη στιγμή 
της ζωής μας! Γεννήθηκε ο γιος μας!», έγραψε 
για τον νεογέννητο Τζιτζικώστα junior, βάρους 
3.5 κιλών με τις ευχές «να πέφτουν βροχή». Η 
σύζυγος του, η κα Ελεάνα Βλάχου-Τζιτζικώστα 
έφερε στη ζωή το παιδί του περιφερειάρχη στις 
2 το μεσημέρι, 15/5/2017. Γερό και ευτυχισμέ-
νο πάντα...

■ ΥΓ: Ο δημοτικός Σύμβουλος Κασσάνδρας 
και στέλεχος των ΑΝΕΛ, Δημήτρης Μικρό-
πουλος, ήταν ανάμεσα στα θύματα του τραγι-
κού δυστυχήματος στο Άδενδρο. Οι ΑΝΕΛ με 
ανακοίνωσή τους εξέφρασαν  τα συλλυπητήρια 
τους. «Είναι αυτονόητο ότι θα ριχθεί άπλε-
το φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την 
τραγωδία». Μάλιστα, το σημείο επισκέφτηκε η 
υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θρά-
κης) και στέλεχος των ΑΝΕΛ Μαριά Κόλλια 
-Τσαρουχά η οποία δήλωσε τα ίδια «Απέδωσα 
έναν ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα του 
δυστυχήματος, ανάμεσα στα οποία ήταν και 
ο γιατρός Δημήτρης Μικρόπουλος. Είμαι σε 
επαφή με όλους τους σχετικούς φορείς ώστε 
να προχωρήσει γρήγορα η διαλεύκανση των 
αιτιών του δυστυχήματος». Φανταζόμαστε ότι 
αυτό συμβαίνει σε όλες τις τραγωδίες και δεν 
αφήνονται στο... σκότος.

■ Στην παραλία της Θεσσαλονίκης εντοπίσα-
με πριν λίγες ημέρες τον εκπρόσωπο τύπου 
της ΝΔ, Βασίλη Κικίλια ο οποίος με θέα τον… 
Θερμαϊκό Κόλπο συζήτησε τις πολιτικές εξελί-
ξεις με τους δημοσιογράφους της πόλης, π.χ. 
Σαββίδη - ΝΔ, όπου επιχείρησε να ρίξει τους 
τόνους. Όμως, νωρίτερα, ο κ. Οικονόμου, του 
ίδιου κόμματος, στην ίδια πόλη, έκανε λόγο 
«για νέο... Κοσκωτά» στα πολιτικά δρώμενα 
της χώρας…

Ιστορική στιγμή για τον  Όμιλο Μουζενίδη αποτέλεσε -σύμφωνα με ανακοίνωση 
του- η μεταφορά του Ιερού Σκηνώματος της Αγίας Ελένης και του Τιμίου Ξύ-
λου από τη Βενετία στην Αθήνα με αεροσκάφος της Ellinair (Κυριακή 14 Μαΐου) 
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο πρόεδρος του ομίλου κ. Μπόρις Μουζενίδης 
και ο πρόεδρος της Ellinair κ. Ιωάννης Μουζενίδης, τους οποίους συνόδευαν ο 
εμπορικός διευθυντής της Ellinair κ. Σ. Δαλιάκας, ο Διευθυντής του Mouzenidis 
Travel κ. Γ. Μασμανίδης και άλλα στελέχη. Ο Πρόεδρος της Ellinair κ. Ιωάννης 
Μουζενίδης δήλωσε: «αποτελεί τεράστια τιμή για την Ellinair, η συμμετοχή της 
σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό. Καλούμε και εμείς με τη σειρά 
μας, όλους τους Έλληνες πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρ-
βάρας για να προσκυνήσουν  το Ιερό Σκήνωμα της Αγίας Ελένης, ένα πρόσωπο 
που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη». Να θυμίσουμε 
ότι πρόσφατα ο Ιβάν Σαββίδης έπλεξε το εγκώμιο της οικογένειας Μουζενίδη και 
των προσπαθειών της στον τουρισμό της Ελλάδας... 

Θρησκευτικός τουρισμός….

17
ΚΑΛΛΙ
ΤΕΧ
ΝΙΚΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣΑ Ν Τ Ι ∆ Η Μ Α ΡΧ Ι Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ- Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Κ Α Ι  Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ

Μ ο υ σ ι κ ή ,  Θ έ α τ ρ ο
Ε ι κ α σ τ ι κ ά ,  Χ ο ρ ό ς

Από 31 Μαϊου έως 22 Ιουνίου

Αναλυτικό πρόγραµµα
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου:

www.pilea-hortiatis.gr
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#downtown
Μία ξεχωριστή Κοινωνική και Πο-

λιτιστική εκδήλωση διοργάνωσε 
ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
για τη γιορτή της μητέρας. Στον 
χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σημείωσε 
μεταξύ άλλων:  «Η εμβληματική 
μορφή της Ελληνίδας Μητέρας 
δεν αφήνει κανέναν μας  ασυγκί-
νητο. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς για τη χώρα 
μας θεωρούμε ότι η Μητέρα, που 
εκπροσωπεί την συγκολλητική -και 
υπό αυτή την έννοια ιερή- ουσία 
της ελληνικής οικογένειας ως σύμ-
βολο βρίσκεται στην κορωνίδα των 
ανθρώπινων διαχρονικών αξιών 
και οφείλουμε να την τιμήσουμε για 
την προσφορά της στην κοινωνία».  

■ Ο δήμος Νέας Προποντίδας έχει ξεκινήσει την κατασκευή του έργου  με 
τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Ν.
ΠΛΑΓΙΩΝ», αρχικού προϋπολογισμού 10.548.480 €. Η κατασκευή του έρ-
γου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% αναφορικά με το βαρυτικό τμήμα 
του δικτύου στη βόρεια πλευρά του οικισμού. Επίσης έχουν κατασκευαστεί 
οι καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξερ-
γασίας Λυμάτων. Έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες σε όλα τα 
αντλιοστάσια βαρύτητας καθώς και στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης. Τέλος, 
σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου Μανώλη Καρρά έχει ολοκληρωθεί 
το δίκτυο αναρρόφησης που αφορά στο νότιο τμήμα του οικισμού  και σε  
ποσοστό 80%  η ασφαλτόστρωση αυτού. Αναφορικά με την κατασκευή των 
φρεατίων του δικτύου αναρρόφησης, έχουν πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 
60%. Οι εργασίες του έργου προβλέπεται να τελειώσουν τον Σεπτέμβριο 
του 2017 οπότε θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστη-
μα έξι μηνών έως τον Μάρτιο του 2018.

■ Την υπόσχεση πως 
θα υπερασπίζεται τις 
αρχές, τις θέσεις και τη 
συλλογική λειτουργία της 
«Πρωτοβουλίας» έδωσε 
μέσω facebook ο πρώην 
πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, Παναγιώ-
της Αβραμόπουλος. Με 
αφορμή σχόλια που τον 
θέλουν… απέναντι στη 
σημερινή διοίκηση ο κ. 
Αβραμόπουλος επανέλαβε 
πως τις απόψεις του θα 
τις λέει πάντα, ακόμα κι αν 
ενοχλεί ορισμένους…

■ Με… τη Βενετία παρο-
μοίασε τη Θεσσαλονίκη, 
ο δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης «ΕΝΤΑΞΕΙ» 
Σωκράτης Δημητριάδης, 
αναφερόμενος στις φορές 
που βρέχει και τα βουλω-
μένα φρεάτια της πόλης 
προκαλούν… πλημμύρες. 
Ανεβάζοντας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
σχετική φωτογραφία 
ντοκουμέντο, με φρεάτιο 
που είναι βουλωμένο από 
φύλλα και χώματα, σχο-
λίασε: «Επειδή συνήθως 
μετά από ασυνήθιστα 
μεγάλες θερμοκρασίες 
για την εποχή ακολου-
θούν ισχυρές καταιγίδες, 
καλό θα είναι ο Δήμος να 
καθαρίσει τυχόν βουλω-
μένα φρεάτια. Μη δούμε 
την Θεσσαλονίκη πάλι.... 
Βενετία...!!!».

■  Έτοιμος να επιστρέψει στην Β. Όλγας 198, στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο δημοτι-
κός σύμβουλος Θερμαϊκού και πρώην αντιπεριφε-
ρειάρχης, Γιώργος Τσαμασλής. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της στήλης ο κ. Τσαμασλής στις κάλπες 
του 2019 θα διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου για 
την Περιφέρεια. Δε ξέρουμε βέβαια ακόμα εάν θα 
ηγηθεί ο ίδιος ψηφοδελτίου ή θα ακολουθήσει κά-
ποιον άλλο. 

■ Την Έλενα Ράπτη της Β’ Θεσσαλονίκης βρήκαν 
στη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος για την πρώην αντι-
δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ανατολή Κωνσταντι-
νίδου η οποία δηλώνει έτοιμη να ριχτεί στη μάχη 
του σταυρού. Εδώ που τα λέμε και όμορφη (σαν 
την Έλενα είναι), και δραστήρια (σαν την εκλεγμένη 
βουλευτίνα) και με κοινωνικές εκδηλώσεις ασχο-
λείται…

■ Όλα είναι έτοιμα όπως φαίνεται για την συνέ-
νωση των δυο «αδελφών» παρατάξεων στην Πε-
ριφέρεια. Αναφερόμαστε στην «Αλληλεγγύη» του 
Απόστολου Τζιτζικώστα και την «Πρωταθλήτρια» 

του Γιάννη Ιωαννίδη. Οι δυο άνδρες πλέον διατη-
ρούν καλές σχέσεις (τους είδαμε πρόσφατα να φι-
λιούνται και να αγκαλιάζονται) ενώ και η ίδια η Νέα 
Δημοκρατία επιθυμεί να επουλωθεί το τραύμα του 
2014. Ορισμένοι δε, ισχυρίζονται πως προάγγελος 
της συνένωσης αυτής είναι η τοποθέτηση του κ. 
Παντελή Καζαντζίδη (γιου του πρώην αντιδημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Κώστα) σε θέση εντεταλμένου 
συμβούλου από τον Περιφερειάρχη. «Και τα καλύ-
τερα… έπονται» όπως μας υπόσχεται άνθρωπος 
του περιβάλλοντος του Τζιτζικώστα.

■ Τον… διάδοχο βάφτισε πριν λίγες ημέρες στην 
εκλογική του περιφέρεια ο πολιτευτής του «Πο-
ταμιού» και υποψήφιος δήμαρχος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη, Νίκος Νυφούδης. Το… τραπέζωμα έγινε στο 
καινούριο μαγαζί που διατηρεί ο νέος επιχειρημα-
τίας στην περιοχή του Χορτιάτη, ενώ μεταξύ των 
καλεσμένων ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Σπύ-
ρος Βούγιας και αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι του 
Νυφούδη, όπως ο Μιχάλης Γεράνης, η σύζυγος 
του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ο κ. Καρτάλης και άλλοι.

 Ο πολιτικός που αναρριχή-
θηκε στην εξουσία λέγοντας 
ότι θα σκίσει τα Μνημόνια 
και κρατήθηκε σε αυτήν τον 
Σεπτέμβριο του 2015 επει-
δή οι ψηφοφόροι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν θέλησαν να παρα-
δεχθούν ότι έπεσαν θύματα 
εξαπάτησης μέσα σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα, 
επιτέθηκε στη Ν.Δ. γιατί δεν 
αναγνωρίζει το έργο του! Το 
πρόβλημα για τον σημερι-
νό πρωθυπουργό είναι ότι 
το Μνημόνιο που υπέγρα-
ψε και θα φέρει στη Βουλή 
προς ψήφιση περιέχει μέ-
τρα που θα χαρατσώσουν 
μισθωτούς, συνταξιούχους 
και επαγγελματίες.

Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να συκοφαντεί την αντιπολίτευση και να χαμηλώνει δι-
αρκώς το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο 
με έναν τρόπο με χιούμορ, γιατί τα επιχειρήματα του Τσίπρα μόνο γέλια προ-
καλούν. Ο ίδιος πριν από λίγους μήνες έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι 
ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 μπορεί να επιτευχθεί, όμως η 
διατήρηση τόσο υψηλών πλεονασμάτων για μεγάλο διάστημα θα πνίξει την 
οικονομία και θα υπονομεύσει την ανάπτυξη.

Πρόκειται για κλασικούς παραμυθάδες που πιστεύουν ότι όσα περισσότερα 
ψέματα πουν τόσο πιο γρήγορα θα τα ξεχάσουν οι πολίτες, τώρα όμως που οι 
αποφάσεις τους πλήττουν ευθέως τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, 
τα ψέματα δεν αντιμετωπίζονται με πέτσινες υποσχέσεις,  γιατί η μείωση των 
συντάξεων και οι αυξήσεις των φόρων δεν είναι πέτσινες, αλλά χτυπούν το 
πετσί των οικονομικά ασθενέστερων…

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρώην βουλευτής της ΝΔ στο νομό Χαλκιδικής 

Ο Τσίπρας λέει μόνο αλήθειες…
Του Ευθύμη Καρανάσιου*
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#opinions

ΑΝ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ να ρίξεις αυτόν 
που θέλεις, ρίξε αυτόν που τον 
στηρίζει. Το αποτέλεσμα θα είναι το 
ίδιο. Αν δεν πέφτει ο Τσίπρας είτε 
γιατί εξακολουθεί με μαεστρία να 
ξεγελάει κάποιους, είτε γιατί οι 153 
υπογράφουν αυτά που έρχονται 
κι άλλα τόσα, τότε θα πρέπει να 
αναζητηθεί άλλος τρόπος για να 
ανατραπεί και ο τρόπος αυτός είναι 
να ρίξεις τα στηρίγματα του.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σήμερα λογικός, 
φιλελεύθερος ή μη,  που να 

πιστεύει ότι αυτά που συ-
νυπογράφει η Τρόικα με 
τον Τσίπρα, είναι προς 
την εντελώς αντίθε-
τη κατεύθυνση από 
αυτά που χρειάζεται 

η οικονομία. Άρα αν 
κάποιος σήμερα απλά και 

μόνο σκέφτεται, καταλήγει 
αντιμνημονιακός. Η τρόικα ξέρει 

ότι για να πάρει τα λεφτά της δύο 
πράγματα πρέπει να γίνουν: ή 
μεταρρυθμίσεις ή φορολόγηση. 
Μεταρρυθμίσεις ξέρουν ότι εδώ 
στην Ελλάδα δεν κάνουμε και οι 
λόγοι είναι γνωστοί και πολλοί. 
Φόρους όμως και μειώσεις συντά-
ξεων  μπορούμε και κάνουμε. 

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ενδέχεται να τους 
είναι «χρήσιμος» ακόμα και μετά 
τις γερμανικές εκλογές που είναι 
το τελευταίο ορόσημο. Όσο δείχνει 
να δέχεται τα πάντα και πάνω απ 
όλα να τα περνάει στην κοινωνία 
χωρίς αντιδράσεις, η χρησιμότητα 
του θα είναι σημαντική.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ της ΝΔ από εδώ και 
πέρα είναι πολύ συγκεκριμένες: 
πρέπει να αναδείξει ότι η Τρόικα 
στην Ελλάδα έχει τους  καλύτε-
ρους συμμάχους, τον κ. Τσίπρα 
και τον κ. Καμμένο. Να αναδείξει 
το γεγονός ότι για τις συμφωνίες 
που υπογράφονται ευθύνη έχει η 
Τρόικα και όχι αυτός που το κάνει 
μόνο και μόνο γιατί διασφαλίζει 
με τον τρόπο αυτό την παραμονή 
του στην εξουσία, αυτό θεμιτό και 
αναμενόμενο. Να παρεμποδίσει 
την εφαρμογή του 3ου & 4ου 
μνημονίου και κυρίως του 4ου 
και ταυτόχρονα να επιμείνει στο 
αίτημα για πρόωρες εκλογές. Αντι-
πολίτευση με γαλλικά και πιάνο δε 
θα έχει κανέναν αποτέλεσμα. Οι 
κινήσεις της πάντως την τελευταία 
εβδομάδα δείχνουν διάθεση για 
σκλήρυνση της θέσης της απέναντι 
στην κυβέρνηση.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολι-
τικός αναλυτής της εταιρίας 
«Interview»

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ για το μετρό της 
Αθήνας, είχε την παραπάνω έκφραση ως κεντρικό 
μήνυμα. Με το μετρό, μετράς! Στην περίπτωση όμως 
του Μετρό Θεσσαλονίκης, κανείς δε γνωρίζει το 
πεδίο εφαρμογής αυτής της διατύπωσης. Αφορμή 
δε γι’ αυτό το σχόλιο, δεν είναι άλλο παρά η ξαφνική 
έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα του προέδρου 
της Αττικό Μετρό ΑΕ, η οποία δεν εξαντλείται μόνο 
σε επαφές με τους δημάρχους της δυτικής Θεσσα-
λονίκης, αλλά προχωρά και σε σχέδια επί χάρτου 
αναφορικά με τη σύνδεση του αεροδρομίου με το 
μοναδικό μέσο σταθερής τροχιάς που ελπίζουμε 
κάποτε να διαθέτει αυτή η πόλη με τα πολλά επίθετα 
– ερωτική, όμορφη, συμβασιλεύουσα, συμπρωτεύ-

ουσα κλπ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ πως δε νοείται αεροδρό-
μιο σε πόλη με ΜΜΜ και ειδικά με μετρό, 
το οποίο να μη διαθέτει συγκοινωνιακή 
σύνδεση με το πλησιέστερο αστικό κέ-
ντρο. Είναι δε εξίσου αληθές, πως σε μια 
περίοδο που η πόλη της Θεσσαλονίκης, 

παρά τα σκουπίδια και το κυκλοφοριακό 
της πρόβλημα, εμφανίζει τουριστική άνοδο, 

η σκέψη και ο σχεδιασμός για τη σχέση αερο-
δρομίου – πόλης είναι ορθά στοιχεία.

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΜΩΣ πολλά ερωτηματικά. Γιατί 
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στιγμή να ανοίξει αυτή η 
συζήτηση, η οποία σημειωτέον είχε γίνει και στις αρ-
χές αυτής της δεκαετίας και είχαμε γίνει τότε μάρτυ-
ρες της συγκοινωνιακής μάχης Μαγκριώτη – Βούγια 
(Υπ. Υποδομών vs. Υπ. Συγκοινωνιών) για επέκταση 
του μετρό, για μονορέιλ, για ελαφρύ τραμ κλπ.;

Μήπως για να ρίξουμε στάχτη στο γεγονός πως την 
ίδια ώρα ήρθε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο και με μία ορθή απόφαση αλλάζει τα δεδομένα 
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και του σταθμού 
της Αγίας Σοφίας; Και για άλλη μια φορά, οι επιση-
μάνσεις όλων όσων εμπλέκονταν ή ακόμη σχετίζο-
νται με την κατασκευή του έργου δεν ελήφθησαν 
σοβαρά υπ’ όψιν;

ΜΗΠΩΣ για να μη δώσουμε σημασία στο γεγονός 
πως δεν υπάρχουν ακόμη ώριμες μελέτες για τη 
δυτική πλευρά της πόλης; Μήπως για να ξεπερά-
σουμε γρήγορα το σκόπελο της κολοβής αρχικής 
λειτουργίας συνδέοντας χρονικά το «Σιντριβάνι – Ν. 
Ελβετία» με την ελπίδα παράδοσης της γραμμής 
της Καλαμαριάς και την ταυτόχρονη(;) κατασκευή 
του κλάδου Μίκρα – Αεροδρόμιο; Μήπως για να 
συγκινήσουμε τον νέο ιδιοκτήτη του «Μακεδονία» 
και χρηματοδοτήσει τη γραμμή ή μήπως γιατί η λύση 
που τώρα ξανάπροτείνεται είναι πιθανής γερμανικής 
προελεύσεως;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όλα τα παραπάνω είναι εύλογες απο-
ρίες ενός οποιουδήποτε πολύπαθου κατοίκου της 
Θεσσαλονίκης. Πιθανόν να είναι άδικες και πραγμα-
τικά οι προθέσεις να είναι αγαθές, τίμιες πολιτικά και 
ειλικρινείς. Χάνονται όμως, γιατί ακόμα και αν είναι 
έτσι, η διαχείρισή τους είναι καθαρά επικοινωνιακή. 
Χάνονται γιατί τελικά ο πολίτης με το Μετρό Θεσσα-
λονίκης, μετρά χρόνια, προβλήματα και τώρα μετρά 
και τρόπους προσέγγισης στο αεροδρόμιο. Σίγουρα 
πάντως με το μετρό…μετρά!!!

*ο κ. Παππάς είναι αρχαιολόγος, μέλος του ΔΣ 
του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων και   
τ. Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο 
Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο ΒΑΡΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ της νέας συμφωνίας με τους 
δανειστές εκτός από δικαιολογημένη οργή, προκαλεί και 
εύλογη απορία. Τι κέρδισε άραγε η χώρα μας από τη δήθεν 
σκληρή διαπραγμάτευση, που επί 15 μήνες καθυστερούσε το 
κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, οδηγώντας σε πάγωμα 
της αγοράς, εκροές καταθέσεων, αύξηση κόκκινων δανείων 
και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας;

ΤΕΛΙΚΑ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υποχώρησε σε όλα, 
φορτώνοντας τον ελληνικό λαό με νέα επώδυνα μέτρα 
ύψους 5 δις ευρώ, που πέρυσι δεν υπήρχαν στο τραπέζι, 
καθώς αποτελούν προϊόν της κυβερνητικής ανικανότητας 
και κωλυσιεργίας. Το μοναδικό αντάλλαγμα, ήταν η αγορά 
πολιτικού χρόνου για την κυβέρνηση, που δε δίστασε να 
παραβιάσει για μία ακόμη φορά όλες τις κόκκινες γραμμές 

της, υποχωρώντας ακόμη και σε θέματα ταμπού για 
την αριστερά όπως η μείωση του αφορολογήτου, 

το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, 
η πώληση ποσοστού της ΔΕΗ και η κατάρ-
γηση του υπουργικού βέτο στις ομαδικές 
απολύσεις.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ βρεθήκαμε το 
καλοκαίρι του 2015, αλλά και την άνοιξη του 

2016 με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Η 
ίδια κωλυσιεργία, τα ίδια μεγάλα λόγια και στο τέλος η 

ίδια άτακτη υποχώρηση, αλλά και οι ίδιες θριαμβολογίες για 
δήθεν έξοδο από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη. 
Κάθε φορά μάλιστα αναζητούν ένα νέο αφήγημα στα όρια 
της μυθοπλασίας για λόγους επικοινωνιακής σκοπιμότητας. 
Μετά το “Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης” και το “Παράλληλο 
Πρόγραμμα”, τώρα επινόησαν τα περίφημα “αντίμετρα”.    

ΤΟΛΜΟΥΝ να τα παρουσιάζουν ως επιτυχία, αν και γνωρί-
ζουν ότι η εφαρμογή τους προϋποθέτει ανέφικτα πλεονά-
σματα και αφαίμαξη των φορολογουμένων, ενώ παράλληλα 
απαιτεί την προηγούμενη έγκριση των δανειστών και 
πρωτίστως του Δ.Ν.Τ.! Υπάρχει όμως και κάτι καινούριο 
στην πρόσφατη συμφωνία. Η χώρα φορτώθηκε το πιο βαρύ 
μνημόνιο, για πρώτη φορά χωρίς εξασφάλιση πρόσθετης 
χρηματοδότησης. Καινοτομία αποτελεί επίσης ότι ρίχνουν 
όλο το βάρος στην επόμενη κυβέρνηση, αφού τα πρόσθετα 
μέτρα είναι μόλις μισό δις ευρώ για το 2018 και σχεδόν 5 δις 
για τη διετία 2019-2020. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν με τον 
πλέον σαφή τρόπο ότι οι δανειστές έχουν βρει στο πρόσωπο 
του Αλέξη Τσίπρα τον πιο βολικό και πρόθυμο Έλληνα πο-
λιτικό να υπογράψει οτιδήποτε προκειμένου να παραμείνει 
γαντζωμένος στην εξουσία.  

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, που 
τόσο κατηγορήθηκε από την τότε αντιπολίτευση ως «πρό-
θυμη», ξεκίνησε με 179 βουλευτές για να καταλήξει μέσα 
σε μία διετία στους 154. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που αντί να καταργήσει τα 
μνημόνια έφερε άλλα δύο επαχθέστερα, διατηρεί ακέραια 
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 153 εδρών από τον 
Νοέμβριο του 2015. 

Ο Κ. ΤΣΙΠΡΑΣ είναι ο πλέον βολικός για τον πρόσθετο 
λόγο ότι περνά τα πιο σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα χωρίς 
δυναμικές κινητοποιήσεις και χωρίς σοβαρές κοινωνικές 
αντιδράσεις, κάτι αναμενόμενο, αφού οι υποκινητές των 
«αγανακτισμένων» σήμερα στελεχώνουν τον κρατικό μηχα-
νισμό.Κάποτε με αφορμή την παραμικρή απόπειρα ιδιωτι-
κοποίησης καιγόταν η Αθήνα. Όταν πέρυσι εκχώρησαν το 
σύνολο της δημόσιας περιουσίας μέσω του Υπερταμείου για 
99 χρόνια, δεν αντέδρασε κανείς. Είναι πλέον προφανές ότι 
η νέα διαχωριστική γραμμή δεν είναι ανάμεσα στην αριστερά 
και τη δεξιά. Είναι ανάμεσα στην ανάπτυξη και την παρακμή, 
ανάμεσα στον ορθολογισμό και το λαϊκισμό. 

*Η κ. Βόζεμπεργκ είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ

Η τρόικα πρέπει 
να πέσει…

Με το μετρό… μετράς;Στο ίδιο έργο θεατές
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#συνέντευξη

Λίγα χιλιόμετρα πριν βρεθούμε στο δημαρχείο του δήμου Αριστο-
τέλη μια πινακίδα με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ μας δίνει την 
εντύπωση πως πλησιάζουμε το… «γαλατικό χωριό» όπως 

έχουν χαρακτηρίσει πολλοί τα τελευταία χρόνια την Ιερισσό, οι 
κάτοικοι της οποίας σε αντίθεση με τους Χαλκιδικιώτες των 
ορεινών περιοχών του νομού, αντέδρασαν και εξακολου-
θούν να αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού που γίνεται 
στις Σκουριές. Ένα SOS κάπως αναποδογυρισμένο 
στην πλαγιά ενός λόφου, οι μαύρες σημαίες στις 
αυλές των σπιτιών πέριξ του δημαρχείου και 
τα δυο μεγάλα μαύρα πανό στον κεντρικό 
δρόμο που οδηγεί στην παραλία μαρτυ-
ρούν πως οι κάτοικοι της περιοχής 
επιμένουν ενάντια στη μεταλλευτική 
δραστηριότητα που πραγματοποι-
είται στον τόπο τους και δε θα 
τα παρατήσουν εύκολα. 

Συναντήσαμε το δήμαρχο Αριστοτέλη Γιώργο Ζουμπά στο γραφείο 
του, στην έδρα του δήμου την Ιερισσό και όχι την Αρναία όπου την 
είχε μεταφέρει ο προκάτοχός του, Χρήστος Πάχτας. Μιλώντας στην 
Karfitsa μεταξύ άλλων ο κ. Ζουμπάς αναφέρεται στην επένδυση 
που πραγματοποιείται στο… «χρυσό» βουνό της Χαλκιδικής και έχει 
διχάσει την τοπική κοινωνία.  Καταγγέλλει «τριγωνικές συναλλαγές 
μεταξύ της πρώην διοίκησης του δήμου Αριστοτέλη και της εταιρίας 
Ελληνικός Χρυσός», αναφέρει πως τα ανταποδοτικά έργα της τελευ-
ταίας περιορίζονται σε «τοιχία και γεφυράκια» και αριθμεί «τουλάχιστον 
21 παραβιάσεις της εταιρίας σε σχέση με τις άδειες που έχει λάβει». Ο 
κ. Ζουμπάς αναφέρει επίσης πως έστειλε το πόρισμα των ορκωτών 
λογιστών στις Αρχές προκειμένου να εξεταστούν…  ευρώ- ευρώ οι 
οικονομικές σχέσεις και οι δωρεές της εταιρίες στην προηγούμενη δι-
οίκηση του δήμου, μιλά για αρχή της παρακμής του τόπου και ζητά εκ 
νέου ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης που δόθηκε στην εταιρία. 

Ποια είναι τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο;

Από πέρσι τα αποτελέσματα της επισκεψιμότητας ήταν θεαματικά και 
φέτος τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό οφεί-
λεται σε γενικότερους λόγους και αιτίες που έχουν να κάνουν με την 
αναταραχή στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και δικές μας δράσεις. Βγά-
λαμε το δήμο προς τα έξω. Τα προηγούμενα χρόνια καλλιεργούνταν 
μια εσωστρέφεια και δεν προβαλλόταν αυτή η πλευρά του δήμου. Με 
αφορμή το έτος Αριστοτέλη και επειδή βλέπουμε ότι το μέλλον της πε-
ριοχής είναι ο τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή προσπαθούμε 

να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα του δήμου μας και να τον 

βγάλουμε από την απομόνωση. 

Από όσα μου λέτε, προκύπτει ότι η επένδυ-
ση του χρυσού δεν έβλαψε τον τουρισμό όπως 

ισχυρίζονται εκείνοι που είναι αντίθετοι στην 
επένδυση…

Το ότι η περιοχή ήταν στην αφάνεια τουριστικά, έχει να κάνει 
με τους προγραμματισμούς εκείνων που ήθελαν τη μονομέρεια 

των μεταλλείων και τη δράση τους. Από εκεί και πέρα η περιοχή 
έχει συνέπειες από τη μέχρι τώρα μεταλλευτική δραστηριότητα. Απλά 
αυτές οι συνέπειες δεν ήταν καταστροφικές, γιατί η έκτασή τους δεν 
ήταν τόσο μεγάλη. Με αυτά που προβλέπεται να γίνουν στις Σκουριές, 
οι συνέπειες θα είναι τόσο μεγάλες που η καταστροφή του τόπου είναι 
αναπόφευκτη. Άρα η περιοχή έχει μεν περιβαλλοντικά προβλήματα 
αλλά αυτά δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλα για να ανατρέψουν το τουριστι-
κό κλίμα. Εάν συνεχιστεί η εξόρυξη στις Σκουριές και η δραστηριότητα 
είναι μεγαλύτερη, η καταστροφή δε θα μπορέσει να απορροφηθεί από 
την περιοχή. 

Ποιες είναι αυτές οι συνέπειες που ισχυρίζεστε πως θα υπάρ-
ξουν;

Όπου υπάρχουν εξορύξεις, υπάρχουν και συνέπειες. Το μέγεθος των 
εξορύξεων είναι εκείνο που καθορίζει εάν μια περιοχή μπορεί να επιβι-
ώσει ή όχι. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο σχέδιο που θέλει όλη τη Βόρεια 
Χαλκιδική να γίνει ένα απέραντο μεταλλευτικό πεδίο. Τότε δε θα μπο-
ρέσει να συμβαδίσει με τον τουρισμό. Και άδειες υπάρχουν και συμ-
φωνίες υπάρχουν. Εκ των υστέρων θα αποδειχτεί πως είναι λάθος. 
Μη ξεχνάτε πως με νόμους δανειζόμασταν τόσα χρόνια ως κράτος και 
τώρα πληρώνουμε τα σπασμένα. Άρα το ότι σε κάποια συγκεκριμένη 
στιγμή αδειοδοτήθηκε ένα έργο, δεν είναι εχέγγυο ότι είναι και ασφα-
λές.

Ακόμα και η Φουκουσίμα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές αλλά ο κό-
σμος πλήρωσε το αποτέλεσμα. 

Πιστεύετε δηλαδή, ότι θα γίνετε μια «μικρή Φουκουσίμα»;

Δε θέλουμε η περιοχή μας να γίνει ένα απέραντο μεταλλευτικό πεδίο. 

Η εταιρία μέσα από κατατεθειμένες μελέτες και εκθέσεις εγγυά-
ται πως δε θα καταστραφεί το περιβάλλον…

Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και στην 
Τουρκία είχε γίνει ατύχημα. Ατυχήματα έγιναν και στη Φιλανδία, και στη 
Σουηδία, και στην Ισπανία και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία. Οι συ-
νέπειες είναι οι ίδιες. Οι ισχυρισμοί της εταιρίας δεν έχουν βάση. Όταν 
οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν επιβεβαιώσει 21 παραβάσεις της 
εταιρίες και κάποιες από αυτές είναι πολύ σοβαρές, δε μπορεί να πει 
κανείς ότι η επένδυση γίνεται χωρίς συνέπειες.

Τι είδους παραβάσεις είναι αυτές; 

Ρυπασμένο νερό στο περιβάλλον, μη τήρηση των όρων που έχουν 
υπογράψει και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν. Θα σας αναφέρω ένα 
απλό παράδειγμα: η εταιρία μεταφέρει δεκαπλάσιες ποσότητες από αυ-
τές που είναι αδειοδοτημένη να μεταφέρει, έχει καταστραφεί ο δρόμος 
και δεν έγιναν εργασίες αποκατάστασής του. 

Ποια είναι σήμερα η θέση της διοίκησης του δήμου Αριστοτέλη; 
Να τα μαζέψει και να φύγει η εταιρία; 

Η θέση της διοίκησης είναι σαφής και έχει περιγραφεί. Λέμε «ΟΧΙ» σε 
οποιαδήποτε επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η μεταλ-
λευτική δραστηριότητα πρέπει να βαίνει μειούμενη με ταυτόχρονη 
αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει και αποχαρακτηρισμό της 
περιοχής από μεταλλευτική. Από τα 740.000 στρέμματα του δήμου 
τα 317.000 έχουν χαρακτηριστεί μεταλλευτική περιοχή. Οι άδειες της 
εταιρίας «μπάζουν» από παντού. Έχουν παρθεί με έναν τρόπο που αμ-
φισβητείται και όχι μόνο από εμάς, αλλά από τις ίδιες της υπηρεσίες και 

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Γιώργος Ζουμπάς μιλά στην Karfitsa και καταγγέλλει  
«τριγωνικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ» και «βεβαιωμένες παραβιάσεις»

«Οι άδειες της Ελληνικός Χρυσός μπάζουν από παντού! Αμφισβητούνται και από το ίδιο το υπουργείο»

«Τα έργα που έκανε η εταιρία 
είναι… γεφυράκια και τοιχία» 

Αποστολή στην Ιερισσό Χαλκιδικής: Βαγγέλης Στολά κης, Σάββας Αυγητίδης
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#συνέντευξη
«Οι άδειες της Ελληνικός Χρυσός μπάζουν από παντού! Αμφισβητούνται και από το ίδιο το υπουργείο»

Το ένα τρίτο αυτών των χρημάτων που είπαμε είναι 
σε έργα. Πρόκειται για διάφορα έργα όπως γεφυ-
ράκια, πλατείες, τοιχία σε πεζοδρόμια και άλλα τέ-
τοια. Τα έργα δεν έγιναν με όσα ορίζει η ελληνική 
νομοθεσία. Η τεχνική υπηρεσία δε γνώριζε κανένα 
έργο και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο έργο 
που διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών 
μας. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα: Οι δήμοι 
είναι υποχρεωμένοι για τα καύσιμα των απορριμ-
ματοφόρων να προχωρούν σε διεθνή διαγωνισμό 
επειδή ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Σε εμάς δεν 
υπήρχε διεθνής διαγωνισμός ούτε κάποια συμφω-
νία με πρατήριο. Πήγαιναν τα απορριμματοφόρα στο 
πρατήριο, φούλαραν βενζίνη και το τιμολόγιο πή-
γαινε στην «Ελληνικός Χρυσός».  Τέτοιες τριγωνι-
κές συναλλαγές καταγγέλλουμε. 

Ανταποδοτικά έργα έχουν 
γίνει από την εταιρία;

το ίδιο το υπουργείο. Ζητούμε να επανεξεταστούν οι 
άδειες της εταιρίας και κάποιες από αυτές να ακυρω-
θούν. Σημασία για εμάς έχει το μέλλον της περιοχής, 
η υγεία των ανθρώπων της, το περιβάλλον, ο αέρας 
και όχι οι άδειες. Θέλουμε μια άλλη οικονομική ανά-
πτυξη. Κι ας λέει η «Ελληνικός Χρυσός» ότι εξασφα-
λίζει χίλιες θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις εργασίας 
που συρρικνώνουν όλες τις άλλες. 

Τελικά πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 
ή θα δημιουργηθούν; 

Όταν χρειάστηκε να προσφύγουν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας τα στελέχη της «Ελληνικός Χρυσός» 
έκαναν λόγο για 847 θέσεις. 

Δε φοβάστε μήπως μειωθούν οι θέσεις εργα-
σίας εάν περιοριστεί η επένδυση; Δε φοβάστε 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας; 

Θα υπάρξει ΣΟΚ αλλά το έχουμε ξαναζήσει όταν οι 
προηγούμενες εταιρίες σταματούσαν και έφευγαν. 
Θέλουμε να αποφύγουμε το τελικό ΣΟΚ όταν θα 
φύγουν όλες οι εταιρίες γιατί θα έχουν τελειώσει τα 
αποθέματα χρυσού. 

Οι προηγούμενες εταιρίες που ασχολήθηκαν με 
τα… χρυσά κοιτάσματα πριν την «Ελληνικός 
Χρυσός» τι άφησαν πίσω τους;

Άφησαν πολλά και μεγάλα προβλήματα τα οποία εί-
ναι περιορισμένα. Οι Σκουριές ακόμα δε ξεκίνησαν 
παραγωγή. Όταν θα ξεκινήσουν αντί για 600 τόνους 
που βγάζουν σήμερα, θα βγάζουν 25.000 τόνους την 
ημέρα, τότε θα είναι η αρχή της παρακμής μας. 

Τι εννοείτε όταν λέτε πως οι άδειες της εταιρίας 
«μπάζουν»;

Ενώ το έργο θα έπρεπε να αδειοδοτηθεί ολοκλη-
ρωμένα δεν έγινε αυτό. Οι αδειοδοτήσεις έγιναν 
«φέτα- φέτα» για να δημιουργούνται τετελεσμένα. 
Αυτή τη στιγμή το ίδιο το υπουργείο έχει ακυρώσει 
την «καρδιά» του προγράμματος που είναι η μεταλ-
λουργία. Είπε το υπουργείο πως η μεταλλουργία 
δεν είναι αποδεκτή. Όταν αποδείχτηκε ότι η μέθοδος 
που προτάθηκε για να αδειοδοτηθεί η εταιρία δεν 
ήταν εφαρμόσιμη ήδη είχαμε καταστρέψει τα δάση. 
Η συμφωνία που έκανε το ελληνικό δημόσιο με την 
εταιρία ήταν η τελευταία να έχει ένα ολοκληρωμένο 
επενδυτικό πλαίσιο που θα ήταν αποδεκτό από το 
δημόσιο. Αυτό το επενδυτικό πλαίσιο δεν έχει ολο-
κληρωθεί και η «Ελληνικός Χρυσός» εξακολουθεί 
να λειτουργεί με τεράστιες επιπτώσεις αρνητικές για 
την περιοχή. 

Ως δήμος θα ζητήσετε ανάκληση της αδειοδότη-
σης; 

Το έχουμε κάνει. 

Τι σας λέει ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Στα-
θάκης; Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε ως αντιπολίτευ-
ση με την επένδυση και τώρα ως κυβέρνηση 
άλλαξε στάση. 

Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που η 
κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα. Θα έπρεπε να βρει τον 
τρόπο να σταματήσει την καταστροφή. Ισχυρίζεται (η 
κυβέρνηση) ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν προχω-
ρήσει τα πράγματα (δημιουργώντας τετελεσμένα) 
τα οποία είναι δύσκολο να ανατραπούν και ότι στο 

πλαίσιο της νομιμότητας θα κάνουν ό,τι μπορούν για 
να σταματήσουν την καταστροφή. Δεν είμαστε ικα-
νοποιημένοι από τη στάση της κυβέρνησης. Έχουμε 
την αίσθηση ότι η ίδια η εταιρία αδειοδοτούσε τον 
εαυτό της. Ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει πως είναι αντί-
θετος ο ίδιος και η κυβέρνησή του στην επένδυση. 
Το θέμα είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται για 
να γίνει πράξη κάτι τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε ευχα-
ριστημένοι. Δεν περιμένουμε ούτε μια μέρα. Κάθε 
μέρα παλεύουμε για να ανατρέψουμε αυτήν την 
κατάσταση. 

Ελπίζετε ότι η προσφυγή του ελληνικού δημο-
σίου στη Διαιτησία θα ακυρώσει την επένδυση; 

Το υπουργείο θα προσφύγει στη Διαιτησία ισχυρι-
ζόμενο πως η εταιρία έχει αθετήσει τη συμφωνία 
βάσει της οποίας έλαβε την εκμετάλλευση των με-
ταλλείων. Υπάρχει δημοσιευμένη η απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών με την οποία έχει ανατεθεί 
σε δικηγορικό γραφείο η εκπροσώπηση του ελλη-
νικού δημοσίου με σκοπό να αποδειχτεί ότι έχουν 
παραβιαστεί οι όροι της συμφωνίας της «Ελληνικός 
Χρυσός» με το κράτος. Το ελληνικό δημόσιο είπε ότι 
θα δώσει τις άδειες γιατί στο τέλος θα παράγεται κα-
θαρός χρυσός στην Ελλάδα. Τώρα δεν αποδεικνύε-
ται ότι μπορεί να παραχθεί χρυσός στην Ελλάδα αλλά 
συμπύκνωμα, το οποίο μάλιστα δε θα φορολογείται. 
Η εταιρία δεν έχει τηρήσει ούτε την υπογραφή της 
στη σύμβαση, πως θα μπορέσει να παράξει χρυσό, 
άργυρο, χαλκό στην Ελλάδα. Αυτό αμφισβητεί το 
υπουργείο. Εφόσον αποδειχτεί ότι η συμφωνία δεν 
έχει τηρηθεί πρέπει να σταματήσουν οι διαδικασίες. 
Είναι βέβαιο ότι η εταιρία έχει παραβιάσει τους όρους 
της παραχώρησης.

Ολοκληρώθηκε ο οικονομικός έλεγχος από τους 
ορκωτούς ελεγκτές σε ό,τι αφορά τις χορηγίες 
και τις οικονομικές συναλλαγές της «Ελληνικός 
Χρυσός» με την πρώην διοίκηση του δήμου;

Ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών του δήμου 

εξαρτώνται από την εταιρία κατά το παρελθόν. Προ-
κειμένου να διερευνήσουμε τη νομιμότητα των συ-
ναλλαγών ζητήσαμε από την πρώην δημοτική αρχή 
να μας δώσει πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν 
ήταν αρκετές και ζητήσαμε από ορκωτούς λογιστές 
να μας εκδώσουν ένα πόρισμα μετά από σχετικό 
έλεγχο. Όπως οφείλαμε διαβιβάσαμε το πόρισμα 
στις ελεγκτικές αρχές για να εξετάσουν εάν όλα όσα 
έγιναν ήταν νόμιμα. Ηθικό δεν ήταν σίγουρα. Δε μπο-
ρείς να υπομονεύεις το μέλλον ενός τόπου για τριά-
ντα αργύρια, όπως έκανε η προηγούμενη δημοτική 
αρχή. 

Πόσα λεφτά έχει λάβει ο δήμος Αριστοτέλη από 
την «Ελληνικός Χρυσός»;

Στα 3,5 χρόνια που περιγράφει το πόρισμα αναφέρο-
νται περίπου 11 εκ. ευρώ. Ορισμένα από αυτά ήταν 
νόμιμα, ως δωρεές σε μετρητά στα ταμεία του δή-
μου. Τα υπόλοιπα ήταν σε προμήθειες και έργα που 
δεν ακολουθούσαν τις διαδικασίες του δημόσιου 
λογιστικού. 

Τα 11 εκ. ευρώ είναι πολλά ή λίγα χρήματα;

Εάν σκεφτείτε ότι ο δήμος είχε προϋπολογισμό από 
εισπράξεις από δικούς του πόρους για αυτά τα 3,5 
χρόνια περίπου 14 εκ. ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι εί-
ναι πολλά λεφτά. 

Μετά τον Πάχτα, εσείς ως διοίκηση λάβατε ξανά 
χορηγία από την εταιρία;

Όχι. Λάβαμε σχετική απόφαση στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Η εταιρία βάσει νόμου έδωσε στο δήμο 
Αριστοτέλη για τα έτη 2014-2015 περίπου 150.000 
ευρώ το χρόνο και για το 2016 έδωσε 124.000 ευρώ. 

Η επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» είναι μια 
από τις λίγες που γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί θέ-
λετε να σταματήσει; 

Δεν είναι μόνο αυτή η επένδυση. Υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον και στον τουριστικό τομέα. Το ότι η Ελλάδα 
τα προηγούμενα χρόνια δε μπόρεσε να βρει τη θέση 
της στο διεθνές στερέωμα για να πάρει παραγωγικές 
διαδικασίες δεν είναι πρόβλημα σημερινό και σίγου-
ρα όχι δικό μας. Να γίνουν επενδύσεις, όμως επεν-
δύσεις που θα έχουν αειφορία και όχι καταστροφή 
μιας περιοχής. 

Τα νερά της περιοχής είναι καθαρά σήμερα;

Ναι, εκτός από συγκεκριμένες περιοχές όπως το 
Στρατώνι, που γι’ αυτό ευθύνεται επίσης η μεταλ-
λευτική δραστηριότητα. Τα προβλήματα της περι-
οχής περιορίζονται μέχρι στιγμής σε συγκεκριμένα 
σημεία. 

Αλήθεια, όσοι αντιδρούν από ποιους υποστηρί-
ζονται οικονομικά; Μια προσφυγή στο ΣτΕ κο-
στίζει αρκετά. Υπάρχει κάποιος κρυφός χρημα-
τοδότης;

Όχι φυσικά! Οι άνθρωποι που προσφεύγουν πλη-
ρώνουν από την τσέπη τους. Είναι ένα σημείο αλλη-
λεγγύης της τοπικής κοινωνίας που καταφέρνει να 
υποστηρίξει τα μέλη της που κατηγορούνται και δι-
κάζονται άδικα. Οι δημότες μπορούν να καταλάβουν 
μόνοι τους ποιο είναι το συμφέρον τους.
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Κωνσταντίνος Αδαμίδης, 
32 ετών, ιδ. υπάλληλος
Θα ήθελα να υπάρ-

χουν πιο πολλά events 
για τη νεολαία, για να 
«ξεκολλήσει»  από το 

tablet και το κινητό. Θα ήθελα να γίνουν πιο 
πολλές συναυλίες ή extreme sports μέσα 

στην πόλη. Κυρίως, δηλαδή, να αναπτυχθεί 
το «social life». Οι επιλογές όσον αφορά στη 

νυχτερινή ζωή δε με καλύπτουν καθόλου. 
Μπορεί η πόλη να έχει περισσότερα μαγαζιά 

απ’ ότι παλιότερα, όμως δεν είναι για την 
ηλικία μου ακριβώς. Δεν έχει κανονικά 

μπαρ, έχει club και ελληνάδικα. Θα μπορού-
σαμε να εκμεταλλευτούμε λίγο καλύτερα τα 
αξιοθέατα της πόλης όσον αφορά στον του-
ρισμό. Έρχονται κρουαζιερόπλοια με κόσμο 
και δε βλέπουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχει 

μόνο την τουριστική γραμμή η πόλη και δεν 
καλύπτει τις ανάγκες της, μιας και πλέον ο 

τουρισμός έχει αυξηθεί. 

Μαρία Μπαρόλη,  
19 ετών, φοιτήτρια

Η θάλασσα μυρίζει, θα 
ήθελα να είναι καθα-
ρή. Είναι πολύ άσχη-

μο να ερχόμαστε 
εδώ πρωί, μεσημέρι 
ή βράδυ και να βλέ-

πουμε αυτό το άσχημο 
πράγμα, ενώ θα μπορούσαμε 

να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της 
πόλης, δίνοντας έτσι μία άλλη εικόνα. Σχετι-
κά με τις μεταφορές, επειδή μένω έξω από 

τη Θεσσαλονίκη και για να έρθω στο κέντρο, 
δε βολεύουν τα δρομολόγια, θα ήθελα να 

υπάρχουν περισσότερα αστικά για να είναι 
και πιο εύκολη η μετακίνηση. 

Αλεξία Χαριοπολίτη,  
19 ετών, φοιτήτρια

Η Θεσσαλονίκη είναι 
μια πόλη με αυξημέ-

νο τουρισμό και για 
να αναδειχθεί ώστε να 
μη δημιουργείται κακή 

εντύπωση στον τουρίστα που 
έρχεται - καθώς η πρώτη εικόνα που βλέπει 

κάποιος είναι η θάλασσα και η παραλία- θα 

πρέπει να είναι καθαρή. Αυτό είναι που έχει 
να αναδείξει η πόλη, επομένως θα έπρεπε 

να δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτό, για 
να μη δημιουργείτε αρνητική εικόνα για την 

πόλη μας.

Ευτέρπη Μουζακίδη,  
20 ετών, φοιτήτρια

Η πόλη μου αρέσει 
γιατί αν μένεις στο 
κέντρο έχεις πρό-

σβαση σε πολλά 
πράγματα. Μπορείς 

να κινηθείς με τα 
πόδια από τη μια μεριά 
στην άλλη. Πιστεύω ότι 

η Αθήνα δίνει περισσότερες επιλογές σε 
συναυλίες και θέατρα. Εδώ δε συμβαίνουν 
όλα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα, που είναι 

μεγαλύτερη πόλη. Αν και έχει επιλογές η 
Θεσσαλονίκη, θα ήθελα περισσότερες και 

σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Τις ώρες που 
έχει πολύ κόσμο, π.χ. το μεσημέρι, αργείς 

παρά πολύ για να πας εκεί που θέλεις, είναι 
μειονέκτημα. Αν υπήρχε το ΜΕΤΡΟ σίγουρα 

οι μετακινήσεις θα ήταν πολύ πιο εύκολες.

Στέλλα Βενέρη,  
20 ετών, φοιτήτρια

Η Θεσσαλονίκη 
είναι πολύ οργα-

νωμένη πόλη. Και 
ο δήμος φροντίζει 

για την καθαριότητα 
της πόλης αλλά και οι 

πολίτες θέλουν να φροντί-
ζουν το περιβάλλον. Πάντα, 

όμως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ένα 
μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εγώ δεν το αντιμε-

τωπίζω, μιας και μένω στο κέντρο, αλλά ακούω 
πολλά παράπονα, είναι η απουσία του ΜΕΤΡΟ 
και ότι για να φτιαχτεί περιμένει ο κόσμος μία 

δεκαετία. Έχει δημιουργηθεί θέμα. Από πλευ-
ράς πρασίνου, η Θεσσαλονίκη έχει αρκετό. Έχει 
και τα Πανεπιστήμια, όπου από την πάνω μεριά 

έχουν πολύ πράσινο. Προς τις έξω περιοχές 
φαντάζομαι υπάρχει επίσης. Δε θα γίνουμε ποτέ 

εξωτερικό. Μακάρι, αλλά δε θα γίνουμε. 

Μαρία Χρωματίδου,  
21 ετών, φοιτήτρια

Έχω δει και άλλες 
πόλεις που συνδυ-

άζουν κέντρο με λιμάνι και θάλασσα και 
είναι πολύ πιο καθαρές από ό,τι η Θεσσα-

λονίκη. Βέβαια εδώ η πόλη είναι και πιο 
μεγάλη. Αλλά επειδή προβάλλει -ειδικά για 
τους τουρίστες της- το λιμάνι, τη θάλασσα, 

το Θερμαϊκό, θα έπρεπε να καθαρίζεται 
περισσότερο η περιοχή και τα σκουπίδια… 

να μην επιπλέουν. Επίσης, έχουμε δάση έξω 
από την πόλη, αλλά μέσα, στο κέντρο, δεν 
έχουμε πάρκα ή τουλάχιστον φροντισμένα 
πάρκα. Γενικά μου αρέσει η πόλη μου. Στο 
κέντρο η μόνη περιοχή που δε μου αρέσει 

και πιστεύω ότι θέλει πολλές αλλαγές, είναι 
η περιοχή γύρω από το Βαρδάρη και η αρχή 

της Εγνατίας και από άποψη κυκλοφορίας 
αλλά και παλιών κτηρίων, που δεν είναι 

περιποιημένα.

Βασιλική Ανανιάδου,  
18 ετών, φοιτήτρια

Γενικά η Θεσσα-
λονίκη είναι πολύ 

όμορφη. Έχει 
πολλά και διάφορα 

να κάνει κανείς 
και από συζητή-

σεις που έχω κάνει με 
ξένους, μου έχουν πει 

ότι και σε αυτούς αρέσει 
η πόλη μας, αλλά αυτό που παρατήρησαν 

και συμφώνησα και εγώ, είναι το θέμα της 
καθαριότητας. Πιστεύω ότι θα μπορούσε 

να βελτιωθεί αυτός ο τομέας. Να διατηρού-
με την πόλη πιο καθαρή ώστε να είναι πιο 

προσιτή. Επειδή, καλώς ή κακώς, όπως 
και σε άλλες πόλεις, έτσι και εδώ, έχουμε 

«διαβαθμισμένες περιοχές», δηλαδή κάποια 
περιοχή μπορεί να είναι πολύ καλή και σε 

καλό επίπεδο, ενώ άλλη μπορεί να είναι κα-
κόφημη. Βέβαια, αυτό δε μπορεί να αλλάξει 
άμεσα, Αλλά γιατί να μην ομορφύνουν όλες 

οι περιοχές για να τις χαίρονται αυτοί που 
μένουν εκεί; 

Ιωάννα Βουλγαρέλη,  
19 ετών, φοιτήτρια

Αν καθαριστεί ο 
Θερμαϊκός θα ομορ-

φύνει περισσότερο 
η πόλη. Είναι ένα 

πολύ μεγάλο μείον 
της Θεσσαλονίκης το ότι 

είναι βρώμικος. 

Νίκος Σαριμπανίδης,  
23 ετών, φοιτητής, 

σερβιτόρος
Θα ήθελα η Λεω-

φόρος Νίκης να 
γίνει πεζόδρομος. 
Να τοποθετηθούν 
κάγκελα σε όλο το 

μήκος της παραλίας. 
Να βρεθεί μία λύση με 

τους άστεγους και τους εξαρτημένους από 
ουσίες, που με ενοχλούν πολλές φορές στη 

δουλειά μου. Δεν έχω κανένα προσωπικό 
πρόβλημα, αλλά στη δουλειά μου δεν το 

ανέχομαι. Να ζητιανεύουν και να το κάνουν 
με άσχημο τρόπο, με ενοχλεί πολύ, κάτι 

πρέπει να γίνει.

Μαρία Σούλη,  
20 ετών, φοιτήτρια
Γενικά θα ήθελα 

να αλλάξει το 
ύφος των καφε-

τεριών και οι τιμές 
τους. Οι τιμές αυτές 

είναι πολύ υψηλές για 
τη Θεσσαλονίκη, από 

τη στιγμή μάλιστα που στη Χαλκιδική για 
παράδειγμα -που είναι τουριστικός προ-
ορισμός- έχει πιο ωραία μαγαζιά, με πιο 

χαμηλές τιμές. Αναφέρομαι στην Καλλιθέα, 
στο Παλιούρι, στη Βουρβουρού… Τα πάντα 

έχουν χαμηλότερες τιμές, είναι περίπου 
40% πιο κάτω. Θα ήθελα να μην υπάρχουν 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα στις διαβάσεις, δε 
μπορούν να περάσουν άτομα με αναπηρία. 

Θα ήθελα να βελτιωθεί η κατάσταση με τους 
ποδηλατοδρόμους. Τις Κυριακές, ειδικά, 

γίνεται χαμός και έχουν δίκιο και οι ποδηλά-
τες και οι πεζοί.  

 
Χρ. Καράπα

«Η Θεσσαλονίκη δεν είναι… πόλη του εξωτερικού»
Η έρευνα της Karfitsa, που ξεκίνησε πριν από δύο βδομάδες, με κεντρικό θέμα τη γνώμη των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, σχετικά με το τι θα ήθελαν να αλλάξει αλλά και τι άλλο 

θα ήθελαν να δούν στην πόλη τους. Οι νέοι προτείνουν «συναυλίες» και «extreme sports», την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης αλλά και την… μείωση των τιμών στα μαγαζιά. 

#δικό_σας
«ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ, ΩΣΤΈ ΝΑ ΈΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ»

«Να γίνει 
η Λ. Νίκης 

πεζόδρομος»
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#ατζέντα_θεάτρου
Θέατρο Άρατος
(Μοσκώφ 12, τηλ: 2315 312 487)

«Το Κέρας του Ρινόκερου» σε σκηνοθεσία Γιώρ-
γου Αυγερινού από την εταιρεία θεάτρου «ΘΕΣΠΗΙΚΗ 
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ». Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Αυγερινός, 
Αριστείδης Σιναπίδης. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 
20 & Κυριακή 21 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 9€ (γενική 
είσοδος), 6€ (φοιτητικό, ανέργων).

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

 «Ο Κύκλος» σε κείμενο Δημήτρη Μητρόπουλου και 
σκηνοθεσία Γιάννη Αϊβάζη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μπουράκ 
Χακί, Γιώργος Κοψιδάς, Κατερίνα Τσάβαλου, Δημήτρης 
Γιώτης, Κώστας Φραγκολιάς, Ευγενία Παναγοπούλου, Νίκος 
Κερασιώτης. Παραστάσεις: Σάββατο 20 Μαΐου στις 18:15 
& στις 21:15, Κυριακή 21 Μαΐου στις 20:15, Παρασκευή 26 
Μαΐου στις 21:15. Εισιτήρια: 17€ (γενική είσοδος), 13€ 
(φοιτητικό, παιδικό, ανέργων, ΑμεΑ).

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

«Σταγόνα μέσα 2» σε σύλληψη και χορογραφία Μέλπως 

Βασιλικού. Συμμετέχουν οι: Χ. Αλαβέρας, Γ. Βαγιωνάς, 
Ε. Ιακωβίδου, Σ. Κατίδου, Δ. Μπίκου, Κ. Μπούτου, Α. 
Πολυχρονίου, Μ. Τότσκας, Π. Χατσατριάν, Α. Γκουτζελούδης, 
Χ. Ερκέκογλου, Μ. Ερκέκογλου. Παραστάσεις: Σάββατο 
20 & Κυριακή 21 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 8€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, 
ΕΣΗΕΜΘ, ΣΕΗ).

«Κάτω Κόσμος» από το θέατρο του Άλλοτε, σε κείμενο 
Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία Βαρβάρας Δουμανίδου. 
Τελευταίες παραστάσεις: Τετάρτη 24 & Πέμπτη 25 Μαΐου 
στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, 
ανέργων).

Θέατρο Σοφούλη
(Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Καλαμαριά, 2310423925)

«Αναμείνατε στο ακουστικό σας» του Χαλ Σάλουεν σε 
σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια Παυλίνας Χαρέλα από τη 
θεατρική ομάδα Ευ(φ)ορία. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλεξάν-
δρα Γιαλούρη, Νέλλυ Γιαπουντζή, Μαίρη Κωνσταντινίδου,  
Γιάννης Κωνσταντινίδης, Κατερίνα Παπάζογλου, Θεολογία 
Μήλιου, Διογένης Μίχας, Μίνα Μπαδάκη, Ηλίας Πρωτιβιώ-
της, Δήμητρα Τακαβάκογλου. Τελευταίες παραστάσεις: 
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ 
(γενική είσοδος). 

«25η ώρα» από τη θεατρική ομάδα De Focus που βασί-
ζεται σε πραγματικά γεγονότα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Άντυ 
Μπότση, Γιάννης Τσότσος, Χρύσα Τσιτάκη. Παραστάσεις: 
Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ 
(γενική είσοδος), 5€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας 
και πολυτέκνων, άνω των 65, ΑμεΑ).

Θέατρο Τ
(Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310 854 333)

«Το τέλος του παιχνιδιού» του δραματουργού Σάμιουελ 
Μπέκετ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή και μετάφραση 
Νικηφόρου Παπανδρέου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης 
Ναζίρης, Έφη Σταμούλη, Σοφία Μαρία Βούλγαρη, Γιώργος 
Φράγκογλου. Παραστάσεις: Σάββατο 20 Μαΐου στις 21:30, 
Κυριακή 21 Μαΐου στις 20:00, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 & 
Παρασκευή 26 Μαΐου στις 21:30. Εισιτήρια: 12€ (γενική 
είσοδος), 8€ (φοιτητικό & ανέργων).

Θέατρο Ταξίδι Ονείρου
(Στεφ. Τάττη 3, τηλ: 6972 702 870)

«Οι περαστικοί - THE PASSENGERS» από το θεατρικό 
εργαστήρι ενηλίκων σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ηλιάδη. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αθηνά Σταυριανουδάκη, Γεωργία Πε-
ρηφάνου, Σταύρος Βασιλειάδης, Μελίνα Γαλέα, Τζένη Ελένη 
Χαραλαμπίδου, Λάζαρος Αντωνούδης, Αλέκα Καπουσούζη, 
Στέφανος Τσάκατος. Παραστάσεις: Σάββατο 20 (πρεμιέρα) 
& Κυριακή 21 Μαΐου στις 21:15. Εισιτήρια: 7€ (γενική 
είσοδος).

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

«Ασκητική» (Salvatores dei) σε σκηνοθεσία Aνδρέα 
Κουτσουρέλη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας 
Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, 
Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: 
Σάββατο 20 Μαΐου στις 21:00.

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

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

Βασιλικό Θέατρο
«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» του Χρήστου 
Παπαδημητρίου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα Αβραμάκη, 
Νεφέλη Ανθοπούλου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Τέλης Ζαχα-
ράκης, Δημήτρης Μορφακίδης, Αγγελική Νοέα, Χρήστος 
Παπαδημητρίου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Εύη Σαρμή, Χρίστος 
Στυλιανού, Χρύσα Τουμανίδου, Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης 
Χαλκιάς. Μουσική επί σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, 
Μάριος Μακρής, Κώστας Μαργαρίτης, Γιώργος Μηλώσης, 
Σωτήρης Πατσαλιάς, Γιώργος Τσέλιος. Παραστάσεις: 
Κυριακή 21 Μαΐου στις 19:00, Τετάρτη 24 Μαΐου στις 18:00 
& Πέμπτη 25 Μαΐου στις 21:00.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Λαμπεντούζα» του Άντερς Λουστγκάρτεν, σε σκηνο-
θεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, μετάφραση Αγγελικής 
Κοκκώνη και παραγωγή από το Θέατρο Νέου Κόσμου. 
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Αργύρης Ξάφης, Χαρά – 
Μάτα Γιαννάτου. Παραστάσεις: Σάββατο 20 Μαΐου στις 
21:00 &Κυριακή 21 Μαΐου στις 19:00.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Δε σε ξέχασα ποτέ» του Λέοντα Α. Ναρ, σε σκηνοθεσία 
Μιχάλη Σιώνα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλεμκερίδου, 
Γιάννης Χαρίσης. Ακούγονται οι: Στέλλα Καμπουρίδου, 
Γιώργος Μιναχείλης, Ηλίας Σαρηγιαννίδης. Παραστάσεις: 
Σάββατο 20 Μαΐου στις 21:00 & Κυριακή 21 Μαΐου στις 
19:00. Εισιτήρια: 15€, 12€, 10€ (μαθητικό, φοιτητικό, 
κάρτα ανεργίας, άνω των 65), 7€ (ομαδικό). 

«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ 
σε μετάφραση της Εταιρείας Θεάτρου Θέαση και σκηνοθεσία 

Μιχάλη Σιώνα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Τρυφωνία Αγγελίδου, 
Διαμαντής Αδαμαντίδης, Αχιλλέας Αναγνώστου, Γιάννης 
Σαμψαλάκης, Μαρία Χάνου. Παραστάσεις: Τετάρτη 24 
Μαΐου στις 19:00 (πρεμιέρα), Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 
Μαΐου στις 21:00.

Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Δηλητήριο» της Λοτ Φέϊκεμανς, σε μετάφραση και 
σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία 
Τσιμά και Ταξιάρχης Χάνος. Παραστάσεις: Σάββατο 20, 
Κυριακή 21, Τετάρτη 24, Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Μαΐου 
στις 21:00.

Πολιτεία Θεάτρου
(Ολύμπου 88, τηλ: 2310272909/285452- 6974195079)

«Δεσποινίς Τζούλια» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ σε 
σκηνοθεσία Μαρίας Μπαλτατζή. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία 
Μπαλτατζή, Νίκος Παλπάνης, Βασιλική Χαραλαμπίδου. 
Τελευταία παράσταση: Σάββατο 20 Μαΐου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος) 7€ (ανέργων, φοιτητικό).

Πολυχώρος ΕΝΩ
(Ερμού 11, τηλ: 6979 192 902)

«Κατσαρίδα» του Βασίλη Μαυρογεωργίου, σε σκηνοθε-
σία Τάσου Ράτζου από την εταιρεία θεάτρου Μικρός Βορράς. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Τσάβος, Κωνσταντίνος 
Φωτίου. Μουσική επί σκηνής οι: Γιάννης Μαστρογιάννης, 
Χρήστος Πασχαλίδης. Τραγούδι η Αφροδίτη Νικολιουδάκη. 
Παράσταση: Σάββατο 20, Κυριακή 21 & Παρασκευή 26 
Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 6€ 
(μειωμένο), 3€ (φοιτητές δραματικών σχολών).

Σχήμα εκτός άξονα
(Πλάτωνος 35, τηλ: 2310 823 444)

«Έτοιμη» από τη  θεατρική ομάδα travelers στο πλαίσιο 
της δράσης «Βήμα Στους Νέους 2017», σε κείμενο Ιωάννας 
Θεοδοσιάδου και σκηνοθεσία Αντώνη Φωτιάδη. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Ιωάννα Θεοδοσιάδου, Ανθή Δήμητρα Ροροπού-
λου. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 20 & Κυριακή 
21 Μαΐου στις 21:30. Εισιτήρια: Είσοδος με ελεύθερη 
συνεισφορά.

Radio City
(Παρασκευοπούλου 9, τηλ: 2310819153 & 2310824970)

«Οι από πάνω» του Νίκου Μουτσινά. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Νίκος Μουτσινάς, Θωμαϊς Ανδρούτσου, Ντορέττα 
Παπαδημητρίου, Σόλων Τσούνης, Ματίνα Νικολάου, Μαρία 
Κατσανδρή, Πρόδρομος Τοσουνίδης. Παραστάσεις: 
Σάββατο 20 Μαΐου στις 18:15 & στις 21:15 και Παρασκευή 
26 Μαΐου στις 21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 18€ 
(διακεκριμένες θέσεις), 13€ (μειωμένο).

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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#συνέντευξη

Πόσο τετράγωνη είναι η λογική του «Κύ-
κλου»;

Καθόλου τετράγωνη. Ο κύκλος δεν τετραγωνί-
ζεται και πολύ περισσότερο ο δικός μας ο κύ-
κλος. Διαιωνίζεται από το  μαύρο στο άσπρο και 
από το άσπρο στο μαύρο.

Ποια είναι η απόσταση από την απελπισία 
στο γέλιο;

Πρόκειται για μία λεπτή ισορροπία. Οι αποστά-
σεις είναι πολύ μικρές, ανάλογα με την ψυχο-
λογία του κάθε ανθρώπου. Βέβαια, το γέλιο 
δε σημαίνει ταυτόχρονα και χαρά. Γελάμε και 
πικρά, ή κλαίμε και από χαρά. Το κλάμα και το 
γέλιο είναι δύο έντονες εκφράσεις, τόσο ίδιες, 
όσο και διαφορετικές, με κοινό παρανομαστή το 
συναίσθημα.

Βιώσατε ποτέ στο φιλικό ή συγγενικό σας 
περιβάλλον, τόση απελπισία που να αγγίζει 
τα όρια της αυτοκτονικής τάσης; Αν ναι πως 
το διαχειριστήκατε κι αν όχι πως πιστεύετε 
ότι θα το διαχειριζόσασταν;

Γενικά σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση. 
Το θέμα είναι πόσο καθαρό μυαλό έχεις, πόσο 
νηφάλιος είσαι, ώστε να βρεις αυτό το δρομάκι 
που οδηγεί στη λύση. Θεωρώ πολύ δύσκολο να 
διαχειριστεί κάποιος αυτοκτονικές τάσεις, χω-
ρίς να είναι ειδικός.

Πως είναι η εμπειρία της συνεργασίας σας 
με τον Τούρκο ηθοποιό Μπουράκ Χακί; Μα-
θαίνεται τουρκικά και ελληνικά ο ένας στον 
άλλο;

Μας συνδέει μια ειλικρινής φιλία. Είναι ένας 
πολύ καλός επαγγελματίας και υπάρχει κοινή 
γλώσσα, αυτή της υποκριτικής, που μας βοη-
θάει να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία.

Πως μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να σκηνο-
θετεί δράμα όπως το «Τζόρνταν», μετά μια 
μαύρη κωμωδία σαν τον «Κύκλο», να πα-
ρουσιάζει πρωινάδικο, να χορεύει σε τηλε-
οπτικό σόου, να εξοργίζεται για φωτογρα-
φίσεις του παιδιού του, να φωτογραφίζεται 
ημίγυμνος με τη σύζυγο… Δεν μπερδεύε-
στε με τον εαυτό σας;

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, αν και τα πε-
ρισσότερα από αυτά δεν είναι πάντα έτσι όπως 
φαίνονται από την πρώτη ματιά. Για παράδειγ-
μα, η λέξη  «πρωινάδικο» παραπέμπει σε κάτι 
κακό, αφού έτσι χαρακτηρίζουμε συνήθως κάτι 
που είναι εντελώς κουτσομπολίστικο.  Επίσης, 
το να χορέψεις για καλό σκοπό είναι τελείως 
διαφορετικό, από το να πεις σε κάποιον ότι χο-
ρεύεις για να κερδίσεις τα προς το ζην, ή ότι το 
κάνεις για την προβολή σου. Το να φωτογραφί-
ζεσαι ημίγυμνος μπορεί να είναι προκλητικό, ή 
να φωτογραφίζεσαι προφανώς εικαστικά, γιατί 
εικαστικά σου βγαίνει, γεγονός τελείως διαφο-
ρετικό από το να φωτογραφίζεσαι απλώς ημί-
γυμνος. Το να σκηνοθετώ το «Τζόρνταν», παίζο-
ντας παράλληλα σε κωμωδία, ή να σκηνοθετώ 
τον «Κύκλο», μία μαύρη κωμωδία… Τι να πω; 
Όπως προανέφερα, είναι άβυσσος η ψυχή του 
ανθρώπου. Κρύβουμε πολλά μέσα μας. Αυτό 
το οποίο θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω 
δε μπορούμε πάντα να το προσδιορίσουμε και 
να το εξωτερικεύσουμε με μία δουλειά. Καμιά 
φορά, δεν αρκούν ούτε 10-15 χρόνια καριέ-
ρας…

Όλες αυτές οι αλλαγές θεωρείτε ότι γίνονται 
επειδή βαριέστε εύκολα; Ίσως επειδή θέλε-
τε αλλαγές συνέχεια;

Ή ίσως επειδή έχω καλλιτεχνικές ανησυχίες, 
αν μιλάμε σκηνοθετικά. Ίσως επειδή μ’ αρέσει 
να ρισκάρω, όπως έκανα για παράδειγμα, όταν 
παρουσίασα το survivor. Τα ρίσκα που παίρνει 
ο καθένας στη ζωή, είναι κάτι διαφορετικό σε 
σχέση με αυτά που παίρνει στην καριέρα του. 
Δόξα το Θεό, 15 χρόνια υπάρχω καλλιτεχνικά. 
Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Να αισθά-
νεσαι πως υπάρχεις δημιουργικά σε ένα χώρο, 
είσαι  ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, και συνερ-
γάζεσαι με αξιόλογους ανθρώπους. Αυτό κάτι 
σημαίνει.

Πως είναι να συμβιώνουν δύο sex symbols 
στο ίδιο σπίτι; Γιατί και εσείς και η σύζυγός 
σας αποκτήσατε την ιδιότητα στο βιογραφι-
κό σας…

Εεε, υπερβολές. Δεν τη χρειάζομαι καν στο 
βιογραφικό μου αυτή την ιδιότητα. Έχω σπου-
δάσει υποκριτική. Αν η ιδιότητα αυτή που λέτε 
«σκεπάζει» αυτό το οποίο έχω σπουδάσει, τότε 

μάλλον κάπου έχω αποτύχει. Από εκεί και πέρα 
η συμβίωση μας είναι αυτή δύο απλών ανθρώ-
πων, που σέβονται και αγαπούν ο ένας τον άλλο.

Τη μπαντάνα στο Χρανιώτη τη δώσατε. Θα 
πηγαίνατε ως παίκτης στο survivor;

Ποτέ μη λες ποτέ.... Ναι, εγώ έδωσα στον Γιώρ-
γο Χρανιώτη τη μαύρη μπαντάνα που φοράει 
ενίοτε, γιατί είναι φίλος μου φυσικά και περά-
σαμε μαζί μια ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν. Σε 
ότι αφορά το ίδιο το survivor ως παιχνίδι και το 
αν θα πήγαινα ως  παίκτης, ενώ έχω υπάρξει 
παρουσιαστής του, αυτό θα ήταν μια απόφαση 
που θα έπαιρνα αν είχα τα δικά μου κίνητρα και 
το δικό μου λόγο. Δε μπορώ να το ξέρω πριν 
υπάρξουν, διότι το σίγουρο είναι πως κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο δε νομίζω πως θα μου 
προσέθετε κάτι. Το μόνο που θα ήταν πιθανό 
να μου προσφέρει, θα ήταν κάποιο οικονομικό 
όφελος. Μη ξεχνάτε άλλωστε, πως οι άνθρωποι 
που βρίσκονται εκεί προφανώς  έχουν αφή-
σει τις δουλειές τους στην Ελλάδα για να πάνε. 
Υπάρχουν από πίσω κάποιες οικονομικές συμ-
φωνίες που δεν τις ξέρουμε…

Της Φιλίας Νομικού

«Δε χρειάζομαι στο βιογραφικό μου τον όρο “sex symbol”»
Μπορεί να ξεκίνησε την καριέρα του ως… sex symbol, αλλά από τότε, έχει κάνει αρκετό δρόμο, ώστε η καλλιτεχνική ιδιότητα να… υπερκαλύπτει εκείνη την πρώτη… 
επικοινωνιακή. Πλέον, ο Γιάννης Αιβάζης διανύει τα πρώτα βήματα  και στη σκηνοθεσία με τον «Κύκλο», τη μαύρη κωμωδία που έκανε πρεμιέρα στις 19 Μαΐου στο 

θέατρο «Αριστοτέλειον» της Θεσσαλονίκης και όπως λέει, «καμιά φορά δεν φτάνουν 15 χρόνια για να εξωτερικεύσεις όσα έχεις μέσα σου»! Η υπόθεση του «Κύκλου» 
περιστρέφεται κωμικοτραγικά γύρω από έναν απελπισμένο που ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει, όταν όλα ανατρέπονται από τις επισκέψεις που δέχεται. Ο Γιάννης Αϊβάζης 

σκηνοθετεί  τους Γιάννη Κοψιδά, Λευτέρη Δημητρόπουλο, Κώστα Φραγκολιά, Νίκο Κερασιώτη, Κατερίνα Τσάβαλου, Ευγενία Παναγοπούλου και τον διάσημο Τούρκο 
πρωταγωνιστή του τηλεοπτικού «Κισμέτ» Μπουράκ Χακί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 24/5
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX):
Αίθουσα 1
Τόνυ Έρντμαν
Προβολές: 21.00, Δευτέρα: 18.15
Αίθουσα 2
Όνειρα Γλυκά 
Προβολές: 20.00
Επιφανής Πολίτης
Προβολές: 22.15
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο: 15.20 – 18.10 – 
21.00 – 23.40, Κυριακή: 12.45 – 15.20 
– 18.10 – 21.00 – 23.40, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.10 – 21.00 – 23.40
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.45
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 14.15 – 16.20, 
Κυριακή: 12.10 – 14.15 – 16.20
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 13.10 – 15.10 – 
17.10, Κυριακή: 13.10 – 15.10 – 17.10, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 17.10
Ο τοίχος
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 – 
21.15 – 23.15
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 – 
22.00
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 – 
15.00 – 17.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00

Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.20 – 
15.30 – 17.45, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.45
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.50
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.00 
– 18.45 – 21.30 – 00.15, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.45 – 21.30 – 00.15
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 – 
20.30 – 23.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 14.00 – 16.00, 
Κυριακή: 12.00 – 14.00 – 16.00
Αίθουσα 8 
Φύλακες του Γαλαξία 2 
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.30 
– 17.20 – 20.10 – 23.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.20 – 20.10 – 23.00
Comfort 1
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.45 – 
23.20
Comfort 2
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 20.20 
– 23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 16.00
Αρχηγός από Κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.00, Κυριακή: 

11.30
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 19.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή: 17.00
Ο κος Τίποτα
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 21.30
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.00
Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδί-
κηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή: 19.00 
– 21.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑ-
ΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου και 
Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 16.30
Αρχηγός από Κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.30, Κυριακή: 
11.30
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.30
Ο κος Τίποτα
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 21.00
ΛΑΪΚΟΝ (Μοναστηρίου 2, τηλ: 
2310513880)
2 σεξ ταινίες
ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
Άφτερλωβ 
Προβολές: 21.30
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάν-
δρου 3, τηλ: 2310829457)
Η 9η Ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: 21.15
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Όταν τελειώσει ο έρωτας
Προβολές: 18.30
Η ενοχή των αθώων
Προβολές: 20.30 – 22.30
ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 

Αίθουσα Ολύμπιον
Άφτερλωβ
Προβολές: 18.00 – 20.00 – 22.00, 
Δευτέρα: 22.00
Το βιβλίο της ζούγκλας
Προβολές: Κυριακή: 12.00
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 
1, λιμάνι
Η κυνηγός με τον αετό
Προβολές: 18.30
Δύο καρδιές
Προβολές: 20.30 – 22.15
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Στέφαν Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός στην 
Ευρώπη
Προβολές: 19.30, 21.30
Αίθουσα Παύλος Ζάννας 
Η βοηθός
Προβολές: 20.15 – 22.15
CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννι-
τσών 61 & Κωλέττη 34, One Salonica 
Outlet Mall, 3ος όροφος, τηλ: 
2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 – 
21.50
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.15 
– 13.15 – 15.15 – 17.20, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.20
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 
23.10
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.30 
– 14.30 – 16.30 – 18.30, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 14.15 – 16.15 – 18.15, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.15

Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.15 – 
22.50
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Kung Fu Panda 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.00 
– 15.00
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 19.00 – 
21.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 21.30
Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά 
σύγκρουσης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.00
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00
Η πεντάμορφη και το τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 19.00 
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο Τοίχος
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 21.00 – 
23.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.45 – 21.00 
– 23.00
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.20
Ζωούπολη (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.50
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.00 
– 18.45
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.10
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο - Κυριακή 11.30 – 
13.30 – 15.30 – 17.30 – 19.30, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 17.30
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.40 – 
13.45 – 15.45 – 17.45
Η πεντάμορφη και το τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.10
Φύλακες του Γαλαξία 2 (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.45 – 
22.30
Αίθουσα 8 (θερινή)
Αν
Προβολές: Κυριακή: 21.00, Τετάρτη: 23.20
Chevalier
Προβολές: Κυριακή: 23.20
Ένας άλλος κόσμος
Προβολές: Σάββατο: 23.20, Τετάρτη: 21.00
Η Ρόζα της Σμύρνης
Προβολές: Δευτέρα: 23.30
Ο Αστακός
Προβολές: Δευτέρα: 21.00
Μικρά Αγγλία
Προβολές: Τρίτη: 23.20
Πολίτικη Κουζίνα
Προβολές: Σάββατο και Τρίτη: 21.00
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, 
πληροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.00 
– 20.30 – 23.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
20.30 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.10
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20 – 
22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.50 – 
22.30
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 

Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος 
Παίζουν οι: Ηρώ Μπέζου, Χάρης Φραγκούλης

Είναι καλοκαίρι, η Αθήνα βράζει, αλλά ο τριαντάχρο-
νος Νίκος δροσίζεται στα βόρεια προάστια, πίνοντας 
κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα. Η πισίνα δεν είναι δική 
του, αλλά του Σταύρου, που έχει ζητήσει από τον Νίκο 
να προσέχει το σπίτι και την Λέιλα -τον σκύλο του- 
για το καλοκαίρι. Η ευκαιρία μοιάζει μοναδική στον 
άφραγκο μουσικό, που αποφασίζει να καλέσει εκεί 
την πρώην κοπέλα του, Σοφία, για ολιγοήμερες δια-
κοπές στην πόλη. Όταν όμως η ανυποψίαστη Σοφία 
καταφτάνει, οι διακοπές στον παράδεισο βγαίνουν 
εκτός τροχιάς. Ο Νίκος την κλειδώνει στο στούντιο 
του σπιτιού, αποφασισμένος να μην την αφήσει να 
φύγει, αν δεν μάθει τους λόγους για τους οποίους 
χώρισαν. Γιατί; Επειδή ακόμα δεν έχει καταλάβει. Κι 
αν δεν καταλάβει πώς θα την ξεπεράσει; Εγκεφαλι-
κά. Γιατί ερωτικά την έχει ξεπεράσει - φυσικά.

Σκηνοθεσία: Νταγκ Λάιμαν 
Παίζουν οι: Άαρον Τζόν-
σον, Τζον Σινά, Σπένσερ 
Τόμας

Μία πολεμική περιπέτεια 
κατά την οποία οι Άαρον 
Τζόνσον και Τζον Σίνα πρω-
ταγωνιστούν ως Αμερικανοί 
στρατιώτες, παγιδευμένοι 
πίσω από ένα τοίχο που κα-
ταρρέει, προσπαθώντας να 
κρυφτούν από το στόχαστρο 
ενός ελεύθερου σκοπευτή. 
Η δύναμη και το πνεύμα 
τους δοκιμάζονται όσο 
παλεύουν να παραμείνουν 
ζωντανοί και να εντοπίσουν 
την απειλή. Η ταινία είναι 
κατάλληλη για άτομα άνω 
των 18 ετών.

ΆφτερλωβΟ Τοίχος (The Wall)
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(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.50
Αίθουσα 4 (Dolby)
Φύλακες του Γαλαξία 2 (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 
– 22.20
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 
– 22.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.50
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκη-
τοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.50 
– 21.30
ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», 
Πυλαία, κρατήσεις από σταθερό: 
8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 23.00

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκη-
τοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.30 – 
18.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.40 
– 21.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.40
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.50 
– 22.20
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.40
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.10
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.50 – 
20.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 20.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Άγρια Όνειρα
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.40 – 
18.50, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.50

Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.10 
– 19.40 – 22.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.40 – 22.40
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Φύλακες του Γαλαξία 2 (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 
– 22.30
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.20
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.50 – 
19.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.00
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.00 
– 19.30 – 22.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.30 – 22.00
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.15
ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Τα μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος
Προβολές: 19.00
Το δίχτυ
Προβολές: 20.30 – 22.30

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 24/5

Alien: Covenant Το βιβλίο της ζούγκλας (The Jungle Book)

Στέφαν Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός στην Ευρώπη  
(Stephan Zweig: Farewell To Europe)

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ 
Παίζουν οι: Μπίλι Κράνταπ, Μάικλ Φασμπέντερ, Κάθριν Γουότερστον, Κάρμεν Ετζόγκο, 
Ντάνι Μακμπράιντ, Ντέμια Μπίσιρ, Τζούσι Σμόλετ, Κάλι Χερνάντεζ, Έιμι Σέιμετζ

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει με το «Alien: Covenant», το δεύτερο μέρος της prequel τριλογίας 
που ξεκίνησε με το «Προμηθέας», στο σύμπαν που δημιούργησε ο ίδιος πίσω στο 1977 
με το «Alien» - ένα από τα πιο σημαντικά έργα επιστημονικής φαντασίας σε ολόκληρη την 
ιστορία του κινηματογράφου. Με προορισμό έναν απομακρυσμένο πλανήτη σε ένα μακρινό 
σημείο του γαλαξία, το πλήρωμα του αποικιακού πλοίου Covenant νομίζει ότι ανακαλύπτει 
έναν αχαρτογράφητο παράδεισο, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν σκοτεινό, 
επικίνδυνο κόσμο – ο μόνος κάτοικος του οποίου είναι ο «συνθετικός» Ντέιβιντ (Μάικλ 
Φασμπέντερ), επιζών της καταδικασμένης αποστολής Προμηθέας. Η ταινία είναι κατάλληλη 
για άτομα άνω των 15 ετών.

Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό

Παίζουν οι: Νιλ Σέθι, Μπιλ 
Μάρεϊ, Μπεν Κίνγκσλεϊ 

Ο Μόγλης είναι ένα μικρό 
αγόρι που μεγάλωσε στη 
ζούγκλα με μια αγέλη 
λύκων. Εχθρός του είναι ο 
εκδικητικός τίγρης Σιρ Χαν 
που τρομοκρατεί τα υπό-
λοιπα ζώα, κι έτσι εκείνος 
αποφασίζει να φύγει από 
τον τόπο του για το Χωριό 
των Ανθρώπων. Ο Σιρ Χαν, 
όμως, θα χρησιμοποιήσει 
κάθε τρόπο για να τον φέρει 
πίσω. Με έμπνευση από 
την κλασική ιστορία του 
πολυαγαπημένου ήρωα 
του Κίπλινγκ, Μόγλη, ο 
σκηνοθέτης συνδυάζει 
ρεαλιστικά γυρίσματα και 3D 
γραφικά που δημιουργούν 
ένα αποτέλεσμα μαγευτικό 
και ιδιαίτερα συναρπαστικό.

Σκηνοθεσία: Μαρία Σράντερ 
Παίζουν οι: Γιόσεφ Χάντερ, Μπάρμπαρα Σουκόβα, Αένννε Σβάρτς

Τα χρόνια της εξορίας, μεταξύ Μπουένος Άιρες, Νέας Υόρκης και Βραζιλίας, ενός από τους σημαντικότερους γερμανόφωνους συγγραφείς 
του 20ου αιώνα, του Στέφαν Τσβάιχ. Ως εβραίος διανοούμενος, ο Τσβάιχ μισεί την απανθρωπιά που επικρατεί στη Γερμανία και προσπαθεί να 
ξεφύγει από το φάντασμα του ναζισμού, ψάχνοντας συγχρόνως για ένα σπίτι στο νέο κόσμο. Η ταινία αποτέλεσε την πρόταση της Αυστρίας για 
το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.
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#books
«Δίψα» «Έραστές για πάντα» «Φονικό δάσος»

«Το πρόσωπο του 
ολέθρου» 

Η «Δίψα» αποτελεί τη συνέχεια του μπεστ 
σέλερ «Η αστυνομία» (του δέκατου βιβλίου 
στη σειρά Χάρι Χόλε), στο οποίο ο βετερά-
νος επιθεωρητής παλεύει να προστατέψει 
τους συναδέλφους του από ένα δολοφόνο 
που επιζητά εκδίκηση από την αστυνομία. 
Στη «Δίψα» ο Χάρι θα ενταχθεί ξανά στις τά-
ξεις της αστυνομίας του Όσλο για να εντοπί-
σει έναν serial killer που σκοτώνει χρήστες 
του κοινωνικού δικτύου γνωριμιών Tinder. 
Ο τρόπος του και η μέθοδος του δολοφό-
νου θα οδηγήσουν τον Χάρι στο κυνήγι μιας 
νέμεσής του από το παρελθόν. Κι όπως δη-
λώνει ο συγγραφέας:  «Πάντα επέστρεφα 
στον Χάρι, είναι η αδελφή ψυχή μου. Βέ-
βαια είναι ψυχή χαμένη στο σκοτάδι οπότε 
η εμπειρία της κατάδυσης σ’ αυτήν είναι μεν 
συναρπαστική αλλά και συναισθηματικά 
εξαντλητική. Όμως ο Χάρι και η ιστορία του 
αξίζουν τις άγρυπνες νύχτες μου».

H κληρονόμος Τζούλια Μίλερ είναι ενθου-
σιασμένη που οι δικηγόροι της έχουν επι-
τέλους βρει έναν τρόπο να την απελευθε-
ρώσουν από το συμβόλαιο αρραβώνα με 
τον γιο του κόμη του Μάνφορντ, ο οποίος 
την εγκατέλειψε πριν από χρόνια. Πλέον 
είναι έτοιμη για έναν καλό γάμο και ελπί-
ζει να βρει τον ιδανικό σύντροφο στο χορό 
της φίλης της Τζορτζίνας. Γοητευμένη από 
έναν μασκοφορεμένο Γάλλο, ο οποίος της 
δίνει το πρώτο της φιλί, δεν μπορεί παρά 
να κυνηγήσει τον μυστηριώδη αυτόν άντρα 
– μέχρι που κάνει μια συγκλονιστική ανα-
κάλυψη. Τώρα, για να αποφύγει να πέσει 
στην παγίδα αυτού του αδίστακτου ευγενή, 
η Τζούλια βρίσκεται μπλεγμένη σε μια ριψο-
κίνδυνη σχέση με έναν άντρα που ποτέ δεν 
πίστευε ότι θα μπορούσε να αγαπήσει.

Εκδόσεις Μεταίχμιο Εκδόσεις Διόπτρα
Ένα αστυνομικό θρίλερ  από την «Βασίλισσα 
του Εγκλήματος». Η ντετέκτιβ Λουίσε Ρικ 
επιστρέφει στην υπηρεσία της, στο Τμήμα 
Ειδικών Ερευνών, μετά από παρατεταμένη 
άδεια. Η νέα υπόθεση που της αναθέτουν 
–η εξαφάνιση ενός δεκαπεντάχρονου αγο-
ριού– μοιάζει να της δίνει μια μοναδική ευ-
καιρία να ρίξει φως σε κάποια αναπάντητα 
ερωτήματα σχετικά με τον μυστηριώδη θά-
νατο του φίλου της, τα οποία εξακολουθούν 
να τη στοιχειώνουν δεκαπέντε χρόνια μετά. 
Η έρευνα της Λουίσε για την εξαφάνιση του 
αγοριού θα την οδηγήσει πίσω στο χρόνο 
και θα της δώσει τη δυνατότητα να επανα-
συνδεθεί με ανθρώπους από το δικό της 
παρελθόν. Θα την οδηγήσει όμως και στον 
σκοτεινό κύκλο των οπαδών μιας αρχαίας 
σκανδιναβικής θρησκείας, οι οποίοι συνδυ-
άζουν τις τελετές τους με όργια και δολο-
φονίες και δεν έχουν τον παραμικρό σεβα-
σμό ούτε για τους φιλικούς ούτε για τους 
οικογενειακούς δεσμούς.

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ένα εξαιρετικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στα 
σοκάκια της Πόλης των πόλεων… Η δολο-
φονία μιας Αμερικανίδας φοιτήτριας στο 
ρωμαίικο κοιμητήριο του Σισλί στην Κων-
σταντινούπολη μοιάζει να συνδέεται με μια 
σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα σε άλλα 
μέρη του κόσμου. Η υπόθεση περιπλέ-
κεται περισσότερο όταν ακόμα πιο άγριες 
δολοφονίες σκορπούν ανησυχία, αίμα και 
φόβο στην ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης. 
Ο έμπειρος Τούρκος αστυνομικός Τόλγκα 
Σιτσάκ καλείται να βρει τους ενόχους μαζί 
με τη γοητευτική εγκληματολόγο Λένια 
Ουίλιαμς απ’ την Ουάσινγκτον και η σχέση 
τους, αν και καθαρά επαγγελματική στην 
αρχή, εξελίσσεται σε έναν παράφορο έρω-
τα. Το αδιέξοδο της Λένιας και του Τόλγκα 
μεγαλώνει όταν υποψιάζονται ότι τα μυ-
στηριώδη αντικείμενα που βρίσκουν στους 
τόπους των εγκλημάτων θυμίζουν ανθρω-
ποθυσίες λαών της Λατινικής Αμερικής. 

Εκδόσεις Ωκεανίδα
του Jo Nesbo της Johanna Lindsey της Αναστασίας Κατσούρη της Sara Blaedel

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr

Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη | 2310.25.75.76 | info@fliosart.gr | www.fliosart.gr

Ριζόχαρτα, χαρτιά, χαρτοπετσέτες, 
Αντικείμενα για διακόσμηση, 
αστάρια, χρώματα ακρυλικά/κιμωλίας 
κόλλες, πατίνες, φινιρίσματα, 
πάστες & 3D υλικά, κρακελέ, 
χρυσώματα, sospeso, artex,  
εργαλεία, υφάσματα κ.ά.

Τρίμηνα  
και ταχύρρυθμα 

σεμινάρια

Decoupage - Mix Media - Scrapbooking - Γάμος/Βάπτιση - Felting
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΥΛΙΚΑ Ανανεωμένο e-shop

w w w. f l i o s a r t . g r
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Το Σάββατο 20 Μαΐου ο Παύλος Παυλίδης έρχεται 
στο Μύλος Club. Ώρα προσέλευσης στις 21:30 και 
έναρξης στις 22:30. Εισιτήριο θεάματος: 10 ευρώ 
στην προπώληση και 12 ευρώ στο ταμείο. Σημεία 
Προπώλησης: Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot 
(Σβώλου), Έντεχνον, Καφέ Ηλιοτρόπιο, Καφέ Διώ-
ροφον. Στο εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται ποτό και 
είναι μόνο είσοδος θεάματος της συναυλίας, καθώς 
και δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Σε περίπτω-
ση που θέλετε να εξασφαλίσετε θέση καθημένου 
πριν την ημερομηνία της συναυλίας μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο: 2310.510081. Αυτή τη φορά ο 
Π. Παυλίδης επιστρέφει στην πόλη με διαφορετικό 
μουσικό σχήμα για ένα ακουστικό live πέρα από τα 
καθιερωμένα. Ένα project δουλεμένο τον τελευταίο 
καιρό μαζί με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα και 
τις λούπες και τον Αλέκο Βουλγαράκη στην ηλεκτρι-
κή κιθάρα. Μια άλλη προσέγγιση στα τραγούδια του 
Παύλου από όλη τη μουσική του πορεία και με ένα 
πρόγραμμα εμπλουτισμένο με αρκετά κομμάτια του, 
που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε 
στις συναυλίες του, καθώς η επιλογή τους ταιριάζει 
απόλυτα με την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 
project.

Η performer και καθηγήτρια μιούζικαλ Σία Κοσκινά θα 
βρεθεί για πρώτη φορά στο French Keys το Σάββα-
το 20 Μαΐου. Ώρα προσέλευσης: 22:00 και έναρξης 
22:30. Τιμή θεάματος: 5 ευρώ.

Η Σ. Κοσκινά είναι η αγαπημενη φωνή των παιδιών 
(Barbie, Elsa\Frozen, Mrs Potts\Beauty and the Beast, 
Shrek,Happy Feet), με σημαντικές σπουδές και βρα-
βεύσεις σε Λονδίνο και Αμερική, γνωστή στο ευρύ 
κοινό ως acting coach του τηλεοπτικού παιχνιδιού 
«Your Face Sounds Familiar», μια πλειάδα σημαντι-
κών συνεργασιών στο ενεργητικό της. Στην εμφάνιση 
της το Σάββατο πρόκειται να ερμηνεύσει σπουδαία 
τραγούδια από την σκηνή του Broadway. Την ερμη-
νεύτρια θα συνοδεύσει ένα τρίο μουσικών: ο Σπύρος 
Ρασσιάς στις ενορχηστρώσεις και στο πιάνο, ο Νίκος 
Βαργιαμίδης στα τύμπανα και ο Δημήτρης Γιαλαμάς 
στο μπάσο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Κώστας Λειβαδάς με δύο πιάνα και δύο 
φωνές σε μια μοναδική συνάντηση στο Κτήμα Χρηστίδη στην Άνω Περαία 
την Παρασκευή 26 Μαΐου. Ελάχιστη κατανάλωση 15€/ πρώτο ποτό. Ώρα 
έναρξης: 22.00. Δύο  μεγάλοι συνθέτες ανταμώνουν σε μια ανοιξιάτικη 
βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού στο ΚΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΙ-
ΔΗ στην ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μετά από 
τις επιτυχημένες παραστάσεις του χειμώνα «Βικτώρ ή Τα παιδιά στην 
εξουσία», του Ροζέ Βιτράκ στο θέατρο Τέχνης, στη Φρυνίχου, συναντάει 
τον από χρόνια φίλο του Κώστα Λειβαδά, σε μια ξεχωριστή βραδιά σε ένα 
ξεχωριστό χώρο στη Θεσσαλονίκη για να μοιραστούν μνήμες, σκέψεις, 
ιστορίες και τραγούδια κάτω από τον ουρανό… Η κράτηση είναι απαραί-
τητη. Τηλέφωνο: 2392 022 090 | 2310 288 354

Μια βραδιά με μουσική reggae, 
dub, drum and bass, dubstep με 
τους: Amp, Outerational, Rooty 
be, Dop, Isker και Kinga ετοιμά-
ζεται στο Principal Club Theater 
για το Σάββατο 20 Μαΐου. Ώρα 
22:00. Είσοδος ελεύθερη.

Οι Mayhem θα εμφανιστούν στο Fix Factory of Sound 
την Πέμπτη 25 Μαΐου. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 
20:00. Εισιτήρια προπωλούνται προς 25 ευρώ (το 
ένα) και 45 ευρώ (τα δύο). Στο ταμείο, η τιμή θα εί-
ναι 26 ευρώ. Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα 
καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, 
Ευριπίδης και το www.viva.gr. Οι Mayhem είναι το 
κορυφαίο συγκρότημα της Νορβηγικής Black Metal 
σκηνής και κατά τη διάρκεια του live τους στη συ-
μπρωτεύουσα θα παίξουν ζωντανά ολόκληρο το 
εμβληματικό album “De Mysteriis Dom Sathanas”, ο 
οποίος θεωρείται ως ο σημαντικότερος δίσκος στην 
ιστορία του ακραίου ήχου. Μαζί τους θα είναι special 
guests oι Ravencult.

Με μια σταθερή jazz house band η «Ζώγια», θα χα-
ρίσει μια τζαζ βραδιά την Τετάρτη 24 Μαΐου. Ώρα: 
21:00. Μάλιστα μετά από κάθε πρώτο σετ θα ακο-
λουθεί jam session με καλεσμένους μουσικούς και 
όποιον άλλο μουσικό θέλει να ανεβεί και να παίξει. 
Να σημειωθεί ότι το συγκερκιμένο βράδυ θα γίνει 
ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Antonio Carlos Jobim. 
Η Ζώγια Jazz House Band είναι oι: Λέανδρος Πασιάς 
(πιάνο), Βαγγέλης Βραχνός (κοντραμπάσο), Γιώργος 
Κλουντζός - Χρυσίδης (ντραμς).

JAZZ HOUSE BAND MAYHEMΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

Σταμάτης Κραουνάκης- Κώστας Λειβαδάς

AMP - OUTERNATIONAL - ROOTY BE

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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Η Visual Hellas σας προσφέρει 
επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
συλλογές rights managed, royalty free, 
editorial εικόνων και clips. Πρόκειται για 
εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικό-
τητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό 
σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία 
stock images, ειδησεογραφικά καθώς 
και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι το 
Masterfile, το Stockfood, το Alamy, 
το Χ17, το Startraks, το Afp και το 
Shutterstock. Τα αρχεία της Visual 
Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται 
με νέο υλικό rights managed, royalty 
free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, 
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr

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

Ο έρωτας μάλλον παίρνει τη θέση που επιθυμούσατε και 
θα έχετε κάποια αλλαγή που θα σας δώσει ικανοποίηση. 
Ένα μικρό ταξιδάκι θα σας αναζωογονήσει και θα δείτε 
με άλλη διάθεση τα θέματα που σας απασχολούν.

Κάποιο θέμα που έχει να κάνει με το φιλικό σας περιβάλ-
λον θα είναι πολύ ευνοϊκό και στην επαγγελματική 
σας πορεία. Τις μέρες αυτές μάλλον θα πρέπει να τις 
χρησιμοποιήσετε για να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε 
τις μπαταρίες σας.

Ένα ταξίδι, έστω μια μικρή μετακίνηση, θα είναι η αιτία 
να ανανεώσετε την ψυχική σας διάθεση και να δείτε 
με άλλη δυναμική τα τυχόν προβλήματα που έχετε να 
αντιμετωπίσετε.

Θα παρουσιαστούν κάποια εμπόδια στην επικοινωνία 
σας με τον/τη σύντροφό σας. Όλα θα εξαρτηθούν από τη 
σωστή διαχείριση της κατάστασης και η εξέλιξη βρίσκεται 
στα δικά σας χέρια. Με σωστούς χειρισμούς θα μπορέσε-
τε να βρείτε τους παλιούς σας ρυθμούς.

Βρίσκεστε σε μία περίοδο που σας πιέζουν από παντού οι 
εκκρεμότητες. Θα πρέπει να ρίξετε λίγο τους τόνους και 
να δείτε τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Σήμερα κάντε ένα 
διάλειμμα στο φορτωμένο σας πρόγραμμα και αφήστε 
για λίγο το άγχος.

Η προσωπική σας ζωή θα σας απασχολήσει αρκετά. 
Πολύ πιθανόν να πρέπει να σκεφτείτε τα υπέρ και τα 
κατά της ήδη υπάρχουσας σχέσης σας. Στην απόφασή 
σας αυτή ίσως να παίξει σοβαρό ρόλο ένα φιλικό σας 
πρόσωπο.

Πολύ πιθανόν να κάνετε μία αγορά που αφορά κάποιο 
ακίνητο ή τον εξοπλισμό του σπιτιού σας. Αν και ο 
οικονομικός παράγοντας σάς έχει κουράσει αρκετά το 
τελευταίο διάστημα, τώρα θα μπορέσετε να κάνετε ένα 
καταναλωτικό διάλειμμα.

Κάποιες λύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σας, ωστόσο 
ακόμη δεν είναι ο κατάλληλος καιρός να τις κάνετε 
πράξη. Στη συναισθηματική σας ζωή να ξέρετε ότι έχετε 
να αντιμετωπίσετε μικροπροβλήματα.

Επαγγελματικά θέματα έχουν αρχίσει να σας απασχο-
λούν πολύ έντονα. Οι επόμενες δύο μέρες είναι πολύ 
σημαντικές ώστε να βρείτε και μία νέα επαγγελματική 
στέγη, που θα σας εκφράζει περισσότερο από την παλιά.

Θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε ένα οικογενειακό 
σας θέμα. Με πολλή αγάπη και κατανόηση θα μπορέσετε 
να δείτε τα θέματά σας πολύ πιο απλοποιημένα και να 
βρείτε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και για τους δικούς 
σας ανθρώπους. 

Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν Πολύ 
πιθανόν να αναζητήσετε μια άλλη επαγγελματική 
απασχόληση, εκτός από αυτήν που είδη κάνετε. Η πορεία 
ή όχι αυτής της απόφασής σας θα εξαρτηθεί από το πόσο 
καλά είστε προετοιμασμένοι. 

Το οικογενειακό περιβάλλον θα παίξει έναν πολύ 
σοβαρό ρόλο στα γεγονότα που θα εξελιχθούν. Πολύ 
πιθανόν, για κάποιους λόγους, να μπει ένα εμπόδιο από 
την οικογένεια σε μία επαγγελματική επιδίωξή σας.

ΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΘΈΝΟΣ ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΖΥΓΟΣ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΙΧΘΥΈΣ

ΚΡΙΟΣ ΛΈΩΝ ΤΟΞΟΤΗΣ



27

Προϊόντα από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν έχοντας έναν κοινό προορισμό, την κουζίνα και το πιάτο των 
πελατών του ψητοπωλείου Λάδι και Ρίγανη. Κρέατα, πίτες, λάδι και άλλες τοπικές πρώτες ύλες έχουν 
βρει το «σπίτι» τους σε ένα από τα επτά καταστήματα της επιχείρησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατα-
στήματα του συγκεκριμένου χώρου εστίασης λειτουργούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, 
της Κύπρου, αλλά και σε Σόφια, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Έσσεξ, μεταφέροντας την ελληνική γεύση και 
επιχειρηματικότητα εκτός των εγχώριων συνόρων. Το γεγονός ότι με την πρώτη ματιά δεν θυμίζει ένα 
απλό ψητοπωλείο, διότι έχει καταφέρει να συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την ποιοτική παραδοσι-
ακή γεύση είναι το «πάντρεμα» που έχει οδηγήσει στην επιτυχία.

Ξεφυλλίζοντας τον κατάλογο μπορείς να βρεις από το απλό σουβλάκι μέχρι rib eye. Μάλιστα, την προ-
ηγούμενη εβδομάδα σε ένα από τα μαγαζιά που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην 
οδό Ικτίνου, αποκαλύφθηκαν σε ένα γαστρονομικό event οι νέες προσθήκες στο μενού. Για παράδειγ-
μα τα αυγά με καβουρμά και φρέσκες τηγανιτές πατάτες, λουκάνικο Τζουμάγιας με πουρέ καρότου 

και τζίντζερ, φαχίτας με γύρο και ταλιάτα και γιαουρτλού με κεμπάπ και ψητά λαχανικά. Ο Μπάμπης 
Σγουρίδης, υπεύθυνος μάρκετινγκ και ανάπτυξης δικτύου του ομίλου PATAFRITAS Α.Ε. μιλώντας στην 
Karfitsa για τα νέα πιάτα του μενού είπε ότι: «θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε επέκταση του μενού 
μας, αν και ήταν ήδη αρκετά πλούσιο. Ξεκινώντας από αυτό το κατάστημα μας. Από διάφορες αλλαγές 
στο χώρο, από το self service που έγινε full service». Όσον αφορά στην προέλευση των πρώτων υλών 
τους ο κ. Σγουρίδης υπογράμμισε ότι: «όλοι μας οι προμηθευτές είναι διακεκριμένοι από όλη την Ελ-
λάδα. Τα κρέατα για παράδειγμα έρχονται από περιοχές όπως η Φλώρινα και η Θεσσαλία. Τα προϊόντα 
μας δεν είναι απαραίτητα από έναν και μόνο προμηθευτή. Είναι μοιρασμένος ο χάρτης ανάλογα όποιος 
έχει για το καλύτερο προϊόν στο είδος που θέλουμε». Αν και στο άκουσμα της λέξης ψητοπωλείο ο νους 
πάει στο κρέας το συγκεκριμένο ψητοπωλείο καλύπτει τις ανάγκες, σύμφωνα με τον κ. Σγουρίδη και 
των vegetarian. Για το τι προτιμούν οι καταναλωτές ο ίδιος απάντησε ότι: «ο κόσμος είναι μοιρασμένος 
μεταξύ γύρου και σουβλάκι χοιρινό. Έχει όμως ξεκινήσει να έχει και άλλες επιλογές».

Γαστρονομικό event με ελληνικά προϊόντα

Σύλβια Κουμεντάκη, Μεριάννα Βαραδίνη

Χρήστος Κατσάνος, Θεόδωρος Κωστικιάδης

Ε. Πεταλίδου, Μ. Σγουρίδης, Σ. Πεχλιβανίδης

Αλ. Φωτιάδης, Ευθ. Σαββάκης, Βασ. Χατζηκωνσταντίνου

Ελένη Ψυχούλη, Κωστής Ζαφειράκης

#social_life

Της Φ. Βλαστού
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Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε με το… δεξί στα πλέι-οφ 
της Super League, αφού γνώρισε την εντός 
έδρας ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ, ωστόσο, οι 

κυπελλούχοι Ελλάδας ελπίζουν σε καλύτερη 
συνέχεια. Ο «δικέφαλος», λοιπόν, αντιμετωπίζει 
αύριο στις 18:15 τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 

3ης αγωνιστικής, και μοναδικός του στό-
χος είναι η κατάκτηση της νίκης, που θα του 

επιτρέψει να διατηρήσει τις ελπίδες του για την 
κατάληψη της 1ης θέσης.

Βαρύ ήταν το κλίμα στον Άρη την εβδομάδα που 
προηγήθηκε, μετά την ισοπαλία των «κίτρινων» 

(1-1) στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, με την οποία 
ουσιαστικά οι παίκτες του Νίκου Κωστένογλου 

απώλεσαν κάθε ελπίδα για την κατάκτηση της 
2ης θέσης. Πλέον, στόχος της Θεσσαλονικιώ-
τικης ομάδας είναι να διατηρήσει την 3η θέση, 
έχοντας παράλληλα το μυαλό της στις ομάδες 

της Super League, οι οποίες ενδεχομένως δε θα 
πάρουν αδειοδότηση.

Στον αγωνιστικό τομέα, επόμενος αντίπαλος του 
Άρη είναι η Λαμία, στο ένα από τα δύο ντέρμπι 

με τους πρωτοπόρους, που ακολουθούν για 
τους «κίτρινους», για τους οποίους δεν υπάρχει 

άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη.

Με τους ανθρώπους του Ηρακλή να έχουν στραμ-
μένο το βλέμμα τους στην αδειοδότηση κύλησε 

όλη η εβδομάδα στον «κυανόλευκο» σύλλογο, που 
αντιμετωπίζει ουκ ολίγα προβλήματα, όπως και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί η ομάδα αγωνι-
στικά να κέρδισε την παραμονή της στην κατηγορία, 

μένει, όμως, να το κάνει και εξωαγωνιστικά, όπου οι 
σκόπελοι που έχει να ξεπεράσει είναι πολλοί!

Μονόδρομος η νίκη με Πανιώνιο

Όνειρο ήταν και πάει…

Να ξεπεράσει  
τους σκοπέλους

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΟΚ

Τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την 
παραμονή του στην κατηγορία απέσπασε την περασμέ-
νη Κυριακή ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας κόντρα στους 
Μαύρους Αετούς Ελευθεροχωρίου, νικώντας με 2-0, 
αν και το πιερικό συγκρότημα παραμένει σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τους έτερους διεκδικητές της σωτη-
ρίας. Οι παίκτες του Αχιλλέα ναι μεν θέλουν πάση θυσία 
τη νίκη απέναντι στην αδιάφορη ΑΕ Καραϊσκάκης αύριο, 
παράλληλα, όμως, αυτή η νίκη θα πρέπει να συνδυαστεί 
με τουλάχιστον μια απώλεια της Αμβρακίας (παίζει στην 
Ιστιαία) ή του Εθνικού Φιλιππιάδας (παίζει στο Βατάν με 
τον Διαγόρα).

Από την πλευρά του, ο Διαγόρας Σεβαστής διατήρησε 
τη θέση του μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογί-
ας, αφού πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, επικρατώ-
ντας της τοπικής Νίκης με 1-0 και εκμεταλλευόμενος 
την κακή αγωνιστική κατάσταση της αντιπάλου του. 
Στο μεταξύ, ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την Πύδνα 
Κίτρους, ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι 
στην ΑΕ Ιστιαίας, της οποίας επιβλήθηκε με 1-0 και να 
διατηρηθεί στην 5η θέση της βαθμολογίας. Τέλος, με 
ήττα έκλεισε τις εντός έδρας φετινές αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις ο Πιερικός, που δεν τα κατάφερε απέναντι 
στον Θεσπρωτό (2-0), σ΄ έναν αδιάφορο βαθμολογικά 
ματς για τον σύλλογο της Πιερίας.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 30ης στροφής 
του πρωταθλήματος (όλα τα ματς είναι στις 17:00): Νίκη 
Βόλου-Απόλλων Λάρισας, Τηλυκράτης 2014-Πύδνα 
Κίτρους, Διαγόρας Σεβαστής-Εθνικός Φιλιππιάδας, 
Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας-Αμβρακία Κωστακίων, ΑΕ 
Καραϊσκάκης-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, Αστέρας Πε-
τρίτη-Πιερικός, Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Ρήγας 
Φεραίος, Θεσπρωτός-Ολυμπιακός Βόλου.

Μία ξεκούραστη νίκη – για δεύτερη συνεχόμενη Κυ-
ριακή – πήρε ο Πανσερραϊκός, καθώς η ομάδα της 
Σπάρτης δεν κατέβηκε στο ματς με τα «λιοντάρια». 
Πλέον, οι Σερραίοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον 
τους στο αυριανό παιχνίδι με την Αναγέννηση στην 
Καρδίτσα, όπου θέλουν να παραμείνουν αήττητοι για 
τέταρτο συνεχόμενο ματς.

Το αυριανό πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς στις 17:00): Απόλλων Σμύρνης-Τρίκαλα, 
Άρης-Λαμία, Χανιά-Πανελευσινιακός, Καλλιθέ-
α-Καλλονή, Σπάρτη-Νέος Αχαρναϊκός, Παναιγιά-
λειος-Κισσαμικός, Αν. Καρδίτσας-Πανσερραϊκός, 
Αιγινιακός-Αγροτικός Αστέρας.

Πολύ κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής του 
βρίσκεται ο Αιγινιακός, μετά την ισοπαλία του (1-1) 
με τον Παναιγιάλειο, που τον έφερε στη 13η θέση 
της βαθμολογίας. Μάλιστα, οι παίκτες της ομάδας της 
βόρειας Πιερίας «φωνάζουν» για πέναλτι, που δεν 
τους δόθηκε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά 
από ανατροπή του Γκατσολάρι μέσα στην περιοχή 
του Γκαραβέλη. Επόμενος αντίπαλος γα τον Αιγινια-
κό είναι αύριο στο «σπίτι» του ο Αγροτικός Αστέρας.

 «Έπεσε» η αυλαία στη χρονιά-«όνειρο» για τον 
Κιλκισιακό πριν από λίγες ημέρες, με τους Κιλκισι-
ώτες να έχουν εξασφαλίσει την επιστροφή τους στα 
σαλόνια της Γ΄ Εθνικής και να καταστρώνουν ήδη τα 
πλάνα τους για τη νέα χρονιά. Το φινάλε μπήκε με τη 
διεξαγωγή του φιλικού-γιορτή με την δεύτερη ομάδα 
του συλλόγου στις εγκαταστάσεις του Σταυροχωρί-
ου, όπου άπαντες είχαν την ευκαιρία να το χαρούν 
με την ψυχή τους.

Τρίτη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον 
Άρη, στο πλαίσιο των πλέι-οφ της Basket League 
διεξάγεται την Πέμπτη 25/5 στις 19:00 στο ΣΕΦ. 
Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται 
ήδη με 2-0 νίκες και χρειάζονται ένα ακόμα θετικό 
αποτέλεσμα, ώστε να βρεθούν στους τελικούς της Α1.

Να παραμείνει αήττητος

Βήμα παραμονής

Καταστρώνει τα πλάνα του  
για τη νέα χρονιά

Ολυμπιακός - Άρης, πράξη τρίτη!

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Μετά την μπόρα έρχεται η νηνεμία κα αυτό ταιριά-
ζει «γάντι» στην υπόθεση του αναβληθέντα αγώνα 
του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Καρδία, αφού 
ηρέμησαν τα πνεύματα και οι δύο πλευρές οδηγήθη-
καν σε συμβιβασμό. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα 
ίχνος ανησυχίας πλέον για τους Πόντιους, οι οποίοι 
επικεντρώνονται στον αυριανό τους αγώνα με τον 
Αλμωπό Αριδαίας στο «σπίτι» τους, στο πλαίσιο της 
τελευταίας στροφής του φετινού πρωταθλήματος. 

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 30ης στροφής 
του πρωταθλήματος (όλα τα ματς είναι στις 17:00): 
ΑΠΕΛ-Ορφέας Ξάνθης, Απόλλων Καλαμαριάς-Αλ-
μωπός Αριδαίας, Δόξα Προσκυνητών -Μακε-
δονικός Φούφα, Καμπανιακός-Καβάλα, Απόλλων 
Παραλιμνίου-Νάουσα, Νέστος Χρυσούπολης-Δόξα 
Δράμας.

Ηρέμησαν τα πνεύματα  
στον Απόλλωνα

Είναι ακόμα «ζωντανός» ο Αχιλλέας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

#γήπεδα
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Η Μυρτώ Σταμπουλίδου είναι μία από τις περιπτώσεις 
εκείνες των Ελληνίδων παικτριών του μπάσκετ, οι οποίες 
συνδυάζουν αθλητισμό υψηλού επιπέδου, σπουδές και ερ-
γασία! Η 23χρονη Καβαλιώτισσα αθλήτρια, η οποία φέτος 
αγωνίστηκε με την ομάδα του ΠΑΟΚ στα σαλόνια της Α1, 
ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες τις σπουδές της στο 
τμήμα των Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Σίνδο και ετοι-
μάζεται για την καλοκαιρινή σεζόν, η οποία θα την βρει σε 
ξενοδοχείο στη Θάσο.

Η Μυρτώ ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών ν’ ασχολείται με το 
μπάσκετ στον Αστέρα Καβάλας και ενώ νωρίτερα είχε πε-
ράσει από το χώρο του τραμπολίνο, όπου είχε πανελλήνιες 
διακρίσεις, και μέχρι σήμερα δηλώνει «κολλημένη» με την 
πορτοκαλί μπάλα. Σε ηλικία 17 ετών αγωνίζεται για πρώτη 
φορά στην Α2 και στους Τιτάνες Δράμας, ενώ τα δύο επό-
μενα χρόνια την βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη – ελέω σπου-
δών – και στον Άρη. Ωστόσο, η ίδια δεν σταματάει συνεχώς 

να ψάχνεται και έτσι τον επόμενο χρόνο αποφασίζει να φύ-
γει για μία σεζόν στη Γερμανία, όπου έξι μήνες συμμετείχε 
σε πρόγραμμα Erasmus και έξι μήνες έκανε την πρακτική 
της άσκηση σε ξενοδοχείο και εστιατόριο. Παράλληλα, συ-
νεχίζει την ενασχόλησή της με το μπάσκετ, αγωνιζόμενη 
στην USC Χαϊδεμβέργη, με την οποία και κερδίζει την άνο-
δο στην Α1, για να επιστρέψει στη συνέχεια στην Ελλάδα. Το 
περασμένο καλοκαίρι δέχτηκε μία πρόταση από τον ΠΑΟΚ, 
όπου συναντήθηκε με τον πρώην προπονητή της, κ. Μα-
σλαρινό, και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, φουλάροντας 
την ίδια στιγμή για να ολοκληρώσει και τις σπουδές της. 
Τα καταφέρνει, αφού περιμένει σε λίγες ημέρες το πτυχίο 
της και ενώ συμπληρώνει δέκα χρόνια ως επαγγελματίας 
αθλήτρια. Το καλοκαίρι θα την βρει στη Θάσο, όπου για μία 
ακόμα χρονιά θα δουλέψει ως εποχιακή υπάλληλος, ενώ 
όσο κουραστικό και αν είναι, το χειμώνα να παίζει μπάσκετ 
και τους θερινούς μήνες αντί να ξεκουράζεται, να δουλεύ-
ει, η ίδια δείχνει να το απολαμβάνει.

Το σκακιστικό τμήμα του Α.Σ. ΠΑΟΚ απο-
τελεί το νεότερο σε σύσταση τμήμα, καθώς 
η απόφαση για τη δημιουργία του ελήφθη 
μόλις τον Σεπτέμβριο του 2013! Στόχος του 
τμήματος είναι η πνευματική άσκηση των 
αθλουμένων και δευτερευόντως οι αγωνι-
στικές επιτυχίες. Επικεφαλής του τμήματος 
είναι ο Σάββας Μάτσας, ο οποίος σε συνερ-
γασία με τον Αστέριο Κόμσουλα που προ-
πονεί τις ομάδες, ευελπιστεί να δημιουργή-
σει αθλητές ικανούς να εκπροσωπήσουν 
τον Π.Α.Ο.Κ. σε εγχώριες και διεθνείς διορ-
γανώσεις. Να σημειωθεί ότι μία σημαντική 

στιγμή για το τμήμα ήταν η διοργάνωση του 
τουρνουά «Ιωάννης Σαββίδης», το οποίο 
εντάχθηκε στον εορτασμό των 90 χρόνων 
του συλλόγου, γεγονός που έδωσε κύρος 
και αξιοπιστία σε όλο τον ελληνικό σκακι-
στικό κύκλο. Το τουρνουά, που έγινε με 
την οικονομική στήριξη της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ 
και του Ιβάν Σαββίδη, κέρδισε το χειροκρό-
τημα και τα αποτελέσματα δικαίωσαν τους 
ιθύνοντες. Τέλος, στους κόλπους του τμή-
ματος λειτουργεί και παιδική ακαδημία για 
τους μικρούς φίλους του αθλήματος, που 
θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Το χειμώνα παίζει μπάσκετ, το καλοκαίρι δουλεύει σεζόν! Τη δική του μάχη δίνει ο Ηρακλής 
προκειμένου μετά την βαθμολογική 
σωτηρία της ομάδας να καταφέρει να 
παραμείνει στη Super League και τυ-
πικά, είτε παίρνοντας άδεια είτε συμ-
μετέχοντας στο νέο Πρωτάθλημα με 
περιορισμούς. Να έχει δηλαδή τα ίδια 
δικαιώματα στις μεταγραφές που είχε 
και κατά την αγωνιστική περίοδο που 
τελείωσε πριν από δύο εβδομάδες. 
Η μάχη των «κυανόλευκων» -την 
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές 
είναι θολό το τοπίο- είναι δύσκολη 
γιατί πιέσεις για τον υποβιβασμό του 
Ηρακλή, έστω και κατά παράβαση 
του ΚΑΠ και της Προκήρυξης, ασκεί 
και ο συστημικός Λεβαδειακός. Το 
πιθανότερο είναι τη λύση να τη δώσει 
το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως 
το ζήτημα που μπαίνει είναι 

πόσο δυνατός θα είναι ο 
Ηρακλής τη νέα αγωνιστι-
κή περίοδο. Το αποτύπω-
μα από τα πολλά ευτρά-

πελα που έζησε φέτος η 
ομάδα είναι ακόμη «ζωντα-

νό» στη μνήμη των φίλων της 
ομάδας και θα συνεχίσει να είναι για 
πολλά χρόνια. Και είναι γεγονότα τα 
οποία δεν συναντάει κάποιος ούτε σε 
ερασιτεχνική ομάδα, πόσο μάλιστα σε 
μία επαγγελματική η οποία έχει έναν 
κύκλο εργασιών που ξεπερνάει τα 
3,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ηρακλής λοιπόν που είναι φορτω-
μένος από χρέη λόγω της διασπά-
θισης των εσόδων ή την αδυναμία 
του κ. Παπαθανασάκη να καλύψει 
τη «μαύρη τρύπα» έχει μεγάλη 
ανηφόρα την επόμενη χρονιά. Ο 
ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έχει σηκώσει τα 
χέρια και η μόνη λύση που υπάρ-
χει στον ορίζοντα, χωρίς να είναι 
δεδομένο ότι θα οδηγήσει το καράβι 
σε ήσυχα νερά, είναι ο κ. Καγιού-
λης. Ο παράγοντας που έχει μεγάλο 
μερίδιο στην βαθμολογική παραμονή 
της ομάδας υποστηρίζει ότι μαζί με 
συμπαίκτες μπορεί να σηκώσει το 
βάρος της ευθύνης της ΠΑΕ. Στόχος 
του να εξυγιάνει την εταιρεία και να 
την κάνει ελκυστική για υποψήφιους 
επενδυτές.

Το πλάνο του κ. Καγιούλη φαντάζει 
πολύ τολμηρό με δεδομένο ότι είναι 
δύσκολο να καταφέρει να μηδενίσει 
το κοντέρ της ζημίας μέσα σε δύο 
χρόνια, δημιουργώντας μάλιστα 
μία αξιόπιστη αγωνιστικά ομάδα και 
συγχρόνως να βρει αγοραστή για την 
ΠΑΕ.

Οπότε η άσκηση επί χάρτου που έχει 
κάνει ο κ. Καγιούλης ενέχει πολλούς 
κινδύνους.

Η άσκηση επί χάρτου
και το μέλλον του Ηρακλή
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Σκάκι: το νεότερο τμήμα του ΠΑΟΚ!

ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
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#οικονομία

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ 2017

Το Σάββατο είναι μια σημαντική μέρα για το 28ο 
Money Show, καθώς το Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, από κοινού με το 
Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, 
συνδιοργανώνουν το κεντρικό gala του φετινού 
οικονομικού forum που έχει ως θέμα «Θεσσα-
λονίκη, Νέα εποχή» και είναι αφιερωμένο στις 
επενδύσεις και τις υποδομές στην Βόρεια Ελλάδα. 
Εκπρόσωποι σημαντικών εταιριών που συμμετέ-
χουν στην ανάπτυξη της περιοχής θα ανοίξουν την 
εκδήλωση με ομιλίες βασισμένες στη δράση τους. 
Πιο συγκεκριμένα θα εκπροσωπηθούν οι εται-
ρείες, Αέριο Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας και ΕΔΑ  
Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας που διαχειρίζονται το 
αέριο στην Βόρεια Ελλάδα, οι  Αττικό Μετρό και 
κοινοπραξία AIASA, υπεύθυνες για την κατα-
σκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και η Bonatti J&P 
ΑΒΑΞ υπεύθυνη της κατασκευής του διακρατικού 
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP, που θα 
δώσει τη δυνατότητα στις αγορές της Ευρώπης να 
αποκτήσουν ακόμη μια αξιόπιστη πηγή προμήθει-
ας φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν. Κεντρι-
κός ομιλητής της βραδιάς θα είναι o Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης  Στέργιος Πιτσιόρλας 
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο 
για τους προσκεκλημένους. 

Εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργα-
σία με το Ελληνοιταλικό επιμελητήριο  στις 12.30 
με 15.30 στην αίθουσα Ballroom 1
Σημαντική εκδήλωση προβλέπεται το μεσημέ-
ρι του Σαββάτου από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το Ελληνοιταλικό επιμελητήριο 
για τον τομέα του τουρισμού. Η εκδήλωση απο-
τελείται από τρεις ενότητες με ομιλίες και ανοικτή 
συζήτηση με τους παραβρισκόμενους. Τα θέματα 
που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν αφορούν 
στον τουρισμό πόλης, στον οικογενειακό τουρι-
σμό και στις επενδύσεις στο τομέα τουρισμού. 

Εκδήλωση του Βιοτεχνικού επιμελητήριου  στις 
18.00  με 20.00  στην αίθουσα Ballroom 3
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο ρόλος τους 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι το 
φλέγον θέμα το οποίο θα αναπτύξει στη φετινή 
εκδήλωση το Βιοτεχνικο επιμελητήριο. Στο πάνελ 
των ομιλητών θα παραβρεθούν σημαντικά πρό-
σωπα της σημερινής πολιτικής σκηνής όπως ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας, ο βου-
λευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου και ο βου-
λευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιώργος 
Αρβανιτίδης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2017

Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε σειρά ενημερω-
τικών εκδηλώσεων, με φορείς διοργάνωσης 

διάφορα διμερή επιμελητήρια, στη διάρκεια των 
οποίων πρόκειται να αναλυθούν σε βάθος  ζητή-
ματα που άπτονται της στήριξης της επιχειρηματι-
κότητας και της δημιουργίας φιλικού περιβάλλο-
ντος για την προσέλκυση επενδύσεων, που είναι 
προαπαιτούμενα για να επιστρέψει η Ελλάδα σε 
τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Ξεχωριστή θέση, εξάλλου, στο πρόγραμμα της 
Κυριακής, κατέχουν οι εκδηλώσεις που διορ-
γανώνουν το ΚΕΠΑ σε Συνεργασία με το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα 
«Σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία για τους 
επαγγελματίες τους αύριο» και του Προξενικού 
Σώματος Θεσσαλονίκης με θέμα «Χρηματοδοτι-
κά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο 
Γιούνκερ για την επιχειρηματικότητα», στην οποία 
κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι Ευρωβουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Κώστας Χρυσόγονος.

Πέραν από τις παραπάνω εκδηλώσεις κατά τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου θα διοργανωθούν 
διάφορες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις κοινού, 
πολιτιστικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
όπως αυτές του οικονομικού επιμελητηρίου Ελ-
λάδος (περιφερειακό γραφείο κεντρικής Μακε-
δονίας), του Ελληνοτουρκικού επιμελητηρίου με 
θέμα «Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και 
η θετική επίδραση της οικονομικής συνεργασίας 
στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας», του ΕλληνοΡω-

σικού επιμελητηρίου με θέμα «Ελλάδα – Ρωσία. 
ΕυρωΑσιατική Ένωση», του ΕλληνοΒουλγαρικού 
επιμελητηρίου με θέμα «Ο τουρισμός ως δίαυλος 
ανάπτυξης των σχέσεων και της οικονομίας Ελ-
λάδας – Βουλγαρίας»  αλλά και της οργανωτικής 
επιτροπής του φεστιβάλ «Μέρες Γιορτών Βοΐου». 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η 
εκδήλωση του πανελλήνιου ελληνοϊταλικού συλ-
λόγου φιλίας και συνεργασίας αποφοίτων των ιτα-
λικών πανεπιστημίων με θέμα  «Ελλάδα – Ιταλία 
Κοινή προσέγγιση της κρίσης». Η εκδήλωση αυτή 
αποσκοπεί  στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη 
σύσφιξη των οικονομικών, εμπορικών και πολι-
τιστικών σχέσεων των δυο χωρών. Ομιλητές σε 
αυτή θα είναι βουλευτές, δήμαρχοι και πρόεδροι 
διάφορων φορέων. 

Στο φετινό 28ο Money Show συμμετέχουν ως χο-
ρηγοί σημαντικοί φορείς και επιχειρήσεις, όπως 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης (ΕΒΕΘ), η τράπεζα Eurobank, η ΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, η ελληνοϊταλική κοι-
νοπραξία AIASA που κατασκευάζει το Μετρό της 
Θεσσαλονίκη, το μεικτό σχήμα BONATTI και J&P 
ΑΒΑΞ, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, καθώς 
και η FIAT-ALFA ROMEO ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, η οποία 
θα παρουσιάσει, κατά τη διάρκεια του πολυσυνε-
δρίου και τα νέα μοντέλα της ιταλικής αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, που λανσάρονται πλέον και στην 
ελληνική αγορά.

«Γιορτή» επιχειρηματικότητας στο 28ο Money Show
Περισσότερες από 100 ενημερωτικές εκδηλώσεις, στις οποίες αναμένεται να παραστεί το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, επιχειρηματιών από 
την περιοχή, αλλά και αρκετών μελών του υπουργικού συμβουλίου, περιλαμβάνει το φετινό 28ο πολυσυνέδριο Money Show, που πραγματοποιείται το τριήμερο 19 έως και 
21 Μαΐου στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης, από το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Excess Advertising. Η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός 
κι οι επενδύσεις, τομείς με μεγάλη δυναμική που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική οικονομία για να αλλάξει σελίδα και να επιστρέψει σε 

έναν ενάρετο κύκλο διατηρήσιμης ανάπτυξης, θα βρεθούν στο επίκεντρο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης μιλά  
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
σε Ελλάδα και Ιταλία
Στις κοινές συνισταμένες, τις ομοιότητες, τις 
διαφορές και τις προοπτικές συνεργασίας των 
Δήμων στην Ελλάδα και την Ιταλία θα αναφερθεί ο 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
σε ομιλία του με τίτλο «Ελλάδα  - Ιταλία στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση» στη διάρκεια εκδήλωσης 
στο τριήμερο οικονομικό φόρουμ Money Show. 
Την εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα-Ιταλία-Νότιος 
Ευρώπη: Κοινή προσέγγιση της κρίσης-
Προοπτικές-Ανάπτυξη» διοργανώνει ο Πανελλήνιος 
Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας 
Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστημίων το Σάββατο 
20 Μαΐου  2017, από 4.00 έως 6.00 το απόγευμα, 
στις αίθουσες Επίδαυρος Ι – ΙΙ στο Hyatt Regency 
Hotel Thessaloniki. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας 
γόνιμος διάλογος για την Ελλάδα, την Ιταλία και  
τη Νότιο Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές 
εμπειρίες Ελλάδας και Ιταλίας, τα κοινά προβλήματα 
και την κοινή αγωνία για το Αύριο. 
Θα μιλήσουν επίσης οι:
• Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Ελληνοϊταλικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας 
Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστημίων 
• Θεόδωρος Παραστατίδης, Βουλευτής
• Παύλος Νεράντζης, δημοσιογράφος, π. διευθυντής 
ΕΡΤ3, ανταποκριτής στην Ελλάδα της ιταλικής 
εφημερίδας Il Manifesto, 
• Χρήστος Σαραντόπουλος, Πρόεδρος του 
Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και 
Επίτιμος Πρόξενος Ιταλίας
Επιπλέον παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι 
βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Γιώργος Αρβανιτίδης 
και Μάνος Κόνσολας.
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ΚΈΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898 
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309 
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600 
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733 
Βutler Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350 
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520 
Chilai Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500 
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914 
Delol Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310256748 
Dore Ζύθος Στρ. Τσιρογιάννη 7, 2310540284 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
Local Café Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307 
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557 
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444 
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739 
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery - Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7 Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173 
Αγιολί Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724 
Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290  
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
ΚΤΕΛ Μακεδονία Γιαννιτσών 244, Θεσσαλονίκη, 2310595400 
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058 
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120 
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716 
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο Grand Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000 
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554 
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504 
Ξενοδοχείο The Met 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2311180230 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001 
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326 
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815 
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210 
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822 
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120 
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365 
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698 
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005 
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817 
Βοulevard Λ. Παπανικοάου 60, Ρετζίκι, 2310676123 
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993 
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Central Μ. Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 2310856975 
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541 
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654 
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854 
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719 
Ηοme Αγ.Παρασκευής 35, Πολίχνη, 2310639456 
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310458965 
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6977666919 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668  
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Lavativo Μ. Αλεξάνδρου 33, Έυοσμος, 2310558739 
Level 28ης Οκτωβρίου 5, Καλοχώρι, 6945896875 
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565 
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008 
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531 
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174 
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023 
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885 
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030 
Μoments Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310635458 
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210 
Soho Επταπυργίου 69-75, Συκιές, 2310218218 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Σταυρούπολη, 6947470994 
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375 
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310587734 
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Αρένα 28ης Οκτωβρίου 20,Καλοχώρι, 2310754856 
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310067507 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300 
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310733406 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415 
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551 
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087 
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400 
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 23100582241 

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

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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