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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο 
τελευταίος μίας γενιάς πολιτικών που 
σημάδεψαν με την παρουσία τους τη 
σύγχρονη ιστορία του τόπου. Με τον 
θάνατό του κλείνει μία περίοδος από 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις 
σύγχρονες ημέρες. Μία περίοδος που 
η Ελλάδα ενώθηκε απέναντι στους ναζί, 
διχάστηκε και σημαδεύτηκε από έναν 
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, βίωσε μία 
επταετή δικτατορία, γνώρισε τη Μετα-
πολίτευση, αναπτύχθηκε οικονομικά, 
έφτασε ένα βήμα πριν από τον πόλεμο 
με την Τουρκία, έζησε μεγάλες στιγμές 
και έπεσε στα μνημόνια. Όπως κάθε 
μεγάλη προσωπικότητα, ο πρώην πρω-
θυπουργός στα 99 χρόνια του βίου του 
«έχτισε» μεγάλες φιλίες και εξίσου με-
γάλες πολιτικές αντιπαλότητες. 

Σε αυτήν τη μακρά δι-
αδρομή, το κυρίαρχο 

στοιχείο του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη 
ήταν η ευθύτητα με 
την οποία απευθυ-
νόταν πάντα στους 
πολίτες. Το ότι οι 

εξελίξεις δικαίωσαν 
τις εκτιμήσεις του εί-

ναι το λιγότερο. Άνθρω-
πος με οξύτητα πνεύμα-
τος και διαυγή πολιτική 
σκέψη μέχρι τα βαθιά 
του γεράματα, ο επίτιμος 
πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας προσπάθησε 
να φανεί χρήσιμος και 
όχι αρεστός, δίνοντας 
μεγάλη μάχη απέναντι 
στον λαϊκισμό που για 
δεκαετίες κυριάρχησε. 
Βαθιά ευρωπαϊστής, γνήσιος εκπρόσω-
πος του φιλελευθερισμού, κατάφερε να 
αναδειχθεί σε ένα ιδεολογικό περιβάλ-
λον που επικροτούσε τον κρατισμό και 
την «είσοδο στο Δημόσιο» ως επαγγελ-
ματική πανάκεια. 

Ως πρωθυπουργός δεν δίστασε να συ-
γκρουστεί με τους «αγανακτισμένους» 

συνδικαλιστές της εποχής, με τους πο-
λιτικούς του αντιπάλους να τον χαρα-
κτηρίζουν «ακραίο νεοφιλελεύθερο». 
Χαρακτηρισμός που τον αδικεί, καθώς 
αυτό που πρέσβευε ήταν ο δύσκολος 
δρόμος, με θυσίες που αποσκοπούσαν 
στο να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο αύ-
ριο. Δεν είναι τυχαίο πως στα χρόνια 
του μνημονίου όλο και περισσότεροι 
ανακαλούν στη μνήμη τους την ιστορι-
κή του ομιλία στη Βουλή το 1994, όταν 
προειδοποιούσε πως η Ελλάδα οδεύει 
ολοταχώς στην «επαιτεία» από το ΔΝΤ. 
Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει 
πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στα 
58 χρόνια της διαδρομής του στα κοινά, 
δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος, είτε 
αυτό αφορούσε την οικονομία και την 

κοινωνία είτε την εξωτε-
ρική πολιτική. 

Στην karfitsa που κρα-
τάτε στα χέρια σας, θα 
διαβάσετε ένα αφιέρω-
μα στον πρώην πρωθυ-
πουργό και επίτιμο πρό-
εδρο της ΝΔ. Απ’ αυτήν 
εδώ τη γωνιά αξίζει να 
εστιάσουμε στην πραγ-
ματική κληρονομιά που 
άφησε ένας πολιτικός, με 
αδυναμίες και λάθη, που 
δεν είναι άλλη από τη με-
τριοπάθεια, τον πολιτικό 
πολιτισμό, τον σεβασμό 
στη Δημοκρατία, την ψύ-
χραιμη αποτίμηση των 
καταστάσεων. Και κάτι 
ακόμα που χρήζει ανα-
φοράς... Η πολιτική του 

ατζέντα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά 
την ανάδειξή του στο πρωθυπουργικό 
αξίωμα, είναι το ίδιο επίκαιρη: μικρότε-
ρο και πιο σύγχρονο κράτος, ενίσχυση 
της ιδιωτικής οικονομίας και της παρα-
γωγής, δημοσιονομική σταθερότητα. 
Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης...

Ο μοναχικός και δύσκολος δρόμος 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
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φανεί χρήσιμος και 
όχι αρεστός, δίνοντας 
μεγάλη μάχη απέναντι 

στον λαϊκισμό

socialismata
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή πριν από 25 

χρόνια. Τότε ήταν «τέλος εποχής». Βέβαια αυτός μιλούσε –όπου μπορούσε– για 

τα όσα έβλεπε, από… επτά νεώτερους πρωθυπουργούς και δύο συνταγματικές 

αναθεωρήσεις #άλλοι_σιωπούν_άγνωστο_γιατί #πρόοδος;  

#εμπρός_προς_τα_πίσω

Ο πατέρας του σημερινού προέδρου της ΝΔ έρχονταν συχνά στη Θεσσαλονίκη 

κι έβλεπε φίλους όπως ο Σωτήρης Κούβελας (συνέντευξη σελ 4)  

#δική_του_πρόταση_να_γίνει_δήμαρχος . Μέχρι να πεθάνει είχε δε τους ίδιους 

φίλους τους οποίους «κληρονόμησαν» τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα… 

#αφοσίωση #μανούσοι_όλοι

Στους καναπέδες του Μακεδονία Παλλάς, έβλεπε τους κομματικούς - νέους 

και παλαιότερους -και πάντα έλεγε την άποψη του ευθέως «Λέτε μ…ς. * Δεν 

είναι έτσι και δεν θα σας καλοπιάσω για να δουλέψετε και μάλιστα προς λάθος 

κατεύθυνση» (*σε ελεύθερη μετάφραση) #διοικούσα_νδ_θεσσαλονίκης #οννεδ 

#δήμαρχοι. Οι ρεπόρτερς -τότε ήμουν στον ΑΝΤ1 – περιμέναμε λεπτά για τη 

δήλωση. Λιτή και πολιτική. Μόλις έκλειναν τα μικρόφωνα μας χαμογελούσε. 

Αυτός και ο Μανούσος του #δεν_μας_έστηνε_ποτέ  

#ώρα_Μητσοτάκη_χωρίς_χασομέρι 

Ο «αρχηγός» –τα έλεγε νέτα σκέτα– αλλά… «καλό δεν άκουγε». Το ερώτημα 

που ανακύπτει – λοιπόν - είναι αν θέλουμε «να τα ακούμε». Η κοινωνία… αν θέ-

λει να βελτιώσει την πολιτική ζωή του τόπου και τον εαυτό της). Μήπως τελικά 

η ποιότητα των ηγετών αποδειχθεί καλύτερη από αυτή των λαών…  

#ιστορικός_του_μέλλοντος #έτσι_ήμασταν_πάντα; #δείτε_ποιούς_ψηφίζουν

Γιατί χειροκροτούμε και καταδικάζουμε σε χρόνο dt; #ρητορικό.  Θέλουμε να 

τους «ανεβάζουμε» για να τους «κατεβάζουμε» με… κρότο;  

#σαδιστικό_ή_μαζοχιστικό;  Απολαμβάνουμε κάποια κρυφή – εθνική - ηδονική 

αυτοκαταστροφική διαδικασία; #ρητορικό_κι_αυτό 

Γιατί σήμερα, το 2017, ακόμη μιλάμε για ηγέτες και όχι για  

#θεσμούς_ή_πρόσωπα; Γιατί ψάχνουμε τον… καταλληλότερο για «θρόνο» και 

όχι τον καταλληλότερο να εφαρμόσει θεσμικές αλλαγές; Γιατί πρέπει να εξαρτά-

ται ο τόπος από έναν κι όχι από όσους εφαρμόζουν τους κανόνες;  

#κόκκινα_τηλέφωνα ή απλά τηλέφωνα;

Καραμανλής-Μητσοτάκης-Παπανδρέου… αποθεώθηκαν. «Αλήθειες ή ψέμα-

τα» τα έλεγαν καλύτερα; Γιατί το δικό τους «αφήγημα» ενέπνεε; Οι παλαιότεροι 

(πολίτες και ψηφοφόροι) ήταν από άλλον πλανήτη; Γιατί τους σέβονταν περισσό-

τερο; Οι σύγχρονοι Έλληνες τελικά είμαστε απαραίτητοι, όμως… «ηλίθιοι»; 

Τέλος εποχής ΟΚ! Όμως η αρχή μιας νέας εποχής μήπως να γίνει με θεσμούς 

και όχι πάλι με πρόσωπα… #αρχηγέ_αντίο

Της @karapanagiotidu

(#ζητούνται_πάλι_αρχηγοί)
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#συνέντευξη

Στην άλλη άκρη της γραμμής ο Μανούσος Γρυλλά-
κης, ο άνθρωπος που μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral 
λόγω της πίστης και της αφοσίωσής του στον Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη. Αφοσιωμένος σε εκείνον μέχρι 
να του πει το «ύστατο χαίρε». «Μου είπε, υπουργέ, 
δεν μπορώ να σας τον δώσω να του μιλήσετε. Δεν 
είναι καλά» εξομολογείται στην Karfitsa ο κ. Κού-
βελας, λίγες ώρες μετά την εξόδιο ακολουθία στην 
οποία έδωσε το παρών. «Δεν θα μπορούσα να λεί-
πω» αναφέρει καθισμένος στην δερμάτινη καρέκλα 
του παλιού πολιτικού του γραφείου (που σήμερα 
χρησιμοποιεί ως δικηγορικό ο γιος του, Δημήτρης) 
στο κέντρο της πόλης, Μητροπόλεως 47. «Ο Μητσο-
τάκης έδεχνε και το εννούσε ότι οι άνθρωποι με τους 
οποίους συνεργάζεται ήταν φίλοι του. Είχε φίλους 
και ήταν φίλος. Όπως με τον Μανούσο. Ο Μητσοτά-
κης δεν είχε ωράρια. Ο Μανούσος έπρεπε να είναι 
εκεί πριν ξυπνήσει ο Μητσοτάκης και να φύγει αφού 
κοιμηθεί. Δεν ήταν διακοσμητικό στοιχείο ο Μανού-
σος. Ήταν ο πιστός του σωματοφύλακας» αναφέρει. 

«Το κλίμα στην κηδεία  ήταν κλίμα συναίνεσης και 
αναγνώρισης του έργου του Μητσοτάκη. Όλοι τον 
υμνούσαν, όχι όμως για να πουν λόγια κολακευτικά 
από ανάγκη» λέει. Ο Σωτήρης Κούβελας μιλώντας 
στην Karfitsa αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της 
ζωής του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου προ-
έδρου της ΝΔ και μας κάνει γνωστές ιστορίες που 
κανείς άλλος πέραν από τους δυο τους γνωρίζει. 
«Ξέρετε το γραφείο του στην οδό Αραβαντινού μας 
το είχε παραχωρήσει όταν βγήκε πρόεδρος. Το είχε 
δώσει σε μια ομάδα στελεχών της ΝΔ που προέρχο-
νταν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αδέσμευτη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήταν μια πράξη πολύ σημαντι-
κή. Η προεδρία του Μητσοτάκη ενίσχυσε την ΝΔ σε 
επίπεδο αυτοδιοίκησης και νεολαίας» αναφέρει ο κ. 
Κούβελας, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση ξεκαθαρίζει πως όποτε «κατέβαινε» στην Αθήνα 
πάντα τον επισκεπτόταν στο γραφείο του. 

«Ο Κυριάκος θα συνεχίσει  
το έργο μου...»

Τον ρωτώ πότε βρέθηκε μαζί του για τελευταία 
φορά. «Βρεθήκαμε πριν τις τελευταίες εκλογές για 
την αρχηγία της ΝΔ. Μου είπε θέλω να βοηθήσετε 
στη Θεσσαλονίκη τον Κυριάκο, γιατί είμαι βέβαιος 
ότι θα συνεχίσει το έργο που δεν μπόρεσα εγώ να 
τελειώσω» αναφέρει ο πρώην δήμαρχος. Ο Κούβε-
λας γνώρισε τον Μητσοτάκη το 1981, όταν ο πρώτος 
ήταν νέος βουλευτής και  ο δεύτερος κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος  της ΝΔ, που κατείχε τη θέση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είμαστε μια ομάδα 
νέων βουλευτών που βρισκόμασταν όλη μέρα στο 
Κοινοβούλιο. Εκεί γνωριστήκαμε. Το 1984 έγιναν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του αρχηγού της ΝΔ και 
ταχθήκαμε με το μέρος του. Ήμουν ο πρώτος που 
υπέγραψε υπέρ της υποψηφιότητάς του» λέει.

«Ήταν σκυλί και πολύ εργατικός»

«Ο Μητσοτάκης κουβαλούσε μια πολιτική ιστορία 
πίσω του. Ήταν μικρανιψιός του Βενιζέλου. Έζησε 
σε μια οικογένεια πολιτική και επαναστατική. Ο ίδιος 
έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο να μην γίνει εμφύλιος πό-
λεμος στην Κρήτη. Ανακατεύτηκε στα κοινά αρκετά 
νωρίς. Ήταν σκυλί ο Μητσοτάκης. Πήγαινε στις 6 
το πρωί όταν άνοιγε η Βουλή και καθόταν μέχρι το 
κλείσιμό της» αναφέρει ο πρώην υπουργός της κυ-
βέρνησης του την περίοδο 1990-1993. «Ήταν ένας 
άνθρωπος εργατικός, γνώστης των θεμάτων σε 
βάθος. Ήξερε τι υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπει 
κανείς. Ήταν νοικοκύρης» συμπληρώνει. 

Για τον Σωτήρη Κούβελα ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης ήταν εκείνος που ουσιαστικά «σήκωσε» το κόμ-
μα μετά την ήττα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 
του 1981. «Δεν είχα γνωριμία μαζί του πριν.Τον έμα-
θα στη Βουλή. Το 1984 όταν θέλησε να δηλώσει εν-
διαφέρον για τη θέση του αρχηγού είπε πως δεν θα 
αυτοπροταθεί αλλά θα δεχτεί υπόδειξη. Έτσι κάλεσε 

πέντε νέους βουλευτές να υπογράψουν την υποψη-
φιότητά του. Εγώ ήμουν εκεί και υπέγραψα πρώτος. 
Από την εκλογή του και μετά συνεργάστηκα πολύ 
στενά μαζί του» λέει ο κ. Κούβελας. 

Ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του 
πρώην πρωθυπουργού που «έφυγε» πρόσφατα, 
θυμάται πως ο τελευταίος με την ανάληψη της αρ-
χηγίας της ΝΔ δούλεψε συστηματικά και με πρό-
γραμμα. Ο κ. Κούβελας αναφέρει πως ενώ ο ίδιος 
δεν φανταζόταν το 1982- οπότε και πολιτεύτηκε για 
πρώτη φορά- πως θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, είπε το «ναι» το 1986 μετά από 
πρόταση Μητσοτάκη. «Ως δήμαρχος θέλησα να δη-
μιουργήσω δημοτικό ραδιόφωνο και δημοτική τηλε-
όραση. Δεν μπορούσε κάποιος να διανοηθεί ότι δεν 
θα υπήρχε ΜΜΕ που δεν ήταν κρατικό. Εμείς θέλαμε 
να δημιουργήσουμε ΜΜΕ που δεν ήταν κρατικά και 
το ΠΑΣΟΚ δεν το επέτρεπε. Μόλις εγκαινιάσαμε το 
δημοτικό ραδιόφωνο βάλαμε μπρος για την τηλεό-
ραση. Μας πολέμησαν. Μας πήγαν στα δικαστήρια. Ο 
Μητσοτάκης είχε έρθει ως μάρτυρας. Το κερδίσαμε! 

Εμείς την επομένη ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το 
κανάλι. Το ΠΑΣΟΚ μας πήγε στον Άρειο Πάγο. Για 
δεκαπέντε ημέρες ο Μητσοτάκης είχε έρθει για ψυ-
χολογική στήριξη και έμενε στο Μακεδονία Παλλάς» 
θυμάται ο κ. Κούβελας. 

Θυμάται επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
όταν ήταν πρόεδρος Κυβέρνησης «ήξερε καλύτε-
ρα τα θέματα των υπουργείων από ότι οι υπουργοί. 
Πήγαινε συνεχώς στα  υπουργεία, έκανε συσκέψεις, 
μας έπαιρνε στο κόκκινο τηλέφωνο. Βρήκε μια Ελ-
λάδα χρεοκοπημένη και έφτιαξε ένα πρόγραμμα 
νοικοκυρέματος του κράτους, χωρίς να τον υποχρε-
ώνει κανένα μνημόνιο. Συνεργάστηκα μαζί του σε 
πολλά και στενά και είμαι πολύ περήφανος» όπως 
λέει ο κ. Κούβελας. /φωτο: Σάββας Αυγητίδης

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

«Τι μου είπε ο Μητσοτάκης  
όταν τον συνάντησα για τελευταία φορά...»

Ήταν 21 Μαΐου 2017. Ακριβώς οκτώ μέρες πριν «φύγει» ο Ψηλός, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι. Ο πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτήρης Κούβελας τον 
κάλεσε στο τηλέφωνο για να του ευχηθεί για την ονομαστική του εορτή, όπως έκανε άλλωστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα από το 1981 που τον γνώρισε.

Ο ΠΡΏΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ, ΣΏΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA 

Στις παρέες  
Πως ήταν όμως ο Μητσοτάκης εκτός πολι-
τικής; «Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης 
ήταν μονοκόματος. Στις λίγες ώρες που διέ-
θετε για τον εαυτό του και τους φίλους του 
ήταν ο οικογενειάρχης, ο παππούς, ο φίλος» 
λέει ο κ. Κούβελας. «Όταν δολοφονήθηκε ο 
γαμπρός του ο Μπακογιάννης τότε ο Μητσο-
τάκης έγινε ξανά πατέρας» συμπληρώνει. 
«Κάτι που δεν είναι γνωστό στον κόσμο είναι  
ένα περιστατικό του 1985. Στις προεδρικές 
εκλογές της Γαλλίας είχαμε πάει να συμπαρα-
σταθουμε στον Σιράκ. Εκεί είδα τον ανθρώ-

πινο χαρακτήρα του. Μου έκανε εντύπωση ο 
σεβασμός που είχαν στον Μητσοτάκη τα στε-
λέχη του Σιράκ. Μερικοί τον ήξεραν από το 
έργο που είχε αναπτύξει κατά της δικτατορίας 
από το Παρίσι. Θυμάμαι επίσης μια περιοδεία 
στην Κρήτη το 1984 μετά την εκλογή του. Τον 
είχαμε συνοδεύσει σχεδόν όλοι οι βουλευτές.  
Ο Μητσοτάκης έμπαινε μέσα στα καφενεία, 
έπινε ρακές, έρχινε μπαλοθιές. Αγαπούσε την 
Κρήτη και τους ανθρώπους της. Ήταν γνώ-
στης του τόπου του» καταλήγει ο κ. Κούβε-
λας. 

Ο πρ. υπουργός και πρ. δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτήρης Κούβελας 
με τον δημοσιογράφο της Karfitsa, Βαγγέλη Στολάκη

Στο Υπουργικό Συμβούλιο

Σε κομματική εκδήλωση
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Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης με 
έγγραφό της που κοινοποίησε στο δήμο Αρι-
στοτέλη αποφάσισε να αποσύρει τη Γαλάζια 
Σημαία από την εν λόγω περιοχή, λίγες μέρες 
μάλιστα μετά την ανακοίνωσή της, καθώς όπως 
ισχυρίζεται η υπεύθυνη συντονισμού του Προ-
γράμματος Γαλάζια Σημαία, Δαρεία- Νεφέλη 
Βουρδουμπά «υπάρχει σημαντική επιβάρυνση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς παρου-
σιάζονται υψηλές τιμές βαρέων μετάλλων στο 
ίζημα αλλά και στην άμμο της περιοχής». 

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ελληνικής εται-
ρίας Προστασίας της Φύσης «ενημερωθήκαμε 
από τους ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. για τα απο-
τελέσματα της δημοσιευμένης σε επιστημονικό 
περιοδικό έρευνας τον Ιούλιο 2016, που διεξή-
χθη στην περιοχή της ακτής του Στρατωνίου 
και επί της βραβευμένης με τη Γαλάζια Σημαία 
ακτής». Όπως εξηγεί στο έγγραφο προς τον 
δήμαρχο Αριστοτέλη η κ. Βουρδούμπα: «Επι-
πρόσθετα λάβαμε σήμερα καταγγελία από το 
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτή-
των στην οποία περιλαμβάνονται δυο ακόμα 
μελέτες που υποδεικνύουν τις υψηλές τιμές 
βαρέων μετάλλων και σε θαλάσσιους οργα-
νισμούς. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Προ-
γράμματος στις ακτές όπου υπάρχει σε κοντι-
νή απόσταση βιομηχανική δραστηριότητα, θα 
πρέπει οι απορροές αυτής να μην επηρεάζουν 
το περιβάλλον της ακτής. Για το λόγο αυτό σας 
ενημερώνουμε ότι η ακτή Στρατώνι του δήμου 
Αριστοτέλη, αποσύρεται από το πρόγραμμα Γα-
λάζια Σημαία». 

Η παραπάνω εξέλιξη όπως είναι λο-
γικό προκάλεσε ανησυχία στην δημο-
τική αρχή Αριστοτέλη αλλά και στους 
επαγγελματίες της περιοχής

Σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω περιο-
χή λαμβάνει τον τίτλο της «Γαλάζιας Σημαίας» 
από το 1979. Στελέχη της διοίκησης εκτιμούν 
ότι «η θάλασσα του Στρατωνίου μπροστά έχει 
ένα υπόβαθρο που είναι  μεταλλευτικό απόβλη-
το. Μάλιστα στο παρελθόν το λιμεναρχείο είχε 
τοποθετήσει και ταμπέλα που έλεγε ότι απαγο-
ρεύεται το κολύμπι και το ψάρεμα σε απόσταση 
ενός χιλιομέτρου από το παλιό εργοστάσιο της 
τότε εταιρίας που δραστηριοποιούταν στην πε-

ριοχή. Το νερό δεν είναι κατάλληλο για κολύμπι 
εδώ και 40 χρόνια» λένε χαρακτηριστικά. 

«Εάν συνεχιστεί η μεταλλευτική δρα-
στηριότητα θα υπάρχει πρόβλημα»

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αριστοτέλη, 
Γιώργος Ζουμπάς ενημερώθηκε μέσω… επι-
στολής ότι αφαιρείται η «Γαλάζια Σημαία» από 
το Στρατώνι. «Τα νερά στην υπόλοιπη περιοχή, 
στην Ιερισσό και αλλού λόγω των ρευμάτων εί-
ναι καθαρά. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Είναι 
πάγια άποψή μας ωστόσο ότι η μεταλλευτική 
δραστηριότητα θα καταστρέψει το περιβάλλον» 
σχολιάζει ο κ. Ζουμπάς. «Η Ιερισσός έχει πάρει 
γαλάζια σημαία. Εμείς κάθε χρόνο παίρνουμε 
δείγμα και κάνουμε μελέτες για τα βαρέα μέ-
ταλλα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους 
τουρίστες»  συμπληρώνει ο κ. Ζουμπάς και ξε-
καθαρίζει ότι τα νερά της περιοχής του είναι κα-
θαρά και δεν έχουν επηρεαστεί από την μεταλ-
λευτική δραστηριότητα της εταιρίας «Ελληνικός 
Χρυσός». «Δεν θα πρέπει να φοβούνται οι του-
ρίστες» τονίζει. «Δυστυχώς φοβόμαστε πως το 
πρόβλημα θα ενταθεί στο μέλλον εάν συνεχιστεί 
η μεταλλευτική δραστηριότητα. Η μεταλλευτική 
δραστηριότητα έχει παντού επιπτώσεις σε όλο 
τον κόσμο. Η παλιά μεταλλευτική δραστηριότη-
τα είχε επιπτώσεις. Για τη σημερινή που ακόμα 
καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει δεν γνωρίζουμε 
τις επιπτώσεις αλλά αν κρίνουμε πως είναι εί-

κοσι φορές μεγαλύτερη τότε φαντάζεστε ότι θα 
έχει και είκοσι φορές μεγαλύτερες επιπτώσεις» 
καταλήγει ο κ. Ζουμπάς. 

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης 
Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος μιλώντας στην 
Karfitsa επισημαίνει πως «θα πρέπει να τη-
ρούνται όλες οι προϋποθέσεις και όλες οι προ-
διαγραφές που ο νόμος προβλέπει για να ορι-
στεί μια παραλία ως ακτή με Γαλάζια Σημαία». Ο 
κ. Γιώργος εκτιμά ότι ο αποχαρακτηρισμός της 
παραλίας του Στρατωνίου δε θα επηρεάσει την 
τουριστική κίνηση της περιοχής. 

Σκοπιμότητες «βλέπει»  
ο πρόεδρος της περιοχής 

Έτοιμος να… απαντήσει στην Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης είναι ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας του Στρατωνίου Νίκος Ζα-
γοράκης. «Μιλάμε για μια απόφαση μεθοδευμένη 
που ακολουθεί πρότυπα του παρελθόντος. Δεν 
είναι η πρώτη χρονιά αλλά εδώ και εννιά χρόνια 
η Γαλάζια Σημαία πολεμιέται από ορισμένους με 
όποιον τρόπο μπορούν. Συγκεκριμένοι κύκλοι 
προσπαθούν να τα συνδέσουν όλα με την μεταλ-
λευτική δραστηριότητα. Είναι λυπηρό γιατί αντί να 
δώσουμε λύσεις, προσπαθούμε να μεγεθύνουμε 
ένα πρόβλημα προσπαθώντας να δημιουργή-
σουμε εντυπώσεις εις βάρος των πολιτών και 
μιας κοινωνίας ολόκληρης» σχολιάζει. Ο κ. Ζαγο-

ράκης προαναγγέλλει μέσω της Karfitsa πως ο 
ίδιος θα απαντήσει τεκμηριωμένα σε όλα τα ζη-
τήματα που θέτει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης που αφαίρεσε τη «Γαλάζια Σημαία». 
«Θα αποδείξουμε ποιοι ήθελαν την αφαίρεση. Με 
αυτή την απόφαση ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου 
για το τι θα ακολουθήσει. Αναρωτιέμαι εάν η Επι-
τροπή που δίνει τις Γαλάζιες σημαίες έχει ακολου-
θήσει τον ίδιο τρόπο παντού. Αυτό που πρέπει να 
κάνουμε όλοι σε θέματα περιβάλλοντος και που 
αφορούν το σήμερα και το αύριο μιας περιοχής 
είναι να είμαστε σοβαροί. Σκοπός μας είναι… αύ-
ριο το πρωί να επιστρέψει στη θέση της η Γαλάζια 
Σημαία. Θεωρούμε ότι μας την έκλεψαν δόλια. Θα 
λειτουργήσουμε με γνώμονα τη νομιμότητα» κα-
ταλήγει ο κ. Ζαγοράκης. 

«Αν η ακτή πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια πρέπει να πάρει Γαλάζια Σημαία. Διαφορετικά 
δεν πρέπει να την έχει» αναφέρει από την πλευρά 
του ο Μάκης Ενεχιλίδης, πρόεδρος των ενοικια-
ζόμενων δωματίων δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα 
με τον ίδιο «ο τουρισμός γενικά επηρεάζεται από 
την παρουσία των μεταλλείων στην περιοχή και 
όχι εάν θα έχει Γαλάζια Σημαία ή όχι». 

Σημειώνεται πως στην Χαλκιδική για το 2017 δό-
θηκαν συνολικά 71 «Γαλάζιες Σημαίες» μετά την 
απόσυρση όμως εκείνης στην ακτή Στρατωνίου 
απέμειναν 70.

Μια «Γαλάζια Σημαία» μείον στη Χαλκιδική 
λόγω… «υψηλών τιμών βαρέων μετάλλων»

#ρεπορτάζ

Μια «Γαλάζια Σημαία» έχασε ο νομός Χαλκιδικής μετά την απόφαση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης να αφαιρέσει εκείνη της ακτής 
Στρατωνίου λόγω «σημαντικής επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς παρουσιάζονται υψηλές τιμές βαρέων μετάλλων» όπως αναφέρεται 

στην σχετική επιστολή που εστάλη στο δήμαρχο. Δημοτική αρχή και επαγγελματίες εκφράζουν την ανησυχία τους και παράλληλα οχυρώνονται προκειμένου 
αυτή η απόφαση να μην επηρεάσει την φετινή τουριστική περίοδο.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
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Project experience

#συνέντευξη
TO ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η τουριστική σεζόν «τρέχει», το ίδιο κι αυτός. Είναι νέος σε ηλικία και σχετικά «νέος» στο νευραλγικό πόστο που έχει αναλάβει. Τον συναντήσαμε στο Λευκό Πύργο, 
όπου μας μίλησε για το project που ετοίμασε με στόχο η Κ. Μακεδονία να γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο με…  απώτερο σκοπό να επιμηκυνθεί η τουριστική 

περίοδος και να αυξηθούν τα έσοδα. Ο λόγος για τον «ιππότη» - όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του λόγω της αγάπης του στα κάστρα και στην ιστορία - Αλέξανδρο Θάνο, 
που προσπαθεί να κατακτήσει τα «απόρθητα του τουρισμού». Με θέα το γαλάζιο του Θερμαϊκού ο κ. Θάνος αποκαλύπτει στην Karfitsa τα άμεσα σχέδιά του για τη 

συνολική τουριστική προβολή των εφτά νομών της αρμοδιότητας του, τα λάθη του παρελθόντος και τους στόχους του μέλλοντος. 

Συνέντευξη στην  Έλενα Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης

Σε τι αφορά το project experience;  
Έναν ακόμη… «ελληνικό μύθο»;

Σκοπός μας, όπως έχει πει πολλές φορές και ο Περιφε-
ρειάρχης ο κ. Τζιτζικώστας, είναι η επιμήκυνση της σε-
ζόν, έτσι ώστε να έχουμε τουριστική κίνηση 365 ημέ-
ρες το χρόνο. Για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε 
πράξη, θα πρέπει να φύγουμε από τη νοοτροπία που 
είχαμε έως τώρα στο κομμάτι της τουριστικής προβο-
λής και ήταν εστιασμένη στους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το τουριστικό προϊόν, δεν ξεκινάει και τελειώνει μέσα 
σ’ ένα ξενοδοχείο. Θα πρέπει να δώσουμε στον του-
ρίστα έναν άξονα δραστηριοτήτων, με διάφορα μέρη 
τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και μπορεί 
να τα επισκεφτεί. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στον 
θεματικό τουρισμό. Ο άξονας του θρησκευτικού του-
ρισμού για παράδειγμα, «πατάει» πάνω στα βήματα 
του Αποστόλου Παύλου, που είναι ένα ισχυρό brand 
name κι εκεί μπορούν να αποδοθούν όλα τα βυζα-
ντινά μνημεία της περιοχής μας. Επιπλέον, πρέπει να 
επενδύσουμε στον εναλλακτικό- περιπατητικό τουρι-
σμό. Ανά τον κόσμο, αυτό το είδος τουρισμού, αφορά 
σε 200.000.000 τουρίστες. Έτσι θα εμβαθύνουμε στη 
χάραξη των περιπατητικών διαδρομών, όπου κι εκεί 
έχουμε ένα πολύ ισχυρό brand name που είναι ο Όλυ-
μπος. Θα αναπτύξουμε ένα σύμπλεγμα δραστηριοτή-
των, όπου θα καλούμε τον τουρίστα να ζήσει αυτήν την 
ξεχωριστή εμπειρία. Εκεί χρειάζεται η σύμπραξη με τις 
επιχειρήσεις, όπου θα αναλάβει για παράδειγμα ένας 
οδηγός να τους μεταφέρει στον Όλυμπο, εκεί θα έχου-
με διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι το mountain 
bike, το παρά-πέντε κ.ο.κ., έτσι ώστε με αυτόν τρόπο 
να καταφέρουμε την επιμήκυνση της διαμονής ενός 
τουρίστα.

Ποιοί ενδιαφέρονται για νέες «εμπειρίες»; 

Όταν μιλάμε για τουρισμό, αναφερόμαστε σε μία σύν-
θετη αντίληψη του προϊόντος, όπου πρέπει να παντρέ-
ψουμε το μύθο και την ιστορία μιας περιοχής, με τη 
γεύση, δηλαδή τη γαστρονομία. Έτσι θα προσφέρουμε 
μία εμπειρία ανεπανάληπτη και ανταγωνιστική. Είμαστε 
ένας προορισμός που είναι ανταγωνιστικός, σκοπός 
μας όμως είναι να δημιουργήσουμε στους τουρίστες το 
κίνητρο για να ξοδέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

χρήματα. Αυτό που δεν είχαμε αντιληφθεί για παρά-
δειγμα έως τώρα, είναι ότι και οι Άγγλοι, ξοδεύουν όσο 
και οι Ρώσοι. Πρέπει λοιπόν να αγοράσουν… εμπειρίες 
και αν μη τι άλλο, η Κ. Μακεδονία, το προσφέρει αυτό. 
Η περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς για παράδειγμα, 
έχει τεράστια δυναμική στον ιστορικό τουρισμό. Δια-
θέτει τα συμμαχικά κοιμητήρια, όπου έγινε η μάχη του 
Σκρα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι με αφορμή 
τα 100 χρόνια, έχουμε επισκέπτες από ολόκληρο τον 

κόσμο, ακόμη και από τη Νέα Ζηλανδία και την Ινδία. 
Μπορεί να πρόκειται για μία μικρή αγορά, αφήνει όμως 
πολλά έσοδα και οι τουρίστες αυτοί είναι διαμορφωτές 
γνώμης όταν επιστρέφουν στη χώρα τους. Η Θεσσα-
λονίκη, έχει πολύ καλά αποτελέσματα στο συνεδριακό 
τουρισμό, με μεγάλη δυναμική επέκτασης. Η πόλη από 
μόνη της δεν μπορεί να κάνει το άλμα στον τουρισμό, 
αν ενταχθούν όμως στο τουριστικό της προϊόν οι πε-
ριφερειακές ενότητες που βρίσκονται σε κοντινή από-
σταση, τότε το αποτέλεσμα θα είναι τελείως διαφορε-
τικό. Η μόνη «παραπονεμένη» ενότητα είναι η Πέλλα, 
διότι βρίσκεται εκτός της Εγνατίας Οδού, όμως μαζί με 
τον Περιφερειάρχη έχουμε στήσει ένα πρόγραμμα, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μία λύση. Χωρίς 
υποδομές, ότι και να κάνουμε στο κομμάτι της προβο-
λής, το αποτέλεσμα δε θα είναι ολοκληρωμένο. Στόχος 
μας είναι να αλλάξουμε το μείγμα των τουριστών μας, 
δε θέλουμε να παραδοθούμε στη βαλκανική αγορά, 
χρειαζόμαστε όλη την γκάμα των τουριστών.

Με ποιον τρόπο θα κερδίσετε έναν τουρίστα 
που δεν έχει έρθει… ποτέ στη χώρα μας;

Έχουμε δομήσει ένα πρόγραμμα, όπου συμμετέχουμε 
στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο και 
προβάλουμε με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τις ομορ-
φιές της Κ. Μακεδονίας. Περνάμε από την εποχή της 
εικόνας και της πληροφορίας… στην πρόγευση της 
εμπειρίας. Θα μπορεί για παράδειγμα ένας επισκέπτης 
που βρίσκεται στο εξωτερικό, να φοράει την κάσκα 
VR και να βλέπει πως είναι εσωτερικά η εκκλησία του 

Ο αντιπεριφερειάρχης Αλέξανδρος Θάνος και η δημοσιογράφος 
της Karfitsa, Έλενα Καραβασίλη
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#συνέντευξη

Αγ. Δημητρίου. Είναι μία πολύ πιο δυνατή εικόνα από 
την απλή πληροφορία. Έτσι μέσω application, μπο-
ρεί εν δυνάμει, να βιώσει την εμπειρία αυτή. Βασικό 
μας μέλημα είναι να παρέχουμε την εμπειρία και στη 
συνέχεια, να του δώσουμε την πλατφόρμα για να το 
διαμοιράσει αυτό μέσω των social media. Αυτός εί-
ναι ο καλύτερος πρεσβευτής, όπου η διαφήμιση του 
τόπου μας θα γίνεται πολλαπλασιάστηκα. Φιλοδοξώ, 
πως από το Σεπτέμβριο που ξεκινούν οι εκθέσεις, θα 
έχουμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας. Επίσης, έχου-
με μία συνεργασία με την Εγνατία Οδό, όπου για όλες 
τις Περιφέρειες που διέπονται από αυτήν, ο επισκέπτης 
θα λαμβάνει ένα μήνυμα με πληροφορίες για τα μέρη 
όπου μπορεί να περιηγηθεί. Πρέπει να ξεφύγουμε από 
τη λογική «ήλιος και θάλασσα», κάτι για το οποίο είμα-
στε ήδη γνωστοί.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε  
για τη φετινή τουριστική περίοδο;

Ως χώρα περιμένουμε 30.000.000 τουρίστες. Στην Κ. 
Μακεδονία πέρυσι είχαμε 6.500.000 τουρίστες που 
άφησαν στην τοπική οικονομία 1,7 δις. Βέβαια, μας 
έκανε μεγάλο κακό η εικόνα της Ειδομένης και του 
προσφυγικού. Φέτος, έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο από 
την γερμανική αγορά- όπου στη Χαλκιδική αναμένου-
με μία αύξηση της τάξεως του 44%- και μία συνολική 
αύξηση που φτάνει στο 10%, σε σχέση με πέρυσι. Εκτι-
μώ πως η τουριστική κίνηση θα αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς 
ήδη έχουμε μία πληθώρα ζήτησης για Ιούλιο και Αύ-
γουστο, έτσι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Σε συνδυασμό 
με τη σωστή προβολή που κάνουμε και σχετίζεται με 
τον εναλλακτικό και πολιτιστικό τουρισμό, πιστεύω 
πως θα έχουμε μία χρονιά με πολύ καλύτερα αποτελέ-
σματα στο κομμάτι των εσόδων. Γερμανοί, Άγγλοι, Ρώ-
σοι, Βέλγοι και βαλκάνιοι μας προτιμούν, ενώ οι Ιταλοί 

αναπτύσσονται σχεδόν στο 100%. Πολύ ισχυρή αγορά 
είναι και του Ισραήλ, όπου προσπαθούμε να αναπτύ-
ξουμε κι άλλες αεροπορικές συνδέσεις. Αυτή είναι μία 
σημαντική αγορά, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. 

Ποιος νομός  -ή όπως λέτε περιφερειακή  
ενότητα - είναι η αγαπημένη σας;

Η Πιερία έχει μεγάλη δυναμική εξέλιξης. Δεν είναι βέ-
βαια η μοναδική. Σε μία πολιτική Περιφέρειας, που έχει 
βάλει ως προμετωπίδα τον ιαματικό, τον εναλλακτικό 
και τον πολιτιστικό τουρισμό, περιφερειακές ενότητες 
όπως είναι η Πέλλα, η Ημαθία, οι Σέρρες και το Κιλκίς, 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
και εξέλιξη του τουρισμού. Πρέπει να φύγουμε από 
τη λογική των περιφερειακών ενοτήτων και να δού-
με μέσα σε ένα κοινό προϊόν, τι δυνατότητες και ρόλο 
μπορεί να έχει η καθεμία μία ξεχωριστά, έτσι ώστε να 
έχουμε μία κοινή προβολή της περιφέρειας Κ. Μακε-
δονίας, πάνω σε θεματικούς άξονες. Μπορεί κάποιος 
να διανυκτερεύει στη Θεσσαλονίκη και να απολαύσει 
μία πολύ ωραία εκδρομή στο Κιλκίς, στη λίμνη των 
Σερρών ή να επισκεφτεί το μουσείο της Αμφίπολης. Οι 

τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέ-
πει να εκμεταλλευτούν τον τόπο τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Εμείς θα τους δώσουμε τα εχέγγυα, η 
κεντρική εξουσία και οι τράπεζες πρέπει να δώσουν 
την άνεση για νέες επενδύσεις. Μόνον τότε θα έχουμε 
το άλμα προς τα μπροστά, που όλοι επιθυμούμε.

Ποια είναι τα λάθη και οι παραλείψεις  
που έγιναν έως σήμερα…

Τα τελευταία 30 χρόνια, ο τουρισμός έχει ταυτιστεί με 
τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι τουριστικές υπηρεσίες 
είναι τα πάντα, από τις σωστές μεταφορές μέχρι το σω-
στό ταβερνάκι. Είμαστε φιλόξενος λαός και έχουμε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε τέτοιες δυνάμεις μέσα 
στην κοινωνία. Για παράδειγμα, γίνεται μία τεράστια 
προσπάθεια ανάδειξης των μνημείων της Βυζαντινής 
Θεσσαλονίκης, με έναν αγώνα δρόμου που γίνεται 
στο Γεντί Κουλέ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Εμείς 
οι ίδιοι πρέπει να ζωντανέψουμε την πολιτισμική μας 
κληρονομιά, μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δη-
μιουργία. Εκεί βέβαια θα πρέπει να παίξει το δικό του 
ρόλου το υπουργείο Πολιτισμού, όπου θα πρέπει να 
ανοίξει τους αρχαιολογικούς χώρους, με διευρυμένο 
ωράριο. Δεν επιτρέπεται να έχουμε κλειστές πόρτες σε 
μουσεία. Έχουμε μία πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπινου 
δυναμικού που αυτή τη στιγμή μένει αναξιοποίητη και 
φεύγει από τη χώρα, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί στο 
κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού. 

Έχουν γίνει προσπάθειες  
από την πλευρά των ιδιωτών;

Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο αριθμός των κλινών είναι 
σχεδόν σταθερός. Οι επενδύσεις έχουν γίνει σε συγκε-
κριμένες περιοχές και σε ξενοδοχεία που έχουν κάνει 
αναβάθμιση από τετράστερα σε πεντάστερα κ.ο.κ.. 
Αυτό δικαιολογείται με δύο τρόπους. Αφενός έχει ανα-
πτυχθεί μία μαύρη οικονομία που καλύπτει ένα μεγάλο 
μέρος -και πρέπει να μπει μία τάξη σ’ αυτό- κι αφετέ-
ρου μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό η εσωτερική ζήτηση. 
Έτσι, κάλυψε το κενό του Έλληνα τουρίστα – που δε 
θα πάει διακοπές για περισσότερες από πέντε μέρες- η 
ξένη αγορά. Οι μοναδικές επενδύσεις που γίνονται τα 
τελευταία χρόνια, άλλωστε είναι σε τουριστικές υποδο-
μές. Ο τουρισμός έχει μεγάλη αξία και για την αγροτική 
ανάπτυξη. Ένα προϊόν που το συνδέεις με την παράδο-
ση, τον πολιτισμό σου και την εξωστρέφεια της περιο-
χής, αμέσως το προϊόν αυτό παίρνει προστιθέμενη αξία 
και μπορεί να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ποιοι είναι οι στόχοι για τη Θεσσαλονίκη…
«Για τη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντική η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου, το 
σύνολο του Θερμαϊκού, από το Μεγάλο Καράμπουρνου και την Περαία, μέχρι και το 
Καλοχώρι. Καθώς και η ανάδειξη του περιαστικού δάσους, που του έχουμε γυρίσει 
την πλάτη. Σε μία πόλη του 1 εκατ., υπάρχει ένα δάσος τέτοιας ομορφιάς και δεν το 
επισκέπτεται ο κόσμος. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στην καθαριότητα, στις υπο-
δομές και στην ανάδειξή του. Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον τεράστιο φυσικό 
πλούτο των λιμνών. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, οι παραποτάμιες 
περιοχές αναδεικνύονται. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς επανασυστήνοντας 
στον κόσμο αυτά τα οικοσυστήματα. Για το σκοπό αυτό έχουμε έρθει σε επικοινωνία 
με τους αρμόδιους φορείς και τους δήμους, είναι κάτι που το θέλουν ειδικά οι δήμοι 
Πυλαίας- Χορτιάτη, Συκεών, Θερμαϊκού και Θεσσαλονίκης» επισημαίνει ο κ. Θάνος.

Ως χώρα περιμένουμε 30.000.000 τουρίστες. 
Στην Κ. Μακεδονία πέρυσι είχαμε 6.500.000 τουρίστες  

που άφησαν στην τοπική οικονομία 1,7 δις. 
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Της Χρυσάνθης Καράπα
Γιώργος Λάγγας,  

24 ετών, φοιτητής
Το πρώτο πρόβλημα 
που μου έρχεται στο 

μυαλό είναι η συγκοινω-
νία στη Θεσσαλονίκη. Δε 

ξέρω ποια μπορεί να είναι η 
λύση σε αυτό, γιατί με τον ΟΑΣΘ «τα έχουμε δει 
όλα» και από την άποψη αύξησης της τιμής των 

εισιτηρίων- τα τελευταία δέκα χρόνια είναι συνε-
χόμενη- και από την άποψη ότι η συχνότητα των 

δρομολογίων δεν αυξάνεται, αλλά ούτε και τα 
λεωφορεία αναβαθμίζονται. Το 2008, αν θυμάμαι 

καλά, ήταν στα δεκαπέντε με είκοσι λεπτά, ενώ 
τώρα είναι στα πενήντα - αναφέρομαι στα φοιτη-
τικά εισιτήρια. Η αύξηση αυτή δεν αντικατόπτριζε 

κάποια βελτίωση στην ποιότητα. Δεν είδαμε να 
αυξάνεται η συχνότητα των δρομολογίων αλλά 

ούτε και τα λεωφορεία να επισκευάζονται. Το 
καλοκαίρι με τους σαράντα βαθμούς, μου έχει 

τύχει πολλές φορές, να χαλάει ο κλιματισμός στο 
λεωφορείο και «να κάνουμε σάουνα».  Οπότε, 

κατά τη γνώμη μου, αν γίνει το ΜΕΤΡΟ, η πόλη 
θα έχει μεγαλύτερη εξέλιξη. Επίσης, υπάρχει 
πληθώρα από καφετέριες και είναι για όλα τα 

γούστα. Εννοείται πως σε κάποιες περιοχές είναι 
αυξημένες οι τιμές. Θα ήθελα να γίνει κάποια 
μείωση, ειδικά σε κάποια μέρη που είναι πιο 

τουριστικά. Σχετικά με τον πολιτισμό, θα ήθελα 
περισσότερες δράσεις από δημόσιους φορείς, 
έτσι ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο, να μη 

χρειάζεται κάποιος να πληρώσει 10- 15 ευρώ για 
να δει μια παράσταση. Είναι πολύ καλό ότι στο 

κέντρο υπάρχουν πολλοί θερινοί κινηματογρά-
φοι γιατί με αυτό τον τρόπο δίνουν μια διαφορετι-
κή νότα στην πόλη. Είμαστε σε ένα σχετικά καλό 

επίπεδο, το οποίο όμως χρήζει βελτίωσης.

Εβελίνα Κούτρα,  
24 ετών, φοιτήτρια

Θα προτιμούσα 
η παραλία (σ.σ. 

Θερμαϊκός) να ήταν 
πιο καθαρή, γιατί 

αρκετές φορές σε 
συγκεκριμένα σημεία 

συγκεντρώνονται πάρα 
πολλά σκουπίδια. Θα 

ήθελα ο δήμος να κάνει κάτι γι’ αυτό. Πλέον, η 
Νέα Παραλία, στην οποία έχουν δημιουργηθεί 

ποδηλατοδρόμοι και πάρκα, έχει μεγάλη επισκε-
ψιμότητα. Τους τουρίστες, ειδικά, τους απωθεί η 

εικόνα που έχει ο Θερμαϊκός. 

Ελίνα Μωραΐτου,  
30 ετών, φιλόλογος

Θα ήθελα η καθαρι-
ότητα των δρόμων 
να βελτιωθεί και να 

μη γίνεται υπερχείλιση 
των κάδων από τα σκου-
πίδια, αυτό βέβαια έχει να 

κάνει και με τη νοοτροπία του κόσμου, όχι μόνο 
με το δήμο. Θα ήθελα να μειωθεί η κίνηση στους 

δρόμους και στο κέντρο να υπάρχουν θέσεις 
παρκαρίσματος. Πρέπει πάντα να πληρώνου-
με για να αφήσουμε το αυτοκίνητο σε κάποιο 

ιδιωτικό παρκινγκ και δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
το κοινό. Θα ήθελα, επιπλέον, να βελτιωθούν οι 
αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες είναι τραγικές. 

Όλες τις ώρες, πλέον, είναι γεμάτα τα λεωφορεία 
και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Τα δρομολόγια 

δεν είναι τακτικά και οι τιμές στα εισιτήρια είναι 
αυξημένες. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην 

πόλη, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα διαμάντια, 
όπως αυτά για παράδειγμα που βρίσκονται στη 

Βασιλίσσης Όλγας. Υπάρχουν και στο κέντρο, 
επίσης, άσχημα κτίρια, χωρίς αισθητική. Από 
πολιτιστικής πλευράς, υπάρχουν αρκετά που 

μπορεί να δει κανείς αλλά όχι grande πράγματα, 
με πολύ γνωστούς συντελεστές, όπως γίνονται 

στην Αθήνα για παράδειγμα. 

Ελένη Μπουρουλίδου 26 
ετών, διατροφολόγος
Θα ήθελα, πραγμα-

τικά, να βελτιωθεί 
το κυκλοφοριακό 

σύστημα. Θα ήθελα 
να αυξηθούν τα 

δρομολόγια στα μέσα 
μεταφοράς, γιατί μένω και 

λίγο πιο έξω από την πόλη, 
οπότε ταλαιπωρούμαι πολύ, απλά για να βγω μια 

βόλτα. 

Νίκος Μανδώρας,  
19 ετών, φοιτητής

Θα ήθελα να υπάρξει 
βελτίωση στον 

ΟΑΣΘ. Δεν έχει αρ-
κετά δρομολόγια και 

τα λεωφορεία έχουν «το 
μαύρο τους το χάλι». Επίσης 
είναι λίγο άσχημο ότι όλα τα 

μαγαζιά είναι μαζεμένα στο κέντρο. Αναφέρομαι 
και στα μαγαζιά για διασκέδαση αλλά και σε αυτά 

για αγορές. Ότι κι αν θες να κάνεις, πρέπει να 

έρθεις στο κέντρο. Είναι πολύ λίγα στις γύρω 
περιοχές και αν πεις ότι θα πας Καλαμαριά, για 

παράδειγμα, θα το κάνεις για ένα συγκεκριμένο 
μαγαζί, ενώ κέντρο έρχεσαι, βρίσκεις κάποιο 
που να σου αρέσει και κάθεσαι. Τα τελευταία 
χρόνια γίνονται πολλά πολιτιστικά events, θα 

μπορούσαν βέβαια να γίνουν κι άλλα.

Τάσος Τολμαΐδης,  
26 ετών, άνεργος
Τα μέσα συγκοι-

νωνίας είναι τα 
χειρότερα που 

έχουν υπάρ-
ξει μέχρι τώρα. 

Κόβονται δρομολόγια 
- δηλαδή δε γίνονται τα 

προγραμματισμένα - και ο 
κόσμος δεν ενημερώνεται. Ειδικά εκτός πόλης, 

πολλές φορές τα αστικά δε φεύγουν από τον 
σταθμό εκκίνησης και το επιχείρημα είναι ότι δεν 
υπάρχουν πολλά λεωφορεία και το δρομολόγιο 
δε θα πραγματοποιηθεί. Στις στάσεις του ΚΤΕΛ 

είναι συχνό φαινόμενο. Επειδή χρησιμοποιώ 
πολλές φορές το 80, αυτό γίνεται συνέχεια και 

αναγκάζομαι να παίρνω άλλο αστικό. Ο κόσμος 
δεν ενημερώνεται και μπορεί να χτυπήσει το 

εισιτήριο του, διπλής διαδρομής για παράδειγμα 
και να το μάθει αργότερα. Επίσης, δεν υπάρχει 

επίβλεψη στην παραλία ή σε κεντρικά μέρη, 
ώστε να αποτραπούν αυτοί που πετάνε κάτω τα 

σκουπίδια ή αυτοί που βγάζουν βόλτα τα κατοικί-
δια τους και δε μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους. 

Γιάννης Ορφανίδης,  
29 ετών, δικηγόρος
Θα ήθελα να βελτι-

ωθούν οι μετακινή-
σεις και σε δεύτερο 
βαθμό κάποιες από 

τις υποδομές. Για πα-
ράδειγμα τα πεζοδρόμια, 

οι δρόμοι, τα πάρκα ίσως. 
Τα τελευταία θα ήθελα να 

είναι πιο περιποιημένα και προσιτά, να έχουν 
περισσότερο χώρο για να καθίσεις και να μη σε 

απωθεί γενικά το μέρος. 

Νικόλαος Βουτσαδάκης, 
32 ετών, ιδιωτικός 

υπάλληλος
Θα ήθελα να 

δημιουργηθούν πε-
ρισσότερα πάρκινγκ, 

γιατί ο κόσμος δεν εξυ-

πηρετείται. Επίσης, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι 
της παραλίας, η Θεσσαλονίκη δεν έχει καθόλου 

πράσινο.

Αθηνά Κουτρούδη,  
24 ετών, άνεργη

Αυτό που πιστεύω 
ότι πρέπει να 

διορθωθεί στην πόλη 
είναι ότι, επιτέλους, 

πρέπει να φτιαχτεί το 
ΜΕΤΡΟ, γιατί η εικόνα της 
είναι πολύ άσχημη με όλα 

αυτά τα έργα και η πιθανότητα ατυχημάτων είναι 
πολύ μεγαλύτερη. Εκτός αυτού, να σταματήσει 

αυτή η κατάσταση με τον ΟΑΣΘ. Κάθε φορά που 
γίνεται επίσχεση, όλη η πόλη νεκρώνει, ακινητο-

ποιείται. 

Δημήτρης Νεστορίδης,  
24 ετών, φοιτητής
Δε θα άλλαζα και 

πολλά πράγματα. Η 
Θεσσαλονίκη έχει 

λίγο από όλα, για όλα 
τα γούστα. Κάποια 

λειτουργικά ζητήματα, 
μόνο, θα ήθελα να βελτιω-
θούν. Το οδικό δίκτυο είναι 

λίγο επικίνδυνο για τους οδηγούς. Δε θεωρώ ότι 
για τον αριθμό των κατοίκων που έχει, χρειάζεται 
κάτι περισσότερο. Σχετικά με τον πολιτισμό, ίσως 
η πόλη χρειάζεται πιο πολλά events. Ένα πράγμα 
που δε γίνεται είναι η σωστή αξιοποίηση πόρων. 
Είναι γεμάτη αρχαία, έχει κάποια μουσεία, αλλά 
θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε 
αυτά. Επίσης η Θεσσαλονίκη έχει θάλασσα και 

βουνό, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
καλύτερα. Να υπάρξει πιο συχνό δρομολόγιο για 
τα άτομα τα οποία θέλουν να βγουν εκτός πόλης 
για να κάνουν μπάνιο, μιλώντας από τουριστικής 
πλευράς. Οι τουρίστες όταν θέλουν να πάνε στη 

θά- λασσα, υποφέρουν. 

Αλέξανδρος Νεστορίδης, 
22 ετών, φοιτητής

Είμαι καθημερινός 
χρήστης του οδικού 

δικτύου. Είναι επικίν-
δυνο, έχει λακκούβες 

και οι δρόμοι είναι 
ολισθηροί. Όποιος έρχεται 

στη Θεσσαλονίκη, που είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, έχει να πει ένα κακό 

σχόλιο για το οδικό της δίκτυο. Κάθε πόλη πρέπει 
να έχει ασφαλείς δρόμους, πόσο μάλλον μια συ-

«Κάθε φορά που γίνεται επίσχεση, όλη η πόλη νεκρώνει»
Σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιεί η Karfitsa, η οποία μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει ένα αρκετά μεγάλο δείγμα απόψεων για τη βελτίωση της Θεσσαλονίκης, 

συμμετέχουν 11 ακόμη κάτοικοι, οι οποίοι μιλούν για τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν και για το όραμα που έχουν για την πόλη τους. Ενδεικτικά, μας είπαν ότι οι τιμές των 
εισιτηρίων στις συγκοινωνίες θα ήθελαν να είναι χαμηλότερες και ότι ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης είναι σε «ένα σχετικά καλό επίπεδο, το οποίο όμως χρήζει βελτίωσης».

#δικό_σας
«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑ»

μπρωτεύουσα. Επίσης, οπωσδήποτε θα έπρεπε να 
αλλάξει και να εκσυγχρονιστεί ο ΟΑΣΘ.
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Η ενασχόλησή του με τα μεταχειρισμένα σπί-
τια αρχικά, με τον τουρισμό στη συνέχεια και 
με τον χώρο της εστίασης πλέον τον κάνουν 
να πιστεύει ότι τελικά όλο αυτό του βγήκε σε 
καλό. Ανήσυχο πνεύμα ο ίδιος, δεν εφησυχά-
ζει και «ψάχνεται» διαρκώς, θέτοντας νέους 
στόχους. Παράλληλα, ασχολείται με τη μεγά-
λη του αγάπη, τον Άρη, τον οποίο υπηρέτησε 
αρχικά ως αθλητής, ενώ πλέον είναι δίπλα 
του ως διοικητικός παράγοντας και χορηγός.

Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τον 
χώρο των επιχειρήσεων;

Καταρχήν, τα πάντα ξεκίνησαν από τον πα-
τέρα μου, Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος δη-
μιούργησε μία εταιρία, που ασχολούνταν με 
οικοδομικές επιχειρήσεις. Αρχικά, αντικεί-
μενό της ήταν οι μελέτες, μετά επεκτάθηκε 
στις κατασκευές και όταν πλέον μπήκα και 
εγώ στον χώρο τη δεκαετία του ΄90 αρχί-
σαμε δειλά-δειλά να κάνουμε και οικοδομές. 
Το 1997 έκανα πλέον τη δική μου, προσω-
πική επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την 

κατασκευή οικοδομών και ιδιωτικών έργων, 
ενώ παράλληλα αναλαμβάνω συνεταιρικά με 
τον πατέρα μου να κάνουμε δημόσια έργα. Η 
δουλειά πήγαινε πολύ καλά εκείνα τα χρόνια 
και μέχρι το 2010, όταν, λόγω της κρίσης, 
κληθήκαμε να ψάξουμε και να βρούμε λύ-
σεις βιωσιμότητας, πριν  να είναι πολύ αργά.

Βρέθηκαν τελικά αυτές οι λύσεις;

Είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω. Από το 2011-
2012 και μετά δεν αναλαμβάνουμε πλέον δη-
μόσια έργα. Από τότε, εγώ ξεκίνησα ν’  ασχο-
λούμαι περισσότερο με τα μεταχειρισμένα 
σπίτια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αγοράζω σπίτια, 
τα μεταποιώ και τα πουλάω. Επιπλέον, ασχο-
λούμαι, σε μικρότερο όμως βαθμό, με το 
κομμάτι της ανακαίνισης, ενώ τα τελευταία 
χρόνια δραστηριοποιούμαστε μαζί με τον 
πατέρα μου και στον τουριστικό τομέα στον 
Παράδεισο του Νέου Μαρμαρά στη Σιθωνία, 
όπου έχουμε κάνει μία πανσιόν.

Επίσης, έχουμε κατασκευάσει μία φοιτητική 
εστία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία 
αποτελείται από δέκα προς διάθεση διαμερί-
σματα σε φοιτητές, επαγγελματίες κ.τ.λ., ενώ 
τον τελευταίο καιρό έχουμε επεκταθεί και 
στον τομέα του Airbnb, καθώς διαθέτουμε 
τρία διαμερίσματα για ημερήσια επινοικίαση 
στο κέντρο της πόλης.

Η στροφή αυτή στον τουρισμό ήταν δική 
σας επιθυμία ή η κρίση σας ανάγκασε ν’  
αναζητήσετε νέες διεξόδους;

Ο τουρισμός είναι ο μόνος τομέας, που ευδο-
κιμεί στα χρόνια της κρίσης, και αυτό έπρεπε 
να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Από την 
στιγμή, λοιπόν, που βλέπεις ότι το κατεξοχήν 
επάγγελμά σου, η οικοδομή, δεν προχωράει 
και είναι από τα πρώτα που «χτυπήθηκαν» 
από την κρίση, είσαι αναγκασμένος να πας σε 
μία πιο φθηνή λύση.

Φαίνεται, όμως, πως ο τουρισμός δεν ήταν 
ο μόνος τομέας, που κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον σας, αφού πριν από λίγο καιρό αποφα-
σίσατε να κάνετε και τα πρώτα σας βήματα 
στον χώρο της εστίασης.

Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει να «ψάχνο-
μαι» και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ενα-
σχόλησή μου και με τον χώρο της εστίασης. 
Πριν από μερικούς μήνες, λοιπόν, μου έγινε 
μία πρόταση να συμμετέχω μ’  ένα μικρό πο-
σοστό σ’  ένα καινούριο κατάστημα σε εμπο-
ρικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τον 
χώρο της εστίασης, αν και μου είχε γίνει και 
παλιότερα πρόταση για τη Χαλκιδική. Φιλο-
δοξούμε η ομάδα αυτή να κάνει και άλλες 
δουλειές, αφού έχει τη συνοχή και την οικο-
νομική δυνατότητα.

Πέραν των παραπάνω, μελλοντικά σχέδια 
υπάρχουν;

Φυσικά και υπάρχουν. Απώτερος στόχος μας 
είναι η δημιουργία ενός μικρού ξενοδοχείου 
στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης.

Η «κρίση» του άνοιξε νέους ορίζοντες
#αγορά

Ο Πασχάλης Καραγιάννης αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την οικονομική κρίση, αφού η 
επαγγελματική του ενασχόληση με τις οικοδομικές επιχειρήσεις τον ανάγκασε ν’ αναζητήσει νέους ορίζοντες, όταν η οικοδομή είχε πια «ξοφλήσει».

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Η ενασχόληση  
με τον αθλητισμό  
και η αγάπη 
για τον Άρη
Ο Πασχάλης Καραγιάννης υπήρξε κολυμ-
βητής και πολίστας της ομάδας του Άρη 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, 
έχοντας πολλές πανελλήνιες διακρίσεις 
στο ενεργητικό του, ενώ από εκεί και μετά 
παρέμεινε κοντά στον αγαπημένο του 
σύλλογο από άλλο πόστο. Ο ίδιος, άλλω-
στε, προέρχεται από μία αθλητική οικο-
γένεια και είναι πάππου προς… πάππου 
Αρειανός, ενώ «φώναξε» παρών όταν του 
ζητήθηκε πριν από τρία χρόνια  να βγάλει 
το κάρο από τη λάσπη, πριν «βουλιάξει» 
το τμήμα υδατοσφαίρισης του συλλόγου. 
Πλέον, οι εταιρίες, που διατηρεί ο Πασχά-
λης Καραγιάννης, είναι χορηγοί του τμή-
ματος και συμβάλλουν οικονομικά στην 
πρόοδό του.

Η σχέση σας με την ομάδα του Άρη είναι 
δεδομένη. Πώς προέκυψε και η ενα-
σχόλησή σας από άλλο πλέον πόστο;

Ο παππούς μου αρχικά και ο πατέρας μου 
στη συνέχεια είχαν ασχοληθεί στο παρελ-
θόν με τα διοικητικά του συλλόγου και 
έτσι εγώ συνεχίζω αυτήν την οικογενεια-
κή «παράδοση». Δεν μπορούν να περνάνε 
τα προβλήματα του συλλόγου από μπρο-
στά σου και εσύ να κλείνεις τα μάτια σου.

Την τελευταία τριετία στηρίζετε ενεργά 
και με κάθε τρόπο το τμήμα υδατοσφαί-
ρισης του συλλόγου. Είναι απόρροια 
της σχέσης σας με αυτό, δεδομένου ότι 
υπήρξατε αθλητής του, ή ήταν μία ανά-
γκη δική σας να είστε παρών;

Είναι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω. 
Είμαστε μια οικογένεια αθλητική, που 
έχουμε γαλουχηθεί μέσα στον Άρη, και 
ήταν συνεπώς ηθική μου υποχρέωση να 
είμαι παρών, όταν με χρειάζεται ο σύλλο-
γος.

Ο επιχειρηματίας Πασχάλης Καραγιάννης με την ρεπόρτερ Έλενα Τσαλκατίδου
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#έρευνα

Δηλαδή είχαμε μια ετήσια αύξηση κατά 237 
επιχειρήσεις (21,14%), την ώρα μάλιστα - 
όπως εξηγεί στην Karfitsa ο ιδιοκτήτης 
εταιρείας ανακύκλωσης με έδρα τη Νεοχω-
ρούδα Θεσσαλονίκης Γιώργος Καρακασίδης 
– που ο όγκος  σκουπιδιών έχει μειωθεί λόγω 
της κρίσης: «Μεγαλύτερη ανεργία και μείω-
ση εισοδημάτων στη χώρα, σημαίνει λιγότε-
ρη κατανάλωση», τονίζει. «Αυτή με τη σειρά 
της συνεπάγεται λιγότερα σκουπίδια. Άρα και 
λιγότερα ανακυκλώσιμα υλικά εκεί έξω, σε 
σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο». Μά-
λιστα, από τα λεγόμενα του κ. Καρακασίδη, 
μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η 
«έκρηξη» επιχειρηματικότητας στα σκουπί-
δια, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν πολύς 
κόσμος δεν εξακολουθούσε να… «σνομπά-
ρει» τα σκουπίδια ως αντικείμενο εργασίας 
και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Δουλειά υπάρχει ακόμη  
και στα χρόνια της κρίσης

«Δουλειά υπάρχει» επισημαίνει. «Έχω πει 
σε φίλους και συγγενείς να έρθουν να δου-
λέψουν, αλλά υποτιμούν τη δουλειά μας. 
Λένε “τι; στα σκουπίδια να δουλέψω;” γιατί 
δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ανακύκλωση. 
Κι όμως είναι πολύ καλή δουλειά και ήταν 
ακόμα καλύτερη, τότε που τα σκουπίδια ήταν 
περισσότερα!», λέει ο κ. Καρακασίδης. Μά-
λιστα, επειδή ακριβώς δε βρίσκει κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό για τη δημιουργία 
τεχνικών φακέλων υποψηφιότητας για χρη-
ματοδότηση, αναγκάζεται να απέχει από τις… 

κούρσες νομής της πίτας των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. «Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ 
και άλλα, για ενίσχυση εταιρειών ανακύ-
κλωσης, όσον αφορά στον εξοπλισμό, στην 
ανανέωση ή στον εμπλουτισμό των οχημά-
των που χρησιμοποιούνται για μεταφορά, ή 
ακόμα και για τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας», λέει ο κ. Καρακασίδης. «Πολύ απλά δεν 
προλαβαίνω να ασχοληθώ, ούτε εγώ ούτε 
η κόρη μου γιατί τρέχουμε μόνοι μας με την 
επιχείρηση, με έκτακτους εργαζόμενους τα 
διαστήματα που πέφτει δουλειά». Ο κ. Καρα-
κασίδης δουλεύει κυρίως συνεργαζόμενος 
με άλλες επιχειρήσεις, τα απορρίμματα των 

οποίων περισυλλέγει και τα προωθεί για ανα-
κύκλωση και επιστροφή στην αγορά με άλλη 
μορφή. «Το κέρδος μας βρίσκεται στη διαφο-
ρά της τιμής που αγοράζουμε τα ανακυκλώ-
σιμα απορρίμματα (συσκευασίες, χαρτικά, 
πλαστικά, τηγανέλαια, παλιά βιβλία, κ.α.) και 
αυτής με την οποία τα πουλάμε μετά τη δια-
λογή σε άλλες επιχειρήσεις πιο μεγάλες, που 
θα τα επεξεργαστούν και θα εμπορευτούν τα 
νέα προϊόντα. Για παράδειγμα, από χαρτόνια 
συσκευασίας, παράγονται πολύ καλά χασα-
πόχαρτα,  χαρτιά περιτυλίγματος για δώρα, 
κ.α.. Εμείς συμπεριλαμβάνουμε φυσικά και 
το εργατικό κόστος».

Της Φιλίας Νομικού  / φωτο Σάββας Αυγητίδης

Ο «πυρετός των σκουπιδιών» νικάει την κρίση
Μία ξέφρενη κούρσα επιχειρηματικότητας, που μοιάζει… ξένο σώμα στην Ελλάδα της ύφεσης και των «λουκέτων», εξελίσσεται μέσα στα σκουπίδια! Την ώρα που άλλοι κλάδοι 
μετράνε «λουκέτα», ο ιδιωτικός τομέας στο χώρο της ανακύκλωσης απορριμμάτων σπάει το φράγμα της κρίσης και γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη. Του λόγου το αληθές, πιστοποιεί 
το «Μητρώο Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων», που διατηρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενώ τον Ιούλιο του 

2015 το μητρώο αυτό περιελάμβανε 1.121 επιχειρήσεις πανελλαδικά, το Σεπτέμβριο του 2016 (οπότε έγινε και η τελευταία επικαιροποίηση) αριθμούσε ακριβώς 1.358.

237 ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!

Κάδοι από το… εξωτερικό
Αντίθετα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι κυρίως οι πελάτες του κ. Χαράλαμπου 
Ποτουρίδη, εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας 
Fil-Eco, που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
εισαγωγής και εμπορίας εξοπλισμού διαχείρισης 
οργανικών αποβλήτων (φύλλα δέντρων, φίλτρα, 
κλαδιά, υπολείμματα τροφών, κ.α.). «Στην Ελ-
λάδα δεν παράγεται τέτοιου είδους εξοπλισμός 
(σ.σ.: ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για υποψήφιους 
επενδυτές), συνεπώς τον εισάγουμε και προ-
μηθεύουμε τους Δήμους», εξηγεί. «Η δουλειά 
πάει καλά, ικανοποιητικά, αν και υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο ανάπτυξης, αφού στην πλειονότητά 

τους, οι δήμοι είναι πολύ πίσω στον τομέα της δι-
αχείρισης οργανικών αποβλήτων». Ο ίδιος εντο-
πίζει το πρόβλημα στο τεράστιο έλλειμμα ενημέ-
ρωσης: «Πολλοί δήμοι δεν ασχολούνται καν με 
την ενημέρωση του κοινού, με αποτέλεσμα να 
είναι πολύ χαμηλά σε επίδοση ανακύκλωσης, 
ενώ άλλοι είναι πιο επιμελής». Παρόμοια είναι και 
η διαφορά σε οικονομικό επίπεδο: «Παλιότερα τα 
πράγματα ήταν πιο δύσκολα, με τους περισσό-
τερους δήμους να πληρώνουν με καθυστέρηση 
ενός έτους. Τώρα πλέον, οι περισσότεροι πλη-
ρώνουν μετά από τέσσερις μήνες, ενώ κάποιοι 
δήμοι πληρώνουν κάθε μήνα».
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«Ευκαιρία η κυκλική οικονομία!»

Την ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά αυτό το 
επιχειρηματικό «θαύμα» των σκουπιδιών για 
να έχει διάρκεια και ταχύτερη μεγέθυνση, 
επισημαίνει στην Karfitsa ο ευρωβουλευ-
τής του Ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης. 
«Η Κυκλική Οικονομία απαιτεί μακροχρόνια 
δέσμευση και προσπάθεια. Απαιτεί, τεχνο-
λογικά άλματα, σταθερό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
και εθνικές πολιτικές που καλλιεργούν πρω-
τοβουλίες και συνεργασίες. Καθοριστικό πα-
ράγοντα αποτελεί και η νοοτροπία των πολι-
τών που μπορεί να οδηγηθεί προς τη σωστή 
κατεύθυνση με ενημέρωση, αλλά και μέσα 
από τα οικονομικά κίνητρα. Να μειώσουμε 
αισθητά τη φορολόγηση της εργασίας και να 
στραφούμε προς τη φορολόγηση δραστηρι-
οτήτων που ρυπαίνουν. Ας μη ξεχνάμε την 
ευκαιρία που ανοίγεται για το ανθρώπινο δυ-
ναμικό σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και σε πρωτο-
πόρες ελληνικές εταιρίες». Ο ίδιος επισημαί-
νει πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλα πρόστιμα 
για τη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά δεν 
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αποφυγή 
τους. «Μοιάζει ανέφικτος για την Ελλάδα ο 
ευρωπαϊκός στόχος  περιορισμού των αστι-
κών απορριμμάτων που θα καταλήγει σε χω-
ματερές κάτω του 5% μέχρι το 2030. Εμείς 
ακόμα θάβουμε το 75% των απορριμμάτων 
μας, συχνά σε παράνομες χωματερές με 
πρόστιμα να τρέχουν. Φοβάμαι μάλιστα, ότι 
ακόμα και η πενταετής, που προβλέπεται να 
μας δοθεί, θα λειτουργήσει περισσότερο ως 
εφησυχασμός και ελάχιστα ως σήμα κινδύ-
νου».

#έρευνα

Των Φ. Βλαστού-Φ.Νομικού

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης

«Σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος  
της υγείας και του περιβάλλοντος» 

Μετά τους μπλε και… καφέ κάδοι

Όμως αυτός ο επιχειρηματικός «πυρετός» των σκουπι-
διών, έχει και τη σκοτεινή πλευρά του, όπως υποστηρίζει 
μιλώντας στην Karfitsa ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 
Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ο οποίος κάνει λόγο για ουσι-
αστική μετάθεση του κόστους της ανακύκλωσης στους 
πολίτες και για εργασιακές συνθήκες που διαρκώς επι-
δεινώνονται και σ’ αυτόν τον κλάδο: «Το κόστος για τη δι-
αχείριση των αποβλήτων, ώστε να καταστεί χρήσιμη και 
φτηνή για το κεφάλαιο πρώτη ύλη ή καύσιμο, φορτώνεται 
στις πλάτες της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων 
με μια σειρά από “οικονομικά εργαλεία” ψευδεπίγραφα 
και μη. Στα πρώτα περιλαμβάνονται “αρχές”, όπως το “ο 
ρυπαίνων πληρώνει” (βλέπε πχ ανταποδοτικά τέλη καθα-
ριότητας) και η “διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού”, στα 
δεύτερα το “πληρώνω όσο πετάω” και το “ειδικό τέλος 
ταφής”.  Η πιο πάνω εκμετάλλευση των αποβλήτων, κύρια 
ως καύσιμο, γίνεται με όρους που δημιουργούν σοβαρές 
επιπτώσεις σε βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος, 
ενώ γενικεύεται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων με όρους εργασίας (αμοιβή, εργα-
σιακά δικαιώματα, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας), 
που όλο και περισσότερο επιδεινώνονται». Τέλος, ο ίδιος 
χαρακτηρίζει αναξιόπιστα τα επίσημα στοιχεία για την 
ανακύκλωση στην Ελλάδα: «Η τελευταία δημοσιευμένη 
Έκθεση του ΕΟΑΝ αναρτήθηκε το 2014 και αναφέρεται 
σε στοιχεία του 2013. Γνώμη μας είναι ότι η καθυστέ-
ρηση αυτή (που δεν είναι το μόνο αρνητικό στοιχείο από 
τη λειτουργία του) δεν πρέπει να αναζητηθεί μόνο στην 
ομολογημένη και από υπουργικά χείλη δυσλειτουργία 
του φορέα, αλλά και στα σοβαρά διαχειριστικά και άλλα 
προβλήματα, που εντοπίζονται επανειλημμένα σε αρκετά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) αποβλήτων. 
Μεταξύ αυτών σημαντική θέση θα έχει ασφαλώς και η 
αναξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλουν σχετικά με 
τις επιδόσεις τους».

Ευρωπαϊκές πρακτικές έχει αποφασί-
σει να ακολουθήσει η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
όσον αφορά στη διαχείριση των απο-
βλήτων και στον τομέα της ανακύ-
κλωσης. Όπως είπε στην Karfitsa o 
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος 
Κυρίζογλου: «θα πάμε στην Αυστρία 
τέλος του μήνα αιρετοί από την κε-
ντρική Μακεδονία με τον Φορέα Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και 
πρόσθεσε ότι: «το επόμενο στάδιο του 
περιφερειακού σχεδιασμού της αξι-
οποίησης των απορριμμάτων είναι η 
επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 
όσων από τα ανακυκλώσιμα υλικά εί-
ναι δυνατόν να επανακτηθούν και να 
χρησιμοποιηθούν ξανά και γιατί όχι εν 
συνεχεία ότι δεν μπορεί, τότε μέσω της 
καύσης να γίνει ενεργειακή αξιοποίη-
ση για ενεργειακή παραγωγή με τρόπο 
και μεθόδους που γίνονται εδώ και 50 
χρόνια στην Ευρώπη».

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι κάτι τέτοιο θα 
είχε οικονομικά οφέλη στου πολίτες 
λέγοντας πως: «μέσα από εργοστάσια 
που θα γίνουν να μπορούμε τα όποια 

οφέλη της αξιοποίησης να γυρίζoυν 
μέσω του φορέα διαχείρισης στερε-
ών απόβλητων στους δήμους και να 
καταλήγει στις τσέπες των πολιτών με 
μειωμένα τα δημοτικά τέλη. Θα προ-
χωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι 
κρίμα και μεγάλο  λάθος και έγκλημα 
στο 2017 να θάβουμε τα σκουπίδια 
μέσα στη γη». Καθότι η ΚΕΔΕ είναι μέ-
τοχος στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Ανακύκλωσης και η εταιρεία δίνει 
στους δήμους τους μπλε κάδους και τα 
απορριμματοφόρα για την περισυλλογή 
των ανακυκλώσιμων κάδων ο κ. Κυρί-
ζογλου ξεκαθάρισε ότι «δεν μας ενδια-
φέρει τι θέλει η ΕΕΑΑ μας ενδιαφέρει τι 
θέλουμε εμείς. Δεν απαγορεύεται στην 
τοπική αυτοδιοίκηση να φτιάξει τέτοιες 
δικές της μονάδες. Όπως φτιάξαμε το 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
έτσι θα προχωρήσουμε και στα άλλα». 
Για το αν θα έπρεπε το δημόσιο να δι-
αχειρίζεται εξολοκλήρου την ανακύ-
κλωση ο κ. Κυρίζογλου τόνισε: «Όχι, 
δεν έχουμε δει καλές πρακτικές από 
το δημόσιο σε ότι αφορά το επιχειρείν, 
την αξιοποίηση και την περαιτέρω δια-
χείριση».

Σε ο,τι αφορά στο βασικό κομμάτι της 
Αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος του ΦΟ-
ΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης 
Γεράνης, εξηγεί: «Τώρα με την ενεργο-
ποίηση των τοπικών σχεδίων από τους 
Δήμους θα αλλάξει η εικόνα, γιατί θα 
πάμε και στα βιοαποδομήσιμα απόβλη-
τα (σ.σ.: αυτά που σε ένα εύλογο χρονι-
κό διάστημα δύναται να αποδομούνται 
από μικροοργανισμούς και άλλα έμβια 
όντα). Η νομοθεσία κάνει αναφορά και 
για τους καφέ κάδους όπου θα συγκε-
ντρώνονται τα οργανικά και αυτά με 
τη σειρά τους θα πηγαίνουν στις μο-
νάδες βιοαποδομήσιμων, μόλις εμείς 
ως φορέας υλοποιήσουμε το  ΠΕΣΔΑ 
(περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρι-
σης αποβλήτων)». Ο ίδιος προσθέτει: 

«Πρώτον πρέπει οι πολίτες να αλλά-
ξουν στάση και κουλτούρα αλλά και 
εμείς σαν αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι, να 
δώσουμε τα μέσα, μέσω των τοπικών 
σχεδίων που έχει καταθέσει ο κάθε δή-
μος. Στόχος είναι να δούμε να αλλάζει 
η εικόνα όχι μόνο στους δρόμους αλλά 
και στην ουσία του πράγματος, δηλαδή 
να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων 
που πηγαίνουν για ενταφιασμό.  Πι-
στεύω πως ξεκινώντας το ΠΕΣΔΑ θα 
δοθούν τα μέσα, και φυσικά μετά τη 
συνεχή ενημέρωση των πολιτών θα 
γίνουν κάποια πράγματα αυτόματα από 
τον κάθε έναν από εμάς. Γιατί θα πρέπει 
να  λειτουργούμε όλοι με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι στο περιβάλλον».
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Ο ΠΟΎΤΙΝ είναι Ορθόδοξος. Το ξέρουμε όλοι. Το 
δείχνει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση.  Με αφορμή 
λοιπόν την εορτή του Αγίου Πνεύματος, θέλουμε 
να κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ του ρωσικού και 
του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του πώς 
χειρίζονται το Δόγμα μας.

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει τη μεγάλη τιμή, την παγκόσμια 
τιμή, να έχει τη γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα 
Ευαγγέλια. Η Ελλάδα μας έχει πυλώνες και αυτούς 
τους δύο πυλώνες τους έχει ματαλαμπαδεύσει και 
στην Ευρώπη.

ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός 
που μέσω της Αναγέννησης οδήγησε στο 

Διαφωτισμό και τον Ορθό Λόγο, αφετέρου 
δε ο χριστιανισμός. Μπορεί το Σχίσμα 

των δύο Εκκλησιών να χώρισε το 
Χριστιανισμό ωστόσο η βάση είναι ο 
Κύριος μας.

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ πως η θρησκεία 
εκτός από την πνευματική της διάσταση 

έχει και την κοινωνική. Δημιουργεί 
συνθήκες, κουλτούρα, τέχνη, αντίληψη 

πραγμάτων, Παιδεία, πολιτισμό. Δημιουργεί 
σχέσεις ανθρώπινες διαφορετικές από χώρες 
άλλου θρησκεύματος ή άλλου Δόγματος. Μία απλή 
σύγκριση η Ελλάδα και το Ιράν. Είναι προφανές πως 
δεν υπάρχει σημείο επαφής.

ΔΎΣΤΎΧΩΣ ΟΜΩΣ τα τελευταία χρόνια (πριν ακό-
μα από την οικονομική κρίση) η Ελλάδα άρχισε να 
απομακρύνεται από το Ελληνορθόδοξο παρελθόν 
της. Μάλιστα με μία μανία που θα έλεγε κανείς πως 
δείχνει απέχθεια και μίσος.

ΤΟ ΔΎΣΤΎΧΕΣΤΕΡΟ δε είναι πως το πολιτικό 
μας σύστημα είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε αυτό. Ειδικότερα η τωρινή κυβέρνηση που 
περίτρανα δηλώνει πως είναι άθεη. Φυσικά και δεν 
αντιστρατεύεται κανείς το δικαίωμα του θρησκευ-
τικού αυτοπροσδιορισμού. Από την άλλη όμως και 
ο άθεος δεν μπορεί να ξεκινά εκστρατεία εξοβελι-
σμού της θρησκείας από την κοινωνία. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τα θρησκευτικά στα σχολεία 
που απετέλεσαν casus belli του Κράτους προς την 
Εκκλησία. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι Θεσμός. Ο αγώνας του κλήρου 
κατά τη Διάρκεια της Τουρκοκρατίας της έδωσε 
αυτή τη θέση στην καρδιά του Ελληνισμού.

ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ το ελληνικό κράτος να γυρνά την 
πλάτη στο Θεσμό αυτό. Ουδείς μίλησε ποτέ για Θεο-
κρατία. Ουδείς μίλησε κατά της ανεξιθρησκίας. Άλ-
λωστε  το « Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Μάρκ. η 
34-θ 1) βρίσκεται στο κέντρο της Ορθοδοξίας.

ΕΧΟΎΜΕ ΛΟΙΠΟΝ από τη μία τον Έλληνα Πρω-
θυπουργό που επισκέπτεται τον Πανάγιο Τάφο με 
την ιδιότητα του μηχανικού(!) και από την άλλη 
το Ρώσο Πρόεδρο που ασπάζεται τα λείψανα του 
Αγίου Νικολάου ως γνήσιος Πιστός.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δε θα ήθελε ο δεύτερος 
στην πολιτειακή ιεραρχία (ο ΠτΔ ο πρώτος) να 
εκφράζει το σύνολο του λαού;

ΕΛΠΙΖΟΎΜΕ ΦΕΤΟΣ οι πολιτικοί μας να δεχτούν 
τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και να δράσουν με 
γνώμονα το Εθνικό συμφέρον, την ιστορία μας, την 
Ορθοδοξία μας.

*Ο κ. Βελόπουλος είναι πρόεδρος  
της Ελληνικής Λύσης

Η Εκκλησία 
είναι Θεσμός
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Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΨΗΦΙΣΗ του νέου πακέτου 
σκληρών μέτρων στη Βουλή από τη συγκυ-
βέρνηση, έγινε με την προοπτική εξασφάλισης 
συγκεκριμένων μέτρων για το χρέος. Μοιραία, 
το κυβερνητικό «ναυάγιο» στο Eurogroup της 
22ας Μαΐου 2017 ακυρώνει το αφήγημα Τσίπρα 
περί άμεσης και συνολικής λύσης για το χρέος 
με ταχεία έξοδο στις αγορές και αφήνει ως 
χειροπιαστό αποτέλεσμα της δήθεν περήφανης 
διαπραγμάτευσης την περικοπή συντάξεων, 
τη μείωση του αφορολόγητου για όλους, την 
κατάργηση κοινωνικών επιδομάτων, τη μεγάλη 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΎΣ 
μετέτρεψαν το θέμα του χρέος από 

αυτονόητο, όπως είχαμε πετύχει το 
2012, σε ζητούμενο. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, επιβάλλουν σε μια κα-
θημαγμένη κοινωνία πολλά χρόνια 

λιτότητας με εξοντωτικά πρωτογενή 
πλεονάσματα. 

ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΦΙΛΟΤΙΜΟ θα έπρεπε να 
είχαν ήδη παραιτηθεί… Αντί για αυτό, με 

επιτηδευμένη αισιοδοξία ξεπουλούν τα πάντα 
αναζητώντας τρόπους παραμονής στην εξουσία, 
παριστάνοντας τις «άμωμες παρθένες» της 
Μεταπολίτευσης.

ΜΟΝΟ ΠΟΎ ο αμοραλισμός τους έπαψε να εκ-
πλήσσει την κοινωνία… Εκείνοι που θα έσκιζαν 
τα μνημόνια, θα έδιναν κατώτατο μισθό 751 
ευρώ και θα μοίραζαν 13η σύνταξη, επί δυο χρό-
νια παίρνουν μέτρα «στα μέτρα» των δανειστών 
«κουρεύοντας» ΣΥΡΙΖΑ μισθούς, συντάξεις. 

ΕΙΠΑΝ «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και 
ξεπαγώνουν τους πλειστηριασμούς.   

ΔΕΣΜΕΎΘΗΚΑΝ «ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα» και 
με τα δυο χέρια ψήφισαν νέα μέτρα ύψους 4,9 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 

ΙΣΧΎΡΙΣΤΗΚΑΝ ότι δεν θα περικοπούν οι χα-
μηλές συντάξεις και τελικά κόβουν αδιακρίτως 
και ανερυθρίαστα όλες όσες έχουν προσωπική 
διαφορά. 

ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ ΤΟΎ 2014 ζητούσαν «ομαδικές 
απολύσεις» για τα μέλη της τότε Κυβέρνησης 
και όχι για τους εργαζόμενους. Σήμερα κάνουν 
πράξη ακριβώς το αντίθετο, στερώντας από τον 
Υπουργό Εργασίας ακόμη και το δικαίωμα του 
βέτο.

ΜΙΛΟΎΣΑΝ για κατάργηση της «ζούγκλας» των 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης και έχουν 
επιβάλλει την απόλυτη κυριαρχία τους. 

Η ΜΟΝΗ ΣΎΝΤΑΓΗ που εφαρμόζουν και προ-
τείνουν για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι 
οι διορισμοί στο Δημόσιο.

ΩΣ ΕΔΩ με τα ψέματα, ως εδώ με το φθηνό 
λαϊκισμό!

Η ΧΩΡΑ χρειάζεται επειγόντως πολιτική αλλαγή, 
ανταμοιβή της δημιουργίας, της καινοτομίας, της 
συνέπειας και της αριστείας, ενώ έχει ανάγκη 
μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν υγιείς 
θέσεις εργασίας και θα στηρίζουν την πραγματι-
κή οικονομία. 

*Ο κ. Καράογλου είναι  Βουλευτής ΝΔ Β΄ 
Θεσσαλονίκης και Αν. Τομεάρχης Εργασίας

Αν στο ΣΥΡΙZΑ  
είχαν φιλότιμο… 
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ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι είχαμε ξεχαστεί σε τι χώρα ζούμε. Ότι 
είμαστε η μόνη χώρα που όλως περιέργως το τρομο-
κρατικό φαινόμενο αναγεννιέται αενάως. Ότι είμαστε μια 
χώρα που δείχνουμε μοναδικότητα στη διαπαιδαγώγηση, 
στη βία, στην ανομία και εν τέλει ακόμα και στην αριστερή 
τρομοκρατία, στην ανοικτά εγκληματική δράση. Τα τε-
λευταία χρόνια όλα αυτά έχουν ενταθεί, από τη βία στους 
δρόμους της Αθήνας, μέχρι τις επιθέσεις στα γραφεία του 
ΠΑΣΟΚ, ακόμα και με σφαίρες.

ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ να ζήσουμε την πρώτη απόπειρα δολοφονί-
ας ενός πρώην Πρωθυπουργού από κοινούς εγκληματίες 
για να αφυπνιστούμε. Για να έρθει στην επιφάνεια όλη η 
επένδυση μίσους, ανοχής στη βία κάθε μορφής, ψεμάτων, 
λαϊκισμού, στοχοποίησης κάθε φορέα αντίθετης άποψης. 
Σε λίγες μέρες, λίγες ώρες, στα social media αποδείχτηκε 

μια απλή αλήθεια: Σ’ αυτά τα χρόνια όσο ζημιά έχει 
υποστεί η Οικονομία της χώρας και η ζωή μας, 

τόση και περισσότερη ζημιά έχει υποστεί ο τρό-
πος σκέψης τμημάτων της Ελληνικής κοινωνί-
ας, ο φανταστικός κόσμος στον οποίο ζει και 
στον οποίο έχουν κατασκευαστεί εσωτερικοί 
εχθροί, εντολοδόχοι ξένων συμφερόντων και 
συνωμοσιών από όλο τον πλανήτη απέναντι 

σ’ αυτήν την ξεχωριστή χώρα και σ’ αυτόν τον 
περιούσιο λαό.

ΜΙΑ ΜΟΛΙΣ μέρα πριν ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος 
του πολιτικού τραμπουκισμού κ. Πολάκης έγραφε πάλι 
σχόλιο για τους βαστασοιμπλέδες και τους νενέδες. Είναι 
αστείο όταν το λέει βέβαια ο Υπουργός μιας Κυβέρνησης 
που έχει κυριολεκτικά τα πάντα σ’ αυτά τα μοναδικά 
χρόνια της πρώτης φορά Αριστεράς που κυβερνά με 
το αδελφό κόμμα της Λεπέν. Είναι όμως ενδεικτικό του 
λαϊκισμού, του θράσους, του μίσους, του διχασμού που 
καλλιεργήθηκε και ακόμα καλλιεργείται από στελέχη μιας 
Κυβέρνησης τελικά επικίνδυνης. Επικίνδυνης και για τη 
ζημιά στη χώρα, αλλά και για τη ζημιά στον ορθολογισμό, 
την απλή λογική.

Σ’ ΑΎΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ο γραμματέας της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε 
την «άποψή» του ότι καλό θα ήταν να μπει και μια βόμβα 
στα πόδια του Γ. Στουρνάρα και το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συνε-
δρίασε και δε βρήκε μια κουβέντα να πει για το στέλεχός 
της. Πρόκειται για την ίδια Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ που είχε 
παραπέμψει στο Πειθαρχικό δημοσιογράφους επειδή την 
περίοδο του Δημοψηφίσματος  είχαν ταχθεί υπέρ του ΝΑΙ!

ΚΑΙ Η ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ; Αντιμετώπισε μια εγκληματική ενέρ-
γεια κατά π. Πρωθυπουργού σαν να μπήκε μια βόμβα σε 
κανένα χωράφι. Ο Κ. Τσίπρας ξεμπέρδεψε με ένα τιτίβισμα 
και βέβαια δεν είχε να πει τίποτα για την αθλιότητα. Ποιος 
όμως να το κάνει αυτό; Αυτός και αυτοί που ανέβηκαν στο 
κύμα της αμφισβήτησης που τους οδήγησε στη εξουσία, 
εκτοξεύοντας συγκλονιστικούς χαρακτηρισμούς και 
κατηγορίες (νενέδες, δοσίλογοι, μαθημένοι στα τέσσε-
ρα, προδότες, Κυβερνήσεις Τσολάκογλου, Κυβερνήσεις 
που είναι χούντα). Αυτοί που άφησαν να εξελιχτούν τα 
Εξάρχεια σε αυτόνομη περιοχή, που ανέχονται δεκάδες 
καταλήψεις κτιρίων, που παρακολουθούσαν άπρακτοι 
βανδαλισμούς και πυρπολισμούς τρόλεϊ στο Κέντρο της 
Αθήνας, αλλά και να χρησιμοποιούν το ιστορικό κτίριο του 
Πολυτεχνείου ως ορμητήριο, ως Κέντρο Εκπαίδευσης 
Τρομοκρατών;

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η απόπειρα δολοφονίας κατά του 
κ. Παπαδήμα πρέπει να λειτουργήσει ως συναγερμός 
αντίδρασης από όσες δυνάμεις πιστεύουν στη λογική, 
στην πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα και όχι με 
εκβαρβαρισμό της κοινωνίας, στις αρχές και ιδανικά 
που στηρίχτηκαν οι Δυτικές Δημοκρατίες. Χρειάζεται και 
υπηρεσιακή επαγρύπνηση και πραγματικές έρευνες ,αλλά 
και ιδεολογική αντεπίθεση.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα ζήσουμε καταστάσεις κινδύνου για την 
Δημοκρατία...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Ας αντιδράσουμε

Ζα
χα

ρία
ς Ζ

ού
πη

ς*
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Η Εκκλησία 
είναι Θεσμός

Το άσθμα μπορεί να βελτιωθεί, να σταθεροποιηθεί ή να χει-
ροτερέψει κατά την εγκυμοσύνη και μερικές ανασκοπήσεις 
δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

• το 1/3 των γυναικών επηρεάζονται αρνητικά 
• το 1/3 βελτιώνεται και  
• το 1/3 παραμένει σταθερό 

Οι γυναίκες με σοβαρό άσθμα είναι πιο πιθανό να επιδεινω-
θούν ενώ οι γυναίκες με ήπιο άσθμα συνήθως βελτιώνονται. 
Οι αλλαγές στο άσθμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εί-
ναι συνήθως όμοιες σε επόμενες κυήσεις. Οι παροξύνσεις 
άσθματος είναι πιο συχνές στο 3ο τρίμηνο και λίγες ασθενείς 
γίνονται συμπτωματικές κατά τον τοκετό. Φυσιολογικά, οι 
αλλαγές που σημειώνονται στον έλεγχο του άσθματος κατά 
την κύηση επανέρχονται στα προ της εγκυμοσύνης επίπεδα 3 
μήνες μετά τον τοκετό. 

Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι οι έγκυες γυναίκες που 
επισκέπτονται το τμήμα επειγόντων περιστατικών με σο-
βαρό άσθμα δεν διαφέρουν από τις γυναίκες που δεν εγκυ-
μονούν σε σοβαρότητα ή σε διάρκεια της κρίσης. Όμως, οι 
έγκυες γυναίκες αντιμετωπίζονται λιγότερο επιθετικά, με 
κορτικοστεροειδή, και έχουν τριπλάσια πιθανότητα να εξα-
κολουθούν να βρίσκονται σε παρόξυνσεις.

Επιδράσεις του άσθματος στη μητέρα και το έμβρυο

α) Οι μητρικές επιπλοκές που σχετίζονται με το μη ελεγ-
χόμενο άσθμα περιλαμβάνουν προεκλαμψία, πρόδρομο 
πλακούντα, υπέρταση της κύησης, υπερεμεσία της εγκύου, 
κολπική αιμορραγία, τοξιναιμία, προκλητό και επιπλεγμένο 
τοκετό, καισαρική τομή και παρατεταμένη νοσοκομειακή πα-
ραμονή της μητέρας.

β) Το αίμα του εμβρύου οξυγονώνεται στον ανθρώπινο πλα-
κούντα. Κρίσιμη αναπνευστική ασθένεια της μητέρας όπως 
μια σοβαρή παρόξυνση του άσθματος, μπορεί να οδηγήσει σε 

μια πτώση της μητρικής αρτηριακής PO2 και μια έντονη μεί-
ωση στην PO2 του εμβρύου και την οξυγόνωση των ιστών.

Έλεγχος άσθματος στην εγκυμοσύνη

Οι στόχοι της θεραπείας του άσθματος στην εγκυμοσύνη 
έχουν ως στόχο την καλή κατάσταση υγείας και της μητέ-
ρας και του εμβρύου. Ιδιαίτερα οι στόχοι είναι:

• έλεγχος των ημερήσιων και νυχτερινών συμπτωμάτων 
• διατήρηση της φυσιολογικής ή της καλύτερης πνευμονι-
κής λειτουργίας 
• φυσιολογικά επίπεδα δραστηριότητας 
• πρόληψη σοβαρών παροξύνσεων 
• ελάχιστες δυνατές παρενέργειες από τα φάρμακα 
• γέννηση ενός υγιούς νεογνού

Άσθμα και εγκυμοσύνη
Το άσθμα είναι ένα από τα πιο κοινά νοσήματα που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 0,5 έως 4% των κυήσεων 

επιπλέκονται από άσθμα. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι το μητρικό άσθμα σχετίζεται συχνά με σοβαρά δυσμενή συμβάντα της κύησης όπως ο 
θάνατος του εμβρύου, η πρόωρη διακοπή της κύησης, υπερτασικές διαταραχές ή διαβήτης της κύησης όπως και αιμορραγία πριν και μετά τον τοκετό.

#υγεία

Κοσμάς Καζάνας 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Μεταλλείων Ταύρου 24,  
Εύοσμος (Πλ. Δημαρχείου) 

Τηλ.: 2310 757 535  
Κιν.:  6932 628 904

www.pnevmonologos-evosmos.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

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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#karfitsomata
■ Τα εύσημα των δημοτών έλαβε ο δήμαρχος Παιονίας -βλ Ειδομένη- Χρήστος 
Γκουντενούδης, μετά την πρωτοβουλία του να πραγματοποιήσει διανομή ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής, στους πολίτες οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD). Τα… like και η διάδοση 
των νέων «έπεσαν βροχή», προκειμένου να ωφεληθούν το δυνατόν περισσότε-
ροι δημότες και μάλιστα χωρίς να στριμώχνονται ή να υποτιμούνται... 

■ Τούρκος… έγινε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Παντελή Φιλιππίδη ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών του δήμου Θεσσα-
λονίκης, Σπύρος Πέγκας. Με αφορμή την εκδήλωση μνήμης για την ημέρα της 
Άλωσης της Κωνσταντινούπολης στον ναό Αγίας Σοφίας την περασμένη Δευ-
τέρα, ο κ. Πέγκας έγραψε στο facebook τμήμα ανακοίνωσης Πανεπιστημιακών 
που αντέδρασαν επίσης στην εκδήλωση. «Η εκδήλωση αυτή προκαλεί επικίν-
δυνους εθνικιστικούς και αλυτρωτικούς συνειρμούς, δημιουργώντας, συν τοις 
άλλοις, σε αυτές τις φορτισμένες διεθνείς συνθήκες και κλίμα μεγαλοϊδεατι-
σμού» σχολίαζε η ανακοίνωση που υιοθέτησε ο κ. Πέγκας.

■ Την πρώτη της συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είχε πριν λίγες 
ημέρες η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γού-
λα. Η γνωριμία έγινε στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ, 
όπου ο κ. Τσίπρας ήταν κεντρικός ομιλητής. Την γνωριμία έκανε ο δήμαρχος 
Γιάννης Μπουτάρης που παρουσίασε τη στενή του συνεργάτιδα ως την πρώ-
τη γυναίκα πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Προς έκπληξή 
τους Γούλα και Μπουτάρης ενημερώθηκαν πως ο Τσίπρας… γνώριζε για την 
πρώην αντιδήμαρχο αλλά και το έργο της. Μάλλον θα του τα ψιθύρισε η διευ-
θύντριά του στο Μαξίμου Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου με την οποία 
άλλωστε η Γούλα διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

■ Για πρώτη φορά στην ελληνική βουλή τίθεται το αίτημα, να 
ενταχθεί στη διπλωματική ατζέντα η  Διεθνής αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων. Ο  βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Σάββας Αναστασιάδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελληνι-
σμού της Διασποράς, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρί-
ασης της επιτροπής είπε ότι είναι η πρώτη φορά που κατατίθε-
ται ανάλογο αίτημα στη Βουλή, από τις 24 Φεβρουαρίου 1994, 
που με ομόφωνη απόφαση, καθιερώθηκε με νόμο του κράτους 
η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ  πρότεινε 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, σε μία 
επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, να συζητηθεί το θέμα, να 
παρθεί απόφαση και να ζητηθεί να ενταχθεί στην διπλωματική 
ατζέντα της Ελλάδας. «Το θέμα πρέπει να τίθεται κάθε φορά που 
ο εκάστοτε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός ή 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα επισκέπτονται διάφορες χώ-
ρες…» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης.

■ Βόλτα σε… υπαίθριες 
αγορές, έκανε το περα-
σμένο σαββατοκύριακο 
ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης Δημήτρης 
Μάρδας. Ενόψει της ψήφι-
σης του νέου νόμου για τις 
λαϊκές αγορές, ο κ. Μάρ-
δας άρχισε ένα κύκλο δια-
βούλευσης με διάφορους 
κλάδους και συλλόγους 
επαγγελματιών. Έτσι συνα-
ντήθηκε προ ημέρων, με 
τον πρόεδρο της Ένωσης 
Επαγγελματιών Εμπόρων 
του Δήμου Θέρμης, όπως 
και με εκπροσώπους των 
κλάδων των κρεοπωλών 
και καπνικών ειδών-περι-
πτέρων στα γραφεία του 
Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Το αν κεράστηκε… ζαρζα-
βατικά κατά τη διάρκεια 
της βόλτας του, δεν έγινε 
γνωστό…

■ Αεροπλάνο με πολ-
λούς επιφανείς Θεσσα-
λονικείς ετοιμάζεται να 
«σηκώσει» σύμφωνα με 
πληροφορίες της στήλης 
ο μεγαλομέτοχος της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και γνωστός 
ομογενής επιχειρηματίας 
Ιβάν Σαββίδης. Αφορμή 
είναι το επιστημονικό 
συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων 
στη Ρωσία της οποίας είναι 
πρόεδρος ο κ. Σαββίδης 
και αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί στις 10,11 και 
12 Ιουνίου. Η Ομοσπονδία 
γιορτάζει επίσης την 25η 
επέτειο από την ίδρυσή 
της και τα εκατό χρόνια 
από την πραγματοποίηση 
της πρώτης διοργάνωσης. 
Πληροφορίες θέλουν τον 
κ. Σαββίδη να παίρνει μαζί 
του – πάλι - και πολλούς 
Έλληνες καλλιτέχνες Πό-
ντιους και μη…

Ο δήμος Νέας Προποντίδας έχει προχωρήσει στην 
αλλαγή του server του δήμου, με χρήση νέων 
τεχνολογιών, προκειμένου να προσφέρει ανα-
βαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Σημαντική 
αλλαγή, η οποία αποσκοπεί και στη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων και συνάδει με τη οικολογική 
συνείδηση που αναπτύσσει ο δήμος, είναι η προμή-
θεια tablet για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
με σκοπό την μείωση του τεράστιου όγκου των 
εκτυπώσεων των θεμάτων στο πλαίσιο των Δημο-
τικών Συμβουλίων και των Επιτροπών. Τα tablet 
παραμένουν στο κτίριο του δήμου και παραδίδονται 
στους συμβούλους πριν την έναρξη των συμβου-
λίων, με το σύνολο των θεμάτων φορτωμένα στο 
tablet, ενώ κατά το παρελθόν όλος αυτός ο όγκος 
εκτυπωνόταν για κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά 
προκειμένου να είναι ενήμερος για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Ποιο κυβερνητικό στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη πρό-
σφατα αναγκάστηκε να στείλει φωτογραφία του με την… 

ταυτότητα στα δόντια προκειμένου το facebook να το 
αναγνωρίσει και να του… ανοίξει τον προσωπικό του 

λογαριασμό που του είχαν χακάρει;

KOYIZ

Είναι προσβλητικό για 
όλους μας μία αναπτυγμέ-
νη περιοχή σαν την Ουρα-
νούπολη στην οποία ετησί-
ως συρρέουν ένα περίπου 
εκατομμύριο προσκυνητές 
- περιηγητές από όλο τον 
κόσμο με προορισμό το 
Άγιον Όρος, μεταξύ αυτών 
αρχηγοί κρατών, πατριάρ-
χες, υπουργοί, διπλωμάτες 
και λοιποί αξιωματούχοι, 
και συγχρόνως  εξυπηρετεί 
τις αλιευτικές και τουρι-
στικές ανάγκες τις απομα-
κρυσμένης αυτής περιοχής 
της Χαλκιδικής, να έχει ένα 
λιμάνι «φάντασμα» που τα-
λαιπωρεί αφάνταστα τους 
επισκέπτες ιδιαίτερα όταν 
επικρατούν στην περιοχή 

άσχημες καιρικές συνθήκες! Έργο πραγματικά υψίστης εθνικής - πολιτιστι-
κής αλλά και παγκόσμιας σημασίας που αποτελεί την πύλη και ουσιαστικά τον 
κόμβο διακίνησης των προσκυνητών και επισκεπτών προς την Αγιορείτικη 
Πολιτεία, παραμένει εδώ και πολλά χρόνια μη αποπερατωμένο, με συνέπεια 
να προσβάλει την εικόνα της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να είναι άκρως 
επικίνδυνο αλλά και εστία μόλυνσης.

 *Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Λιμάνι Ουρανούπολης:  
«Αυτό αξίζουμε;»

Του Ευθύμη Καρανάσιου*
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■ «Tώρα που πέθανε θα αποκαλύψω πολλά 
για όσα μου εκμυστηρεύτηκε…». Αυτό ακού-
σαμε να λέει σε τραπέζι στην Κατερίνη την προ-
ηγούμενη βδομάδα ο πρώην υφυπουργός των 
κυβερνήσεων Καραμανλή, Κώστας Κιλτίδης. Ο 
κ. Κιλτίδης βρέθηκε στην περιοχή για την προώ-
θηση της αγροδιατροφικής σύμπραξης Κεντρι-
κής Μακεδονίας της οποίας είναι πρόεδρος και 
εκεί πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου 
του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου προέ-
δρου της ΝΔ. Όπως είναι γνωστό ο Κιλτίδης δια-
τηρεί πολύ καλές φιλικές σχέσεις με το «Μητσο-
τακέικο», ενώ ο πάτερ φαμίλιας τον αγαπούσε 
ιδιαιτέρως. Μητσοτάκης και Κιλτίδης τα έλεγαν 
συχνά είτε στο γραφείο του πρώτου στην Αρα-
βαντινού είτε τηλεφωνικά…

■ Δεν ήρθε με 
άδεια χέρια ο 

αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολί-
τευσης Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην 

πρόσφατη επίσκε-
ψή του στην Βό-

ρεια Ελλάδα. Μόλις 
πληροφορήθηκε 

πως ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας και 

η σύζυγός του 
Ελεάννα Βλάχου 
απέκτησαν τον… 

διάδοχο ζήτησε 
από τους στενούς 

του συνεργάτες 
να του πάρουν 

ένα μοντέρνο… 
ζιπουνάκι!

Η συγγνώμη του Ιερώνυμου  
και η… αποκάλυψη που βίωσε

Επιτυχής επιθεώρηση  
επιτήρησης ΓΕΝΕΣΙΣ  
από το διεθνή Οργανισμό  
Πιστοποιήσεων Ιατρικού  
Τουρισμού TEMOS 
International!

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της για διαρκή αναβάθμι-
ση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της, η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε το 2016 η πρώτη Κλινική 
Γυναίκας στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε επίσημη 
πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιή-
σεων Ιατρικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στον Ια-
τρικό Τουρισμό, TEMOS International, σύμφωνα με 
το πρότυπο “Quality in International Patient Care’’.
Στις αρχές Μαΐου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η πρώτη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από κλι-
μάκιο της TEMOS, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια 
φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών της ΓΕΝΕΣΙΣ. 

Το σύστημα πιστοποίησης TEMOS θέτει στο επίκε-
ντρο τον ασθενή στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης διεθνών ασθενών σε νοσοκομεία, 
σε όλο τον κόσμο, μέσω της προώθησης και της 
διασφάλισης βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για το 
μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρε-
σιών παγκοσμίως, το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση 
του διεθνούς ασθενή (International Patient) και τον 
Ιατρικό Τουρισμό, παρέχοντας πιστοποίηση υπη-
ρεσιών υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών 
ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρι-
σμού.

■ Μεγάλες δόξες ετοιμάζεται να ζήσει η 
Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Βλέπε-
τε στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί στην πόλη – όχι όμως στο 
πρωθυπουργικό γραφείο στο Διοικητή-
ριο- η τριμερής συνάντηση Ελλάδας- Κύ-
πρου- Ισραήλ με τη συμμετοχή των Αλέξη 
Τσίπρα, Νίκου Αναστασιάδη και Βενιαμίν 
Νετανιάχου. Αν και πολλές λεπτομέρειες 
ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, υπάρχει 
πυρετώδης προετοιμασία. Για παράδειγμα 
πριν λίγες ημέρες στο Κάιρο βρέθηκε ο 
αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Σωκράτης Φάμελ-
λος…

Επίσκεψη στην Αμφίπολη μακριά από τα φλας και τις κάμερες πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες 
ο ομογενής επιχειρηματίας, Μπόρις Μουζενίδης, επιστήθιος φίλος του Ιβάν Σαββίδη.  Ο κ. Μουζενίδης 
(Βλ φωτο με δήμαρχο) και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο χωριό Μεσολακκιά εκεί όπου βρίσκεται ο 
περιβόητος Τύμβος και ξεναγήθηκε από τον δήμαρχο της περιοχής. Επισκέφτηκε επίσης το αρχαιολογικό 
μουσείο της Αμφίπολης και φωτογραφήθηκε μαζί με το δήμαρχο. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Μουζε-
νίδης είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα. Του «χρεώνουν» μεταξύ 
άλλων την μεταφορά στην Βόρεια Ελλάδα πολλών Ρώσων τουριστών…

■ Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας υποδέχτηκε στη δυτική 
Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας. Ο κ. Ιερώνυμος ζήτησε συγγνώμη γιατί όπως είπε «… μέχρι 
τώρα από όλα αυτά που διάβαζα και άκουγα να λέγονται για το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, νόμιζα ότι το λιμάνι εκτείνεται από το Λευκό Πύργο μέχρι 
κάποιο σημείο. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι μια… αποκάλυψη. Είναι 
ένας θησαυρός, που σε άλλα μέρη πολλοί θα ήθελαν να τον έχουν και να 
τον αναπτύξουν. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε το παρελθόν και την κατά-
σταση που διαμορφώθηκε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες, 
υπάρχουν προϋπολογισμοί και ενδιαφέρουσες προτάσεις, δεν μπορούμε 
άλλο να περιμένουμε. Πρέπει όλοι μαζί οι τοπικοί άρχοντες, η Πολιτεία 
και καθένας από εμάς να βοηθήσουμε ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο σε 
αυτή την περιοχή, που θα δώσει δυνατότητα για ανάπτυξη, αναψυχή και 
γνωριμία του κόσμου με αυτή. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρ-
θουμε ξανά στην περιοχή, η οποία θέλω να είναι η εποχή θερισμού των 
ορυζώνων, να δούμε σχέδια προχωρημένα, αποφάσεις ειλημμένες και 
σιγά σιγά ο χώρος αυτός να πάρει τη θέση που του αρμόζει στον πολιτι-
σμό και την ιστορία μας».

Στον… βελονιστή «τρέχει» ο Γιάννης Μπουτάρης 
κάθε τρεις και λίγο. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

έχει βάλει στόχο να ελαττώσει το κάπνισμα με τη βοήθεια 
ειδικού. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως δεν πάει και τόσο καλά, αφού 

εξακολουθεί να καπνίζει ένα πακέτο στην καθισιά του…

SMS
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Όπως αποκάλυψε το karfitsa.gr πριν λίγες ημέ-
ρες ο δήμαρχος κάλεσε τα στελέχη της διοίκησής 
του και τους στενούς του συνεργάτες σε σύσκεψη 
προκειμένου να βρεθεί τρόπος για να αντιμετω-
πιστεί και αυτή η εσωκομματική κρίση. Σύμφωνα 
με πληροφορίες ο κ. Μπουτάρης έγινε αποδέκτης 
εισηγήσεων ακόμα και διαγραφής συγκεκριμέ-
νων δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης 
του δήμου, που διαφωνούν με την πολιτική της 
διοίκησης και καταψηφίζουν τις προτάσεις της. 
Αντιδήμαρχοι, συνεργάτες και φυσικά ο ίδιος ο 
δήμαρχος στην πρόσφατη σύσκεψη –που διήρ-
κησε περίπου τρεις ώρες- συμφώνησαν να «πέ-
σουν» οι τόνοι σε ό,τι αφορά τα εσωπαραταξιακά 
ζητήματα και να δοθεί έμφαση στην… επικοινω-
νία του έργου που έχει παραχθεί από την πλευρά 
της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τι λένε οι αντιδήμαρχοι; 

Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης αλλά 
και οι δημοτικοί σύμβουλοι που αντιδρούν με 
ορισμένες επιλογές της διοίκησης μιλούν για την 
επόμενη ημέρα στο debate της Karfitsa. 

 «Δεν εισηγούμαι διαγραφή κανενός» υποστηρίζει 
ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διε-
θνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας. «Είναι μια στιγμή 
κρίσιμη και με εντάσεις. Εκτιμώ ότι θα βγούμε 
από αυτή την εσωστρέφεια. Υπάρχουν περιθώρια 
συνεννόησης. Δυστυχώς, για ορισμένους όμως 
συναδέλφους δεν υπάρχει… επιστροφή» σημει-
ώνει. 

Από τη πλευρά της η αντιδήμαρχος Αστικής Αν-
θεκτικότητας και Αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
Λίνα Λιάκου παραδέχεται πως η κατάσταση στο 
εσωτερικό της παράταξης είναι «δύσκολη». «Με 
αυτή την κατάσταση δυστυχώς δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε μέχρι το 2019. Ο καθένας πρέπει 
να αναλάβει τις ευθύνες του. Να υλοποιήσουμε 
αυτά που υποσχεθήκαμε στον κόσμο και να αφή-
σουμε τις προσωπικές στρατηγικές» λέει και το-
νίζει πως είναι αντίθετη στις διαγραφές, οι οποίες 
άλλωστε βάσει το καταστατικού της «Πρωτοβου-
λίας» δεν «υφίστανται ποινές ή διαγραφές μέλους 
της». 

«Η Πρωτοβουλία από την ίδρυσή της είχε ιδιαιτε-
ρότητες και στηριζόταν στην πολυφωνία. Θα προ-
χωρήσουμε όλοι μαζί σχολιάζει ο αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πέτρος 

Λεκάκης που δηλώνει… «συναινετικός».

Για την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου 
το πρόβλημα στο εσωτερικό της παράταξης αλλά 
και οι λόγοι που το προκάλεσαν είναι γνωστοί. «Η 
επόμενη ημέρα στην παράταξη θα είναι με τον 
Γιάννη Μπουτάρη υποψήφιο δήμαρχο και την πα-
ράταξή μας να κερδίζει το δήμο Θεσσαλονίκης για 
άλλη μια φορά». Η ίδια συμπληρώνει: «Ας αναλά-
βει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεν πρέπει κανέ-
νας, ούτε ο δήμαρχος, ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε 
οι δημοτικοί σύμβουλοι να ξεχνάμε το παρελθόν 
μας» υποστηρίζει η κ. Χρυσίδου. 

Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτές είναι οι λέξεις 
με τις οποίες απαντά ο αντιδήμαρχος Εκπαίδευ-
σης και Αθλητισμού Γιώργος Δημαρέλος. «Πρέπει 
να υπερασπιστούμε το έργο μας στους πολίτες. 
Να υπερασπιστούμε το καλό και όσοι δεν θέλουν 
το καλό της πόλης να εκτεθούν. Δεν επηρεάζο-
μαι καθόλου από τα εσωκομματικά προβλήμα-
τα» λέει. Ο κ. Δημαρέλος δηλώνει αντίθετος με 
τις όποιες διαγραφές ζητούν συγκεκριμένοι συ-
νεργάτες του Γιάννη Μπουτάρη, ωστόσο εκτιμά 
πως για ορισμένους δημοτικούς συμβούλους της 
«Πρωτοβουλίας» δεν υπάρχει γυρισμός. «Δεν ση-
μαίνει ότι επειδή δεν είμαστε κομματικοί ή είμαστε 

ακηδεμόνευτοι θα είμαστε και μια χάβρα. Είμαστε 
μια ομάδα με έναν επικεφαλής: τον Γιάννη Μπου-
τάρη» καταλήγει ο κ. Δημαρέλος. 

«Αν έχω κάτι να πω, οφείλω να το πω στο εσω-
τερικό της παράταξης. Η Πρωτοβουλία έχει μια 
στρατηγική που υπόκειται σε ριζικές αλλαγές γιατί 
ο χρόνος και οι συνθήκες μεταβάλλονται» αναφέ-
ρει από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς. «Η 
Πρωτοβουλία έχει μέλλον γιατί έχει αφήσει το 
αποτύπωμά της στην πόλη. Με το αξιακό σύστη-
μα που είχε πρέπει να προχωρήσει. Το μέλλον της 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Ο «χάρτης» των… Μπουταρικών και το μέλλον της Πρωτοβουλίας
Αβέβαιο και… άγνωστο φαντάζει για τα στελέχη της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης το μέλλον της «Πρωτοβουλίας» μετά τις δηλώσεις περί… «προδοτών» τόσο από τον 
Γιάννη Μπουτάρη όσο και από τον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Αβραμόπουλο. Η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
ήταν θυελλώδης και επιβεβαίωσε τους φόβους ορισμένων εκ των υποστηρικτών της: «Σε μια παράταξη που υπάρχουν πολλά κόμματα και πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες 
δύσκολα δεν θα υπάρξει ρήξη» όπως έλεγαν χαρακτηριστικά λίγο πριν τις εκλογές του 2014. Στους διαδρόμους του δημαρχιακού μεγάρου οι ψίθυροι είναι πολλοί. Κανείς 
δεν ξέρει εάν όλα όσα εξελίχθηκαν μεταξύ πρώην κορυφαίων στελεχών του Γιάννη Μπουτάρη και του δημάρχου και μάλιστα σε… απευθείας σύνδεση ήταν η αρχή για όσα 

θα ακολουθήσουν στο δρόμο για τις κάλπες του 2019. 

«ΕΜΦΥΛΙΑΚΟ» ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Συναινετικός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, στην συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας της Πρωτοβουλίας την περασμένη Πέμπτη, 
από την οποία απουσίαζαν οι Παναγιώτης Αβραμόπουλος και Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όσους εσωτερικούς καυγάδες και να 
έχουμε, μπορούν να λυθούν. Αυτό που μετράει είναι να λύνουμε διαφορές και να εξυπηρετούμε την πόλη. Για αυτό εκλεγήκαμε και αυτό πρέπει να συνεχίσου-
με» είπε. ««Θα στηρίζω όσα θέματα προάγουν το συμφέρον της πόλης και αναβαθμίζουν το επίπεδο της ποιότητας της ζωής σε αυτήν, με βάση τις δεσμεύσεις 
που είχαμε αναλάβει, τις πεποιθήσεις μου και με γνώμονα τη συνείδησή μου» απάντησε ο κ. Αβραμόπουλος μέσω επιστολής του. 
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παράταξης πηγαίνοντας στο 2019 πρέπει να εκφραστεί με 
βάση το αποτύπωμα της διοίκησης Μπουτάρη από το 2011-
2019. Με περίσκεψη, σύνεση και ψυχραιμία…» καταλήγει 
ο κ. Παππάς. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιδήμαρχος Οικονομικών, 
Άννα Αγγελίδου. «Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε. Θα 
πρέπει να προτάξουμε το καλό του δήμου και των δημο-
τών. Πάντα, ακόμα και στα αντρόγυνα υπάρχουν καυγάδες 
και ακούγονται πολλά τα οποία στη συνέχεια ξεχνιούνται. 
Ας τα ξεχάσουμε. Έχουμε υποχρέωση στους χιλιάδες Θεσ-
σαλονικείς που μας τίμησαν με την ψήφο τους να κάνουμε 
έργο» καταλήγει η κ. Αγγελίδου. 

Αντίθετος με τις διαγραφές στελεχών της «Πρωτοβουλίας» 
εμφανίζεται και ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Κοινωνίας των πολιτών, Νίκος Φωτίου. «Είμαστε 
μια οικογένεια. Δεν θεωρώ ξένο σώμα τους συναδέλφους 
με τους οποίους πορευτήκαμε 12 χρόνια τώρα από την 
ίδρυση της παράταξης. Είμαστε 29 συνάδελφοι με κοινή 
πορεία. Τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι πως υπάρχουν 
προβλήματα αλλά το έργο πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει 
η αλλαγή που έφερε στην πόλη η Πρωτοβουλία και ο Γιάν-
νης Μπουτάρης να αντιμετωπιστεί ως παρένθεση. Είναι νό-
μιμες και λογικές οι αντίθετες απόψεις. Θα προσπαθήσουμε 
να βρούμε λύση» σχολιάζει στην Karfitsa ο κ. Φωτίου. 

Τα «στρατόπεδα» 

Στο πλευρό του Γιάννη Μπουτάρη λοιπόν σύμφωνα με όλα 
τα παραπάνω βρίσκονται οι: Θανάσης Παππάς, Πέτρος Λε-
κάκης, Έλλη Χρυσίδου, Άννα Αγγελίδου, Γιώργος Δημαρέ-
λος, Νίκος Φωτίου, Λίνα Λιάκου και Σπύρος Πέγκας. Στους 

παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Καλυψώ Γούλα. Από τους δημοτικούς 
συμβούλους ο δήμαρχος φέρεται να έχει την στήριξη των 
εξής: Bensasson – Chimchi Simon, Αλέξανδρο Άγιο, Μαί-
ρης Ακριτίδου, Σοφίας Ασλανίδου, Χασδάι Καπόν, Λευτέρη 
Κιοσέογλου, Στέλιου Λιακόπουλος (βρέθηκε η χρυσή τομή 
μεταξύ των δυο ανδρών), Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκης, 
Μαρίας Πασχαλίδου, Γιούλης Ρανέλλα και Ανέστη Τελίδη. 

Από την πλευρά του ο Λάζαρος Ζαχαριάδης φέρεται να 
στηρίζει μέχρι στιγμής τις επιλογές της διοίκησης αν και για 
αρκετές έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του. 

Επικριτικοί απέναντι στον Γιάννη Μπουτάρη και τις επιλογές 
του είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι: Παναγιώτης Αβρα-
μόπουλος, Ανδρέας Κουράκης, Γιώργος Αρβανίτης, Στέ-
λιος Κανάκης, Θανάσης Παπαναστασίου και Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. 

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

Τέλος, η κ. Στεφανία Τανιμανίδου, σύμφωνα με ανθρώπους 
του δήμου Θεσσαλονίκης «δεν χρεώνεται ούτε στο ένα, 
ούτε στο άλλο στρατόπεδο και πρέπει να θεωρείται… αυτό-
νομη προσωπικότητα».

 «Φυσικά ψηφίζουμε κατά συνείδηση – όπως επικαλούνται όσοι διαφωνούν… συστη-
ματικά – όποια συνείδηση έχει αποκτήσει στην πορεία της ζωής του, ο καθένας μας.  
Να θυμίσω ότι στον κανονισμό λειτουργίας της παράταξης* -που συνυπογράψαμε όλοι- 
λέει ξεκάθαρα ότι η μειοψηφούσα άποψη οφείλει να σέβεται τη ληφθείσα απόφαση  
της… πλειοψηφίας. (*εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Ομάδας 
στις 24/9/15) . «Συγχωρώ τους ανθρώπους όταν δεν συμφωνούν με την άποψή μου, 
αλλά δεν τους συγχωρώ όταν δεν συμφωνούν με τη δική τους» έλεγε ο Ταλεϊράνδος 
(Γάλλος πολιτικός). Στην προκειμένη περίπτωση η «Πρωτοβουλία» είναι κυρίως ομάδα 
αλλαγής νοοτροπίας. Οι παλιές αντιλήψεις ανήκουν στο παρελθόν, αν και ένας εκ των 
παλαιοτέρων ηγετών, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έλεγε «ότι όποιος διαφωνεί να κατέβει 
από το τρένο». Ας κατέβουν, διότι δεν χρειάζεται να μας βγάλουν όλους από τις ράγες 
και τον προορισμό μας…» σχολίασε από την πλευρά της η Μαρία Πασχαλίδου, πρόε-
δρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Θεσσαλονίκης. 

«Ψηφίζουμε κατά συνείδηση…»

Η εσωτερική… αντιπολίτευση 
Από την πλευρά του ο Ανδρέας Κουράκης, το άλλοτε «δεξί χέρι» του Γιάννη Μπουτάρη 
και συνιδρυτής της «Πρωτοβουλίας» δηλώνει πως θα είναι παρών στην κρίσιμη συ-
νεδρίαση της δημοτικής ομάδας. «Η παράταξη έχει αποτύχει. Δεν έχει παράξει έργο. 
Πρέπει να δούμε τι φταίει. Ο δήμαρχος έχει την ευθύνη. Αυτός είπε ότι η Πρωτοβουλία 
πέθανε, άρα είναι ο νεκροθάφτης της. Πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Εγώ θα 
μείνω στην παράταξη, δεν θα ανεξαρτητοποιηθώ. Θα λέω τη γνώμη μου και θα τιμήσω 
το συμβόλαιο που υπέγραψα με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. 

Ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος δεν κάνει 
δηλώσεις. Συνεργάτες του κ. Αβραμόπουλου δήλωναν στην Karfitsa πως: ««Δεν 
θα του κλείσει κανείς το στόμα. Πράγματα με τα οποία δεν συμφωνεί θα εξακολουθεί 
να τα καταγγέλλει». Οι ίδιοι μας υπενθύμιζαν πως «αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος 
που η Πρωτοβουλία ξεχώριζε από τις άλλες παρατάξεις και δεν είχε μετατραπεί σε 
καθεστώς. Ενσωμάτωνε την κοινωνική κριτική, μας είπαν χαρακτηριστικά. «Επίσης 
κανένας δεν είναι εκείνος που θα τον δικάσει. Εδώ δεν μπόρεσε να το κάνει το κόμμα 
του από το οποίο διεγράφη το 2006 για να δημιουργήσει με τον Μπουτάρη και τον 
Κουράκη την Πρωτοβουλία» συμπλήρωναν οι «Αβραμοπουλικοί» του δήμου!

Τομάτα και ομορφιά
Πέρα από τη μαγειρική, η τομάτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια σειρά από τρό-
πους προκειμένου να ενισχύσει την ομορφιά μας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται ως η 
πανάκεια του δέρματος! Η κατανάλωσή της, καθώς και η χρήση προϊόντων που την 
περιλαμβάνουν, βοηθούν το δέρμα μας να αναζωογονηθεί και να παραμείνει υγιές. 

Αντιμετωπίζει τους ανοιχτούς πόρους

Προσθέστε 4 σταγόνες τοματοχυμού σε μία κουταλιά της σούπας νερό και εφαρ-
μόστε στο πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας λίγο βαμβάκι. Κάντε απαλό μασάζ με το 
μίγμα στο δέρμα σας και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά. Η τακτική εφαρμογή του 
παραπάνω μίγματος στους πόρους σας θα συμβάλλει σημαντικά στη συρρίκνωσή 
τους.

Προσφέρει λάμψη στο δέρμα

Οι τομάτες δεν αποτελούν απλά κομμάτι μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. 
Μπορούν να κάνουν θαύματα εάν εφαρμοστούν τοπικά στο δέρμα. Πως; Απλώστε 
τοματοχυμό ή τρίψτε το πρόσωπό σας με μία φέτα τομάτας και δείτε τον τόνο του 
δέρματός σας να εξισορροπείται, ενώ παράλληλα θα παρατηρήσετε μία αίσθηση 
φρεσκάδας και λάμψης. Αυτό συμβαίνει χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα της βιτα-
μίνης C που υπάρχει στην τομάτα, η οποία φημίζεται για τις λευκαντικές της ιδιότητες.

Θεραπεύει την ακμή

Οι βιταμίνες Α και C συναντώνται σε μία πληθώρα θεραπειών αγωγής κατά της ακ-
μής καθώς και σε πολλές αλοιφές. Το υψηλό όξινο περιεχόμενο της τομάτας βοηθά 
στη θεραπεία δερματοπαθειών καθώς και στην εξάλειψη εξανθημάτων. Εάν υποφέ-
ρετε από μικροσκοπικά σπυράκια σε διάφορα σημεία του προσώπου σας, κόψτε μία 
τομάτα στα δύο και τρίψτε το εσωτερικό της πάνω στις περιοχές όπου εμφανίζονται 
τα σπυράκια. Σε περίπτωση που υποφέρετε από σοβαρό πρόβλημα ακμής, ξεφλου-
δίστε μία φρέσκια τομάτα και στη συνέχεια πολτοποιήστε την. Εφαρμόστε τον πολτό 
στο πρόσωπό σας και αφήστε τον να δράσει για μία ώρα. Ξεπλύνετε με νερό και 
στεγνώστε με μία καθαρή πετσέτα.

Περισσότερα οφέλη της τομάτας, σε επόμενη Karfitsa...
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Με μια θερμή τελετή υποδέχτηκε η Καβάλα την 
πρώτη πτήση της Ellinair, της αεροπορικής εταιρεί-
ας του Ομίλου Μουζενίδη, από τη Μόσχα. Η πτήση 
προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» της Καβάλας στις 07.55 π.μ. την Παρασκευή 
26 Μαΐου με 138 επιβάτες. Στο χώρο του αεροδρο-
μίου, τους Ρώσους τουρίστες περίμενε μπουφές 
με τοπικά εδέσματα, ποτά και έντυπο τουριστικό 
υλικό ενώ χορευτικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων 
χόρεψε και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Εκπρόσω-
ποι της τοπικής αυτοδιοίκησης με επικεφαλής τον 
αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρο Μαρκό-
πουλο και ξενοδοχειακών ενώσεων της περιοχής 
καλωσόρισαν τους επισκέπτες και τους ευχήθηκαν 
καλή παραμονή στη χώρα μας. Στο χαιρετισμό του 
ο κ. Σταύρος Δαλιάκας, εμπορικός διευθυντής της 
Ellinair εξέφρασε την ελπίδα «η σημερινή ημέρα να 
είναι η αρχή μιας συνεχούς πορείας ανάπτυξης. Στις 
σκέψεις μας είναι η αύξηση των πτήσεων προς την 
Καβάλα για την επόμενη χρονιά και όχι μόνο από 
την Ρωσία, ίσως και από τη Γερμανία, καθώς στο-
χεύουμε στην ανάπτυξη του δικτύου μας, θέλοντας 
να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες 
δυνατότητες επιλογής προορισμών στην Ελλάδα». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή καλοκαιρινή πε-
ρίοδο, η Ellinair θα συνδέει απευθείας την Καβάλα 
με τις δυο σημαντικότερες πόλεις της Ρωσίας: τη 
Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. 

Με αφορμή τον μήνα παγκόσμιας ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματι-
ών υγείας για τη νόσο κοιλιοκάκη, που προκαλείται 
από τη δυσανεξία στη γλουτένη, η Γατίδης Fresh η 
οποία παράγει και διαθέτει από τα καταστήματά της 
μεταξύ των υπολοίπων προϊόντων αρτοζαχαροπλα-
στικής και προϊόντα χωρίς γλουτένη, σχεδίασε και 
ανακοίνωσε τη δράση #stirizoumeleonida. Η δράση 
#stirizoumeleonida έχει σαν στόχο να στηρίξει οι-
κονομικά για τον επόμενο χρόνο με υποτροφία, η 
οποία θα προκύψει από τις πωλήσεις των προϊόντων 
χωρίς γλουτένη Γατίδης Fresh, την προσπάθεια του 
Λεωνίδα Αλυγιζάκη, αθλητή της Ελληνικής Εθνικής 
Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην Ολυμπιακή κατηγορία Laser 
Standard, ο οποίος πάσχει από τη νόσο κοιλιοκάκη. 
«Επιλέγοντας προϊόντα χωρίς γλουτένη από τα κα-
ταστήματα Γατίδης Fresh, βοηθάμε έμπρακτα τον Λε-
ωνίδα  γιατί μέρος από τις πωλήσεις των προϊόντων 
χωρίς γλουτένη θα διατεθούν στον αθλητή. Παράλ-
ληλα, εμείς στα Γατίδης Fresh ευελπιστούμε μέσω 
της συγκεκριμένης δράσης να ενημερώσουμε το 
καταναλωτικό κοινό, πως όσοι πάσχουν από τη νόσο 
κοιλιοκάκη μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να 
διακριθούν όπως ο αθλητής της Εθνικής Ομάδας Ιστι-
οπλοΐας Λεωνίδας Αλυγιζάκης» αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωσή της η εταιρία. 

Τα Λαδάδικα αρχίζουν και τελειώνουν στη «ΣΤΟΑ 
ΔΡΑΓΟΥΜΗ». Δίπλα στην παραλία, στο λιμάνι, στην 
αγορά, στα... ωραία και μοναδικά της Θεσσαλονί-
κης. Με ελληνικά – κυρίως – προϊόντα, η «ΣΤΟΑ 
ΔΡΑΓΟΥΜΗ» είναι η αφετηρία ή ο τερματισμός μιας 
ιστορικής βόλτας, στην καρδιά της πόλης. Ο πολυ-
χώρος (στην οδό Ίωνος Δραγούμη 3) -απέναντι από 
την Πλατεία Ελευθερίας- διαθέτει τα πάντα και… 
φρέσκα!  Ανοιχτός όλες τις ώρες, στα «αρώματα 
της ζωής» με καφεδάκι και… χαρμάνι 100% arabica 
υγιεινά ροφήματα, γλυκά και αλμυρά, πρωινό κι όλα 
τα καλά (και σε delivery). Με παντοπωλείο για όλα 
τα γούστα, καφενείο το... ελληνικό και μεζεδοπω-
λείο για μπύρες όλων των ειδών και «τσιπουροκα-
ταστάσεις». Χειροποίητα προϊόντα με υλικά ΠΟΠ, 
χωριάτικες πίτες, φρέσκα κουλούρια από τον… 
φούρνο,  signature coktails, brownies, βραβευμέ-
νες σάλτσες από ελληνικές οικοτεχνίες, μέλια, 
ζυμαρικά της ώρας… όλα, τα πάντα όλα! Στον πάνω 
όροφο της ΣΤΟΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, το «ΙΩΝΟΣ» είναι το... 
«hot» εστιατόριο, καφέ, cocktail bar με ελληνικό 
μενού και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις 
παρασκευές των μοναδικών πιάτων  και μπορείτε 
να βρείτε στο παντοπωλείο της ΣΤΟΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ. 
Η δε επιχείρηση του ευφάνταστου πολυχώρου (Gr-
Eatings) αναλαμβάνει – για όλα τα βαλάντια- κάθε 
είδους εκδηλώσεις από catering με finger food, επί-
σημο επαγγελματικό δείπνο, εκδηλώσεις συλλό-
γων, σχολείων, ομάδων, cocktail party, δεξιώσεις, 
prive , παρουσιάσεις και ό,τι άλλο βάζει ο νους σας. 
Τηλ επικοινωνίας 2310 555223 6972258744

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το γαστρονομικό ταξίδι των τεσσάρων  
Ρώσων δημοσιογράφων στην Μακεδονική κουζίνα 
και στην γαστρονομικό πλούτο της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι των δημοσιο-
γράφων πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου μετά 
από κάλεσμα του ΕΟΤ Ρωσίας και του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Στόχος η προβολή της γα-
στρονομίας από πολύ ισχυρά ηλεκτρονικά ΜΜΕ της 
Ρωσίας. Σε συνεργασία με την Ένωση Αρχιμαγείρων 
Βορείου Ελλάδος και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσα-
λονίκης η επιτυχία ήταν δεδομένη. Κατά τo τριήμερο 
ταξίδι τους ξεναγήθηκαν στις τοπικές παραδοσιακές 

αγορές Καπάνι, Μοδιάνο, Άθωνος και στις μυδοκαλ-
λιέργειες του Δήμου Βόλβης. Γνώρισαν τις πρώτες 
ύλες στις οποίες βασίζεται η γαστρονομία της Θεσ-
σαλονίκης και παρακολούθησαν master class όπου 
καταξιωμένοι και βραβευμένοι Σεφ μαγείρεψαν 
μπροστά τους. Συνταγές Μακεδονικές, μοναστηρι-
ακές, κρεατικών και θαλασσινών. 

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε τις αναπλαστικές ιδιότη-
τες που έχει το phytopeeling και την ικανότητα του 
να ρυθμίζει την ακμή και την λιπαρότητα. Πρόσφα-
τες έρευνες  έδειξαν  ότι χρησιμοποιώντας αυτά τα 
βότανα στο σώμα ενεργοποιείται ο μεταβολισμός 
των κυττάρων και προάγεται η διαδικασία της λι-
πόλυσης. Σε μετρήσεις που έγιναν αποδείχθηκε ότι 
ενεργεί 10 φορές πιο πολύ λόγω του ιωδίου που 
περιέχεται στα φύκια.

Στο Beauty Salon, η θεραπεία γίνεται μια φορά την 
εβδομάδα και μετά από μια ή δύο μέρες πραγματο-
ποιείται λεμφικό μασάζ.

Αποτελεσματικότητα

Τοπικό πάχος: 3.8cm σε 6 βδομάδες 
Κυτταρίτιδα: 32% μείωση  
Ελαστικότητα:  60% αύξηση 
Λείανση επιδερμίδας:  22% αύξηση

Άννα Καπασακάλη 
Επταλόφου 1 & Τσαμεσίδου γωνία 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2310 689 847 
www.beautysalon-oraiokastro.gr

Επίδραση PHYTOPEELING 
στο σώμα

Πολυχώρος... απόλαυσης!

Η Θεσσαλονίκη μάγεψε τέσσερις Ρώσους δημοσιογράφους

Ο Μουζενίδης φέρνει Ρώσους 
στην Καβάλα! 

Προϊόντα χωρίς γλουτένη στα 
καταστήματα Γατίδης Fresh

#αυτό_το_μάθατε;

Delivery: 2310 968 003

Mikel Λ. Πύργου - Λ. Νίκης 67, Θεσσαλονίκη
Mikel Καμάρας - Εγνατιας 121 & Δ. Γούναρη, Θεσσαλονίκη
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#μόδα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Τσάντα Yosuzi

Τσάντα  
Loeffler Randall

Πετσέτα 
The Beach People

SUMMER  
ESSENTIALS

Οι αγαπημένες καλοκαιρινές εξορμήσεις στην 
παραλία ξεκίνησαν αφού ο υδράργυρος ανεβαίνει 
και μας παροτρύνει να κάνουμε τις πρώτες μας 
βουτιές στη θάλασσα ή στην πισίνα. Πολλές από 
εσάς αναρωτιέστε ποιο είναι το κατάλληλο beach 
look που σας κολακεύει σύμφωνα με τις τελευταίες 
τάσεις της μόδας.
Η επικρατέστερη τάση το φετινό καλοκαίρι για ένα 
show stopping look είναι τα άνετα και τόσο θηλυκά 
καφτάνια. Φροντίστε αυτό που θα επιλέξετε να 
ταιριάζει τόσο χρωματικά όσο και στιλιστικά με το 
ύφος του μαγιό σας. Με βάση το σωματότυπό σας 
και το στυλ σας διαλέξτε αυτό που σας κολακεύει 
και σας αναδεικνύει. Στην αγορά θα βρείτε κοντά, 
μακρυά, μονόχρωμα, floral, με έντονα patterns, 
δαντελωτά και τα πάντα επίκαιρα crochet. 
Av διαθέτετε μικροκαμωμένη σιλουέτα προτι-

μήστε ένα κοντό καφτάνι ή κιμονό που ανοίγει 
στο μπροστινό μέρος του σώματος, έτσι ώστε 
να φαίνεται όλη η σιλουέτα. Για όσες θέλετε να 
κρύψετε κάποιες ατέλειες κυρίως στα πόδια, τα 
μακρυά καφτάνια είναι ιδανικά προσδίδοντας σας 
την κομψότητα και την αυτοπεποίθηση που θέλετε.
Απογειώστε το στυλ σας ταιριάζοντας τα κατάλληλα 
αξεσουάρ όπως καπέλα, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα 
και φουλάρια για ένα ολοκληρωμένο beach look. 
Αποφύγετε το μακιγιάζ στην παραλία, αν θέλετε να 
αισθάνεστε πιο περιποιημένες μία αντηλιακή κρέμα 
προσώπου με χρώμα για ελαφριά κάλυψη, μία αδι-
άβροχη μάσκαρα και ένα lip-gloss για προστασία 
από τον ήλιο και λάμψη, είναι αρκετά για να σας 
δώσουν τη σιγουριά που χρειάζεστε.
 
Σας εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι!

Καφτάνι 
Matthew Williamson

Καφτάνι 
Adriana Degreas

Μαγιό Μπικίνι  
Norma Kamali

Μαγιό Μπικίνι Etro
Ολόσωμο μαγιό 
Tabula Rasa

Σκουλαρίκια 
Pippa Small

Γυαλιά ηλίου Fendi

Γυαλιά ηλίου  
Karen Walker

Γυαλιά ηλίου  
Alexander McQueen

Κολιέ 
Isabel Marant

Αντηλιακό 
Sisley - Paris

Καπέλο rag & bone

Σανδάλι 
Ancient Greek 

Sandals

Σαγιονάρες TKEES
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■ Σε… σαφάρι ελέγχων αναμένεται να 
επιδοθούν οι αρμόδιες αρχές, προκειμέ-
νου να εντοπίσουν τα οχήματα που κυκλο-
φορούν ανασφάλιστα, με τα πρόστιμα να 
είναι τσουχτερά! Μετά από σχετική οδηγία 
της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα 
με τους κανόνες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων,  η έναρξη λειτουργίας 
της εφαρμογής για τον εντοπισμό των ανα-
σφάλιστων οχημάτων θα πραγματοποιηθεί 
με αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων από 
της 6 Ιουνίου 2017 και θα αποσταλεί στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 
13 Ιουνίου 2017! Οι ασφαλισμένοι οφεί-
λουν να πληρώσουν και να παραλάβουν τα 
συμβόλαιά τους, προκειμένου να μη βρε-
θούν στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπί-
σουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στους ιδιο-
κτήτες αυτών των οχημάτων, αρχικά θα 
αποσταλεί ειδοποίηση ότι το όχημα τους, 
κατά τον έλεγχο βρέθηκε ανασφάλιστο τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και θα τους πα-
ρασχεθεί χρονικό διάστημα δύο μηνών για 
να καταβάλουν το πρόστιμο ή να αποδεί-
ξουν ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν 
εσφαλμένο. Μάλιστα, όπως διευκρινίζεται, 
δε θα είναι δυνατή η ασφάλιση ανασφάλι-
στου οχήματος, αν δεν έχει πρώτα κατα-
βληθεί το σχετικό πρόστιμο από τον ιδιο-
κτήτη του οχήματος, το οποίο ανέρχεται 
σε 500 ευρώ και 250 ευρώ σε περίπτωση 
που το πρόστιμο καταβληθεί εντός δέκα 
ημερών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών 
Εταιρειών 700.000 οχήματα πανελλαδικά, 
είναι ανασφάλιστα. Βέβαια, υπολογίζεται 
πως το πραγματικό νούμερο, ανέρχεται σε 
1,3 εκατ., καθώς υπάρχουν πάρα πολλά 
μηχανήματα έργου που δεν καταγράφο-
νται μεν αλλά πρέπει να ασφαλίζονται βάση 
του νόμου περί αστικής ευθύνης.

■ Κατά περίπου 23% περισσότερες κρα-
τήσεις από τη Γερμανία για την Ελλάδα κα-
ταγράφει η TUI, ο μεγαλύτερος τουριστικός 
οργανισμός του κόσμου, σε σχέση με πέ-
ρυσι και βρίσκεται σε τροχιά νέου ρεκόρ. Η 
Κρήτη παρουσιάζει αύξηση 14%, η Ρόδος 
26%, η Κως 14% και η Κέρκυρα 6%, ενώ 
η Δυτική Πελοπόννησος 32%. Τα σκήπτρα 
κατέχει η Χαλκιδική με 44%. Σάμος και 
Λέσβος καταγράφουν επίσης αύξηση των 
κρατήσεων, όπως επίσης η Σαντορίνη, 
η Σκιάθος και η Κεφαλονιά. Παρά τη με-
γαλύτερη άνοδο των κρατήσεων από τη 
Γερμανία προς την Ελλάδα σε σχέση και με 
τους ανταγωνιστές της, ο διευθυντής της 
TUI Μάρεκ Αντριστσακ (Marek Andryszak) 
βλέπει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη 
του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα 
μας. «Επενδύουμε εδώ και χρόνια σε κα-

λές ξενοδοχειακές συνεργασίες και βελτι-
ώνουμε τα προγράμματά μας. Αυτό απο-
δίδει. Έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια για 
την Ελλάδα και θέλουμε να αναπτυχθούμε 
και τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο βρί-
σκονται μεγάλα ελληνικά νησιά, η ηπειρω-
τική χώρα και μικρότεροι προορισμοί. Η 
ζήτηση για την Ελλάδα θα παραμείνει και 
στο μέλλον αμείωτη» τονίζει.

■ Για την καθυστέρηση στην εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
και των Ταμείων που χρονολογούνται από 
το 2010 κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Φυσικοθεραπευτών, ζητώντας από τις 
διοικήσεις ΕΟΠΥΥ και λοιπών ταμείων, κα-
θώς και από τα Υπουργεία Υγείας και Εργα-
σίας την επίσπευση της εκκαθάρισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και την 
ομαλή ροή των πληρωμών. «Ο Πανελλήνι-
ος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καλεί τη 
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου 
Υγείας να βρουν τρόπους για την ομαλή 
ροή των πληρωμών, γιατί όταν ο πολίτης 
δε λαμβάνει δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του. Επίσης καλεί τη δι-
οίκηση του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ταμείων 
να επιταχύνουν τους αργούς ρυθμούς εκ-
καθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών», 
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

■ Τους στόχους που έχει θέσει ο Οργανι-
σμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης με βάση τις 
τάσεις και τις μελέτες που παρατηρούνται 
παγκοσμίως , περιέγραψε η Αντιπεριφε-
ρειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΟΤΘ, κα 
Βούλα  Πατουλίδου κατά την ομιλία της 
στην έκθεση Greek Travel Show (Ελλη-
νικές Διακοπές) που διοργάνωσε η ΔΕΘ 
–Helexpo στο εκθεσιακό και συνεδρια-
κό κέντρο Αθηνών «Helexpo Maroussi». 
«Έχουμε ως χώρα και ως περιοχή πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα στον τουρισμό. 
Για τους επισκέπτες  και τους τουρίστες 
τα πλεονεκτήματα λειτουργούν από μόνα 
τους και είναι αυτά που μας κάνουν αντα-
γωνιστικούς και φέρνουν πολύτιμο εισό-
δημα. Στο επίκεντρό μας όμως πρέπει να 
είναι τα μειονεκτήματα. Η ιεράρχησή τους, 
η ταξινόμησή τους, η προσπάθεια για την 
επίγνωσή τους. Σύνθημά μας είναι σήμερα 
να αναγνωρίσουμε τα μειονεκτήματά μας 
και να επέμβουμε έγκαιρα ,έτσι ώστε να 
φτάσουμε να λέμε:  Κάναμε τα μειονεκτή-
ματά μας… πλεονεκτήματα», τόνισε η κα 
Πατουλίδου.
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ΑΝΤΙΣΎΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΎΡΕΣ (!)  είναι 
οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για 
οφειλές σε ιδιώτες και Δημόσιο, σύμφωνα με 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας! 
Αυτό διευκρινίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, 
ύστερα από χιλιάδες προσφυγές πολιτών 
που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον 
ανάλγητο μηχανισμό είσπραξης οφειλών προς 
τις Τράπεζες και την Εφορία. Για όσους λοιπόν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την κατάσχεση 
του λογαριασμού τους, οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου Επικρατείας είναι: 4173/2014, 
4118/2014 και 1260/2015, καθώς επίσης και 
της Ολομέλειας που ρητά ορίζουν ότι οι διατά-
ξεις των Άρθρων 30 παρ. 5 του Ν. 3296/2004 
και 48 του Ν. 3691/2008 αντίκεινται στα 
άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Σ και 
του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ 
και είναι αντισυνταγματικές. Οι δε, δυσμενείς 
ατομικές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις - 
εντάλματα ΣΔΟΕ και άλλων οικονομικών υπη-
ρεσιών με τις οποίες κατάσχονται τραπεζικοί 
λογαριασμοί, είναι ακυρωτέες. 

ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ της οικονομίας 
έχουμε και αυτό το δεύτερο τρίμηνο της 

χρονιάς... Δηλαδή στην πραγματική 
οικονομία, στην καθημερινότητα 

και στην αγορά ο Γολγοθάς συνε-
χίζεται και ολοένα επιδεινώνεται. 
Το υπουργείο Οικονομικών και 
ο Διοικητής Δημοσίων Εσόδων 

καλούνται, να σταματήσουν επιτέ-
λους τη βάναυση φορολεηλασία των 

Ελλήνων, γιατί με αυτήν την... πολιτική 
τους (!) εξαθλίωσαν όχι μόνον το επιχειρείν, 
αλλά και ολόκληρη την κοινωνία! Χίλιες κα-
τασχέσεις λογαριασμών γίνονται την ημέρα (!) 
σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
και προαναγγέλλουν ότι πολύ σύντομα «θα 
είναι έτοιμο» και το πρόγραμμα ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών και κατασχέσεων περιουσιών 
των Ελλήνων! Συνεχίζουν τις επιταγές της 
Τρόικας και των «θεσμών» και δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι όλα αυτά, είναι ένα εκρηκτικό 
κοκτέιλ με απρόβλεπτες και δραματικές 
κοινωνικές επιπτώσεις!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΎΤΟΚΤΟΝΕΙ... Θέλουμε πίσω τη 
ζωή μας, τονίζουν σε δραματικό τόνο πολίτες 
και έμποροι και ζητούν να παύσει το Κράτος 
να λειτουργεί ως «τιμωρός» της επιχειρηματι-
κότητας και κάθε Έλληνα πολίτη!  Φορτώνουν 
καθημερινά στην πλάτη του Έλληνα, ολοένα 
και περισσότερους φόρους. Οι Εφορίες και 
το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(!) έχουν με άνωθεν εντολές επιδοθεί στο 
...κυνήγι όλων, κάνοντας παράτυπα και κατα-
χρηστικά ελέγχους σε βάθος 15ετίας και παρά 
τις επανειλημμένες καταδικαστικές αποφάσεις 
πολλών ανωτάτων δικαστηρίων! 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ 
αλλά από τον... Αύγουστο και μετά! Θα αργήσει 
σύμφωνα με εκτιμήσεις να φτάσει η σχετική 
εγκύκλιος στις Εφορίες και έτσι η εφαρμογή 
της θα καθυστερήσει, παρατείνοντας κι άλλο 
το μαρτύριο εκατομμυρίων οφειλετών του 
Δημοσίου.  Οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα 
Επιμελητήρια όλης της χώρας, πιέζουν το 
υπουργείο Οικονομικών για να συντομεύσει 
τις διαδικασίες, ενώ την ίδια ώρα οι κατασχέ-
σεις τραπεζικών λογαριασμών συνεχίζονται... 
Οι οφειλές στην εφορία έφτασαν τα 100 δις, 
στα ασφαλιστικά ταμεία άλλα 25 δις και τα 
«κόκκινα δάνεια» από 25 δις το 2009 έφτασαν 
αισίως το 2016 να ξεπερνούν τα 120 δις.!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας.

■ Ο δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατό-
μων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δή-
μος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013, 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου 
Ξανθόπουλου Κυριάκου (τηλ. επικοινωνίας: 
2313304076, 2313304087).

■ Ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΛΟΥ» ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 76 ατό-
μων νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπα-
νικολάου. που εδρεύει στην Εξοχή του δήμου 
Πυλαίας- Χορτιάτη και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων: 30 ΥΕ Προσω-
πικού καθαριότητας και 46 ΥΕ Προσωπικού 
καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να απευθυνθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Εξοχή, Τ.Κ. 570 10, 
Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χώματά 
Αναστασίας και κας Τζουκαλά Βασιλικής, (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313-307160).

■ Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου δύο ατόμων για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θρά-
κης Περιοχής Πολυγύρου, για τις ανάγκες στο 
Πρακτορείο Νέων Μουδανιών που εδρεύει στο 
Νομό Χαλκιδικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υπο-
βάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε./Περιοχή Πολυγύρου, Μακεδονίας 5, Τ.Κ. 
631 00 – Πολύγυρος, απευθύνοντάς την στον 
Τομέα Υποστήριξης υπόψη : κυρίας Ουζούνη 
Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 23710-35001).

■ Την ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων, για την υλο-
ποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020», εξέδωσε ο 
δήμος Θεσσαλονίκης. Για περαιτέρω διευκρινί-
σεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 
2313317666, 2313317137, 2313317116.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά 17 ατόμων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση και να την υποβάλουν στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 
161, Τ.Κ. 55 134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη της Προϊ-
σταμένης κας Καστρουνή Μαρίας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2313 304 420).

Νέες θέσεις εργασίας
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#συνέντευξη

Μιλώντας στην Karfitsa ο Ελληνοαμερικανός πρώ-
ην Γερουσιαστής επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, κ. Κρις 
Σπύρου ανέλυσε την πολιτική κατάσταση των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής, έκανε λόγο για τη 
στενή του φίλη -και ηττηθείσα στις εκλογές της 8ης 
Νοεμβρίου του 2016- Χίλαρι Κλίντον και σχολίασε τη 
συμπεριφορά του νέου πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, 
καθώς και το σκάνδαλο που θέλει τον τελευταίο να 
είχε επαφές με Ρώσους κατά την προεκλογική περί-
οδο, επηρεάζοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέ-
λεσμα της ψηφοφορίας.

«Όσες μέρες κυβερνά,  
τόσα μηδενικά έχει παράξει»

Καταιγιστικός στην κριτική του ο κ. Σπύρου χαρα-
κτήρισε το έργο του σημερινού Αμερικανού προέ-
δρου ένα μηδενικό. «Όσες μέρες είναι στην εξουσία, 
τόσα μηδενικά έχει παράξει» τόνισε, αποποιούμενος 
την ιδιότητά του ως δημοκρατικός παράγων. «Αυτή 
είναι η πραγματικότητα και το στηρίζω στη γνώση 
που έχω για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Είμαι εκλεγμένος 45 χρόνια. Έχω κάνει 20 εκλογές, 
έχω κερδίσει τις 19 και έχω χάσει μία. Γνωρίζω πως 
λειτουργεί το σύστημά μας» δήλωσε με σιγουριά 
υπογραμμίζοντας πως όλα όσα έχει κάνει ο νέος 
πρόεδρος των Η.Π.Α. «είναι καταγεγραμμένα». Μι-
λώντας για τη συμπεριφορά του, που έχει προκαλέ-
σει ουκ ολίγα σχόλια ανά την υφήλιο, ο ίδιος έκρινε 
πως «δεν είναι ούτε λογική ούτε μορφωμένη. Τα 
πράγματα που έλεγε για τους αντιπάλους του – όχι 
μόνο για τη Χίλαρι – έφεραν στην επιφάνεια όλο τον 
κοσμικό διάλογο. Πρέπει να σέβεσαι τον άλλον. Δεν 
μπορείς να λες λόγια στον αέρα χωρίς αποδεικτικά 
στοιχεία». Συγκριτικά δε με την Χίλαρι Κλίντον, ο 
πρώην Γερουσιαστής δεν τον θεωρεί καν ισάξιο αντί-
παλό της. «Αντίπαλος ήταν αυτός; Σε τι; Στη γνώση;» 
αναρωτήθηκε ευθύς αμέσως χαρακτηρίζοντας τον 
Τραμπ ως «αστοιχείωτο άνθρωπο της πολιτικής. Δεν 
ξέρω αν ξέρει προπαίδεια ή πολλαπλασιασμό στις 
δουλειές που κάνει και από που απέκτησε τα χρήμα-
τά του αλλά δεν έχει καμία ιδέα γι’ αυτό που λέγεται 
διακυβέρνηση της χώρας».

 Αναφερόμενος στην ιδιότητα του Ρεπουμπλικάνου 
προέδρου ως επιχειρηματία και ειδικότερα στις δια-
τάξεις του αμερικανικού συντάγματος, κατέκρινε τον 
αριθμό των επιχειρήσεων που διαθέτει ο πλανητάρ-
χης κάνοντας λόγο για παρανομία και ιδιοτελή μετα-
χείριση της θέσης του προέδρου της Αμερικής. «Δε 
ξέρει τίποτε άλλο να κάνει από το να παραβιάζει το 
βασικό αντικείμενο του αμερικανικού συντάγματος. 
Δεν μπορείς να καταχραστείς τη θέση του προέδρου 
ή του βουλευτή ή του γερουσιαστή για το δικό σου 
συμφέρον. Όλα γίνονται για το καλό των πολιτών. 
Ιδιαίτερα με ξένα κράτη» επεσήμανε ο κ. Σπύρου 
και συνέχισε: «δεν υφίσταται το να έχεις 50 διαφο-
ρετικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο – στη Ρωσία, 
στην Τουρκία και αλλού – και να έχεις συμβούλους 

που προέρχονται και συνεχίζουν και κάνουν αυτή τη 
δουλειά για την Τουρκία. Και πόσο μάλλον να πληρώ-
νεσαι από αυτήν για να τον έχεις σύμβουλο» είπε και 
χαρακτήρισε τέτοιου είδους πράξεις παράνομες, ενώ 
εκτίμησε πως «όλοι θα πάνε φυλακή».

«Αυτό που έκανε ο Τραμπ  
είναι εσχάτη προδοσία»

Σχολιάζοντας την ήττα της Χίλαρι Κλίντον από τον 
Τραμπ και υποστηρίζοντας ένθερμα πως θα υπάρξει 
εν τέλει διαφάνεια σχετικά με τα όσα διαδραματίστη-
καν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και 
το σκάνδαλο με την ανάμειξη ρωσικών παρεμβάσε-
ων, ο Ελληνοαμερικανός  ήταν κάθετος: «Τις εκλογές 
τις επηρέασαν οι Ρώσοι και οι επαφές έγιναν κάτω 
από την αντικατασκοπεία η οποία υπήρχε. Αυτή ήταν 
η τελική κατάληξη των τριών πολιτειών που του 
έδωσαν τους απαιτούμενους εκλέκτορες. Η Χίλαρι 
πήρε 25 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους από τον 
Μπιλ Κλίντον και 3 εκατομμύρια περισσότερες από 
τον Τραμπ». Σε αντίθεση με όσους πιστεύουν πως 
θα έπρεπε να είχαν δράσει νωρίτερα οι υπηρεσίες 
εσωτερικών υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτει-
ών Αμερικής, ο κ. Σπύρου υπογράμμισε πως «δεν 
υπήρχε λόγος να δράσουν οι υπηρεσίες. Συλλέγουν 
στοιχεία. Επομένως κάποια στιγμή θα έρθουν όλα 
αυτά τα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και ο κό-
σμος θα δει πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά. 
Ο αντιπρόσωπος της εθνικής ασφάλειας του Τραμπ 
ενημερωνόταν για τα ίδια πράγματα που ενημερω-
νόταν ο Μπάρακ Ομπάμα και στη συνέχεια πήγαινε 
και συναντιόταν με τους Ρώσους. Αυτό είναι εσχάτη 
προδοσία» κατήγγειλε και συνέχισε χαρακτηρίζοντας 
τον Ντόναλντ Τραμπ και τον περίγυρό του «θρασείς 
και απερίσκεπτους. Τώρα έχουν πιαστεί στο κόσκινο 
με τις μικρές τρύπες και δεν μπορούν να περάσουν. 
Θα δεις ότι πολλοί από αυτούς θα πάνε φυλακή, πολ-
λοί θα χάσουν τις θέσεις τους». Μάλιστα, ο ίδιος πα-

ραδέχτηκε πως υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος της 
Αμερικής να μη γνώριζε τις ανεπιβεβαίωτες μέχρι 
στιγμής σκευωρίες με τη Ρωσία. «Θα αποδειχτεί ότι 
γνώριζαν οι νέοι συνεργάτες του. Το θέμα που πρέπει 
να εξακριβώσουν οι αρχές είναι τι ήξερε και πότε το 
ήξερε. Είναι δύσκολη η εποχή που περνάει. Μπορεί 
να μην ξέρει. Μπορεί να του έλεγαν λίγα. Αλλά σίγου-
ρα ήξερε ότι κάτι γινόταν για να τον ενισχύσουν και 
είναι δεδομένο πως οι σύμβουλοί του επηρέασαν την 
εκλογή».

«Η Αμερική έχει ένα εκλογικό σύ-
στημα που μπορεί να το επηρεάσει 
ένα 14χρονο»

«Όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η ανάκριση (σ.σ. για 
τις ρωσικές παρεμβάσεις κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο) που γίνεται σήμερα με τον ανεξάρτητο τώρα 
πια ανακριτή, θα δείτε το πως κατέληξε η Αμερική 
να έχει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο μπορεί να 
το επηρεάσει ένα μικρό παιδί» τόνισε ο κ. Σπύρου 
επισημαίνοντας την ανάγκη για αλλαγή του τρόπου 
με τον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες. Αίσθηση μάλιστα 
προκαλεί η αντίληψή του πως στην τεχνολογία – και 
όχι μόνο στο διαδίκτυο – τίποτε δε μένει κρυφό. «Δυ-
στυχώς η τεχνολογία, όταν αποφάσισαν οι πολιτείες 
το πως θα ψηφίζουν – με ψηφοδέλτιο ή ηλεκτρονικά 
– βρισκόταν σε καιρούς που παρέμενε κάτι θετικό. 
Μπορούσες να βάλεις μέσα ένα μυστικό και να το 
κρατήσεις. Οι αντίπαλοι, ωστόσο, της τεχνολογίας την 
έχουν κάνει να είναι το πιο αυθαίρετο και το πιο ανοι-
χτό πράγμα που υπάρχει στην Οικουμένη» δήλωσε 
εμφανώς ανήσυχος και συμπλήρωσε: «Όταν κάνεις 
μυστική εκλογή κι ένας 14χρονος μπορεί να επηρε-
άσει το μέτρημα, σημαίνει πως η ψηφοφορία πρέπει 
να επανέλθει στην αρχική βάση του ψηφοδελτίου, 

που είναι ο μακρόχρονος τρόπος – λίγο δυσκοίλιος 
– αλλά παράγει την κατάλληλη απόδοση. Επομένως, 
αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο μάθημα, πέρα από 
το ότι έχασε η πιο ικανή και η πιο σημαντική γυναί-
κα που έχει πάρει ποτέ το χρίσμα στην Αμερική και 
που θα γινόταν πρόεδρος μεγάλης αξίας. Πρέπει να 
εξασφαλίσουμε το σύστημα με το οποίο εάν η δημο-
κρατία είναι το θύμα, τότε έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά 
στην Αμερική και θα πάθουν κι οι άλλοι που χρησιμο-
ποιούν τον ίδιο τρόπο εκλογής».

Οι μελλοντικές κινήσεις  
της Χίλαρι Κλίντον

Ερωτηθείς για τις μελλοντικές κινήσεις της Χίλαρι, ο 
πρώην Γερουσιαστής και στενός φίλος της οικογέ-
νειας Κλίντον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει 
ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της Αμερικής. 
«Θα τη συναντήσω και θα μου πει. Εγώ πάντως θα 
της πρότεινα να το ξανακάνει αν και είναι πολύ δύ-
σκολο το να πάρεις 69 εκατομμύρια ψήφους και να 
χάσεις την εκλογή με περισσότερες ψήφους από ότι 
ο Ομπάμα. Είναι κουραστικό. Μιλάς για Μαραθώνιο» 
έκρινε ο ίδιος επαναλαμβάνοντας πως «το τελικό 
αποτέλεσμα με τη δική μου ταπεινή άποψη το όρισαν 
οι μαϊμουδιές που έκαναν και τώρα ερευνώνται. Το 
αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Δεν αλλάζει. Αυτό 
που χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε τη δημοκρα-
τία, την αντικειμενικότητα και τη μυστικότητα της ψή-
φου. Γιατί αν το χάσουμε αυτό, τα χάσαμε όλα» κατέ-
ληξε ο κ. Σπύρου και ανέφερε πως τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο η Χίλαρι Κλίντον είναι ένας «απλός 
πολίτης που παρευρίσκεται σε συνέδρια», ενώ πα-
ράλληλα γράφει βιβλίο για την εμπειρία της από τις 
εκλογές.

Της Αρετής Τασούλα

«Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του θα πάνε φυλακή»
«Αστοιχείωτος άνθρωπος της πολιτικής. Δεν ξέρω αν ξέρει προπαίδεια ή πολλαπλασιασμό στις δουλειές που κάνει και από που απέκτησε τα χρήματά του αλλά δεν έχει καμία ιδέα γι’ 

αυτό που λέγεται διακυβέρνηση της χώρας…», λέει ο Ελληνοαμερικανός πρ. γερουσιαστής –επί Μπιλ Κλίντον- και στενός φίλος της Χίλαρι Κλίντον, Κρις Σπύρου…

Ο ΠΡΏΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ, ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «K»
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(Mes Tresors) 
Σκηνοθεσία: Πασκάλ Μπουρντιό 
Παίζουν οι: Ζαν Ρενό, Ριμ Κερισί, Καμίλ 
Σαμού, Μπρούνο Σάντσες, Πασκάλ Ντεμολό

Πιο απολαυστικός από ποτέ ο Ζαν Ρενό, στην 
ξεκαρδιστική κωμωδία όπου τα μπερδέματα, 
οι γκάφες και τα σκηνικά απείρου κάλλους 
κλέβουν την παράσταση! Η Καρόλ είναι 
μία εσωστρεφής ειδικός εφαρμογών 
πληροφορικής, που ακόμα ζει με τη μητέρα 
της. Η Καρολίν είναι μία αυθάδης κλέφτρα 
που συχνάζει στα πολυτελή ξενοδοχεία της 
Γαλλικής Ριβιέρας. Οι δύο νεαρές γυναίκες 
δε γνωρίζουν η μία την άλλη, ούτε έχουν 
τίποτα κοινό. Τίποτα, επειδή ο πατέρας τους έφυγε πριν τη γέννηση τους, και δεν τον είδαν ξανά ποτέ. Μέχρι τη στιγμή που ο Πατρίκ… εμφανίζεται και 
πάλι! Ο διεθνώς καταζητούμενος κλέφτης βρίσκεται στα τελευταία του και αποφασίζει να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με τις κόρες του, συναντώ-
ντας τις για ένα κοινό σκοπό: την κλοπή ενός βιολιού Στραντιβάριους, αξίας 15.000.000 δολαρίων. Ανάμεσα σε γκάφες, τον ερασιτεχνισμό και τους 
διαπληκτισμούς μεταξύ τον κορών του, ο Πατρίκ θα αντιληφθεί πως αυτή του η επιστροφή είναι κάθε άλλο παρά εύκολη… Η ταινία είναι κατάλληλη για 
άτομα άνω των 12 ετών.

Σκηνοθεσία: Σεθ Γκόρντον 
Παίζουν οι: Ντουέιν Τζόνσον, Ζακ Έφρον, Αλεσάντρα Νταντάριο, Πριγιάνκα Τσόπρα, Κέλι Ρόρμπακ

Το Baywatch επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες σε μία διασκευή που υπόσχεται δράση και πολύ γέλιο. Ο ναυαγοσώστης Μιτς 
Μπιουκάνον (Ντουέιν Τζόνσον) και η ομάδα του αναλαμβάνουν, εκτός της φύλαξης της παραλίας, την εκπαίδευση νεοσύλλεκτων 
ναυαγοσωστών, μεταξύ των οποίων είναι και ο υπερφίαλος κι απείθαρχος πρωταθλητής κολύμβησης Ματ Μπρόντι (Ζακ Έφρον). Η 
μεταξύ τους σύγκρουση είναι επεισοδιακή, αλλά τελικά καλούνται να συνεργαστούν στενά προκειμένου να ξεσκεπάσουν μια εγκλη-
ματική οργάνωση που διακινεί ναρκωτικά και σπέρνει πτώματα, απειλώντας το μέλλον της παραλίας τους. Η ταινία είναι κατάλληλη 
για άτομα άνω των 12 ετών.

Για όνομα του Θεού!Baywatch

Νέ
ες
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ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX):
Αίθουσα 1
Μοοnlight
Προβολές: 19:30
Τόνυ Έρντμαν
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 2
Για όνομα του Θεού! 
Προβολές: 20.00
Επιφανής Πολίτης
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.15
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.45 
– 21.45 – 23.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή – 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.00 – 20.50 – 
23.30, Τρίτη: 18.40 – 21.30 – 00.10
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο: 17.15 – 20.00 
– 22.30, Κυριακή – Τετάρτη: 20.00 
– 22.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή – 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.40 – 21.30 
– 00.10, Τρίτη: 23.30

Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound 
D.T Cosmote)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 
– 22.10
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.10(3D) – 22.50
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00
Αίθουσα 8 
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00 
– 23.40
Φύλακες του Γαλαξία 2 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.10
Comfort 2
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 23.10
VILLAGE Θερινό COSMOS
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή – Δευτέρα: 17.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 19.00
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)

Προβολές: Κυριακή: 11.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.00

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

ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: 21.30, Δευτέρα καμία 
προβολή
Οι ατσίδες με τα μπλε
Προβολές: 22.00

ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ 1 (Λεωφ. 
Στρατού – Δίπλα στο Βελλίδειο, τηλ: 
2310292304)
Δεσποινίς Σλόαν
Προβολές: 21.00 – 23.20

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 3, τηλ: 2310829457)
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: 21.00 – 22.45

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Βασιλίσσης Όλγας 150, 
τηλ: 2310834996, Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: 17.45, Τετάρτη καμία 
προβολή
Η Βασίλισσα της Ισπανίας
Προβολές: 20.00 – 22.15, Τετάρτη 
καμία προβολή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και 
Δημ. Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, 
Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: 19.30

Η ενοχή των αθώων
Προβολές: 22.00

CINEPLEXX ONE SALONICA 
(Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη 34, One 
Salonica Outlet Mall, 3ος όροφος, 
τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 14.00 
– 17.00 – 20.00 – 22.50, Τρίτη – 
Τετάρτη: 17.00 – 20.00 – 22.50
Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.45
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 12.00 
– 15.00 – 18.00 – 21.00 – 23.30, 
Τρίτη – Τετάρτη: 18.00 – 21.00 – 
23.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 13.00 
– 16.00 – 17.00 – 22.00, Τρίτη – 
Τετάρτη: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.15 
– 13.15 – 15.15 – 17.15, Τρίτη – 
Τετάρτη: 17.15
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 
– 22.20
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 12.30 

– 14.30 – 16.30 – 18.30
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 23.10
Chuck: Η ιστορία του πραγματικού 
Rocky Balboa
Προβολές: Τρίτη  – Τετάρτη: 18.15
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.30 
– 13.30 – 15.30 – 17.30 – 19.30, 
Τρίτη – Τετάρτη: 17.30 – 19.30
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 
20.15, Τρίτη – Τετάρτη: 17.50 – 
20.15
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 18.15
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 22.40
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 14.15 
– 16.15
Αίθουσα 8 (θερινή)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.10 
– 23.30

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πλη-
ροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 23.20

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.20
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.50 
– 20.00 – 22.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
20.00 – 22.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30 
– 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 
– 21.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10 
– 21.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 22.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.50 
– 22.40

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, 
κρατήσεις από σταθερό: 8018017837 και 
από κινητό: 2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 – 
21.50
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Στα όρια της πίστης H Βασίλισσα της Ισπανίας 
(The Queen of Spain)

Σκηνοθεσία: Πρόδρομος Κοφσανίδης 
Παίζουν οι: Μαρία Τσανγκ, Μιχαήλ Παπαβασιλείου, Σταύρος Δοκουζγιάννης, 
Άνθιμος Κατιρτζόγλου, Αριστοτέλης Κακογεωργίου, Θανάσης Γιαννουπλάκης, 
Σαράντης Νικιφορίδης, Ντόρα Χαρίσιου, Γρηγόρης Αντώνογλου

Το νέο κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ που αφορά τη μάχη μεταξύ του δαίμονα 
και του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει μια ιστορία τόσο παλιά, που το καλό 
και το κακό ξεπήδησαν από μέσα της και έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος μας, 
όπως τον ξέρουμε σήμερα. Εκεί που η γνώση σε οδηγεί στον θάνατο. Εκεί που 
η ιστορία αποκτά δύναμη. Εκεί που η πίστη αποκτά άλλο νόημα.

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Τρουέμπα 
Παίζουν οι: Πενέλοπε Κρουζ, Κάρι Έλγουες, Μάντι 
Πατίνκιν, Τζ. Ει. Μπαγιόνα

Η Πενέλοπε Κρουζ πρωταγωνιστεί σε μία κωμωδία 
που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Βερολίνο και αποτελεί σίκουελ της ταινίας «La Nina de 
tus Ojos». Η διάσημη ηθοποιός του σινεμά, Μακαρένα 
Γρανάδα, αποδρά από τη λάμψη και το γκλάμουρ του 
Χόλυγουντ την δεκαετία του ’50, και επιστρέφει στις 
ρίζες της, στην Ισπανία, για να πρωταγωνιστήσει σε μια 
επική χολιγουντιανή ταινία ως η Βασίλισσα Ισαβέλλα Ι 
της Καστίλλης. Κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης 
οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη.

Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
21.00
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
18.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
18.30 – 21.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκη-
τοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
19.10 – 22.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Chuck: Η ιστορία του πραγματικού 
Rocky Balboa
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.00 – 22.20
Για όνομα του Θεού!

Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
18.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
21.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.00 – 19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
19.50 – 22.30
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.00 – 18.00
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.10 – 22.10
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.20 – 20.30 – 23.10, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.30 – 23.10
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.50 – 20.20 – 22.50, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.20 – 22.50
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευ-
ρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.20 – 18.20

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμο-
νος 10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, 
τηλ: 2310208007)
Στα όρια της πίστης
Προβολές: 19.00, Τετάρτη καμία 
προβολή
Το δίχτυ
Προβολές: 21.00, Τετάρτη καμία 
προβολή

«Φάκελος Βλαχόφωνοι Έλληνες 
των Σκοπίων» από την Βεργίνα TV

Έρευνα για τους βλαχόφωνους Έλληνες των Σκοπίων, 
700.000 εκ των οποίων αναζητούν την ελληνική 
Ιθαγένεια πραγματοποιεί η Βεργίνα Τηλεόραση. Σύμφωνα 
με δελτίο τύπου του περιφερειακού καναλιού «από τα 
ελληνικά δημόσια ταμεία έχουν εκταμιευθεί εδώ και 
χρόνια τεράστια ποσά για να βοηθηθούν οι εκατοντάδες 
χιλιάδες ομογενείς που ζουν επι αιώνες στην περιοχή 
των Σκοπίων.  Η βοήθεια όμως ποτέ δεν ήταν ούτε 
ουσιαστική, ούτε ικανή να στηρίξει την ομογένεια, η 
οποία διώκεται με όλους τους πιθανούς τρόπους. Και 
τούτο γιατί τρωκτικά, κάθε λογής είτε εμπόδιζαν, είτε 
ιδιοποιήθηκαν μέρος της οφειλόμενης βοήθειας και 
άνθρωποι που με αυταπάρνηση έδιναν αγώνες για την προστασία των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της ομογένειας, έχασαν και τη ζωή τους αβοήθητοι από το μητρικό κέντρο». 

Η ανακοίνωση του καναλιού αναφέρει μεταξύ άλλων: «σήμερα το κρατίδιο των Σκοπίων, το 
οποίο με αφροσύνη και εκδικητικότητα προς την Ελλάδα στήθηκε σε πήλινα πόδια καταρρέει 
και εμφανίζεται η ετοιμότητα της Βουλγαρίας, όχι μόνο να προστατεύσει την δική της μικρή 
ομογένεια, αλλά και να εμφανίζεται ως προστάτιδα γενικά της χριστιανικής πλειοψηφίας, 
καθώς η Ελλάδα ομφαλοσκοπεί ψάχνοντας μεταξύ άλλων και σε ποιούς φορολογικούς 
παραδείσους κατέληξαν τα ποσά που προορίζονταν για την προστασία της ομογένειας». 

Τον «φάκελο Βλαχόφωνοι Έλληνες των Σκοπίων» ανοίγει με τέσσερις συνεχείς εκπομπές 
η ΒΕΡΓΙΝΑ Τηλεόραση και η εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» με τον Στέργιο 
Καλογήρο και την Άννα Τσίμου στις 21:00, ελπίζοντας ότι οι γνωρίζοντες τα προβλήματα 
προσκεκλημένοι και τα ντοκουμέντα που θα αποκαλυφθούν, θα αφυπνίσουν το μητρικό 
κέντρο στην κρίσιμη αυτή ώρα για 700.000 ψυχές. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς ΚΡΗΤΗ TV1 για την Κρήτη, ΝΕΤ για την Πελοπόννησο, Smile+ για τη 
Θεσσαλία, Smile για τη Θράκη και ATTICA για την Αττική.

Τα αποτελέσματα δε της τηλεοπτικής έρευνας εστάλησαν και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλο και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων… 

Μπείτε και βρείτε...
Η Visual Hellas σας προσφέρει επιλογές 
από τις μεγαλύτερες διεθνείς συλλογές rights 
managed, royalty free, editorial εικόνων και 
clips. Πρόκειται για εικόνες με στυλ και υψηλή 
δημιουργικότητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς 
παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό σας. Η 
Visual Hellas αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
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 foot-
age. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas,  
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά  
στο sales@visualhellas.gr
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#ατζέντα_θεάτρου
Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αλέξης Μινωτής»
(Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 16, τηλ: 2310 733 035)

«Ράους» η κωμωδία των Ρέππα – Παπαθανασίου 
από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης «Θεατροκάπηλοι». Ένας υπάλληλος 
του υπουργείου συγκοινωνιών, μια προϊσταμένη 
νοσοκόμα και μία φαρμακοποιός κληρονομούν εξ 
αδιαιρέτου ένα νεοκλασικό στο κέντρο της Αθήνας. 
Το πρώτο σοκ για τους τρεις κληρονόμους θα έρθει 
όταν αντιληφθούν πως στο κτίριο στεγάζεται ένας 
οίκος ανοχής στον οποίο δουλεύουν δυο πόρνες, 
μια Ελληνίδα και μια Ρωσίδα, ένας υπάλληλος επί 
της υποδοχής και ένας νταβατζής. Παραστάσεις: 
Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιουνίου στις 21:00. Εισιτή-
ρια: Ελεύθερη είσοδος.

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

«Grease» χορευτική παραγωγή, εμπνευσμένη 
από το ομώνυμο μιούζικαλ, από την καλλιτεχνική 
ομάδα της σχολής χορού ProDancers Studio. Στην 
Καλιφόρνια του 1958 οι νεαροί Ντάνι και Σάντι γνω-
ρίζονται στην παραλία και ερωτεύονται. Το καλο-
καίρι όμως τελειώνει γρήγορα και οι νέοι αποχω-
ρίζονται απογοητευμένοι μόνο για να συναντηθούν 
αναπάντεχα και πάλι στο ίδιο λύκειο, το Ρίντελ Χάι. 
Ο Ντάνι είναι ο γόης-αλήτης του σχολείου και με 
την παρέα του, τους Τι-Μπερντς, οδηγούν γρήγορα 
αμάξια σε αγώνες, ενώ η νεοφερμένη Σάντο γίνεται 
αποδεκτή στην ομάδα μαζορετών και στην πιο πο-
λυσυζητημένη κλίκα του σχολείου, τις Πινκ Λέιντιζ. 

Τώρα ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους! Θα 
μπορέσουν να είναι ξανά μαζί; Υπεύθυνη Χορογρά-
φος : Νίκη Τζάνα. Παράσταση: Σάββατο 3 Ιουνίου 
στις 21:30. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος), 10€ 
(φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, παιδικό – έως 
12 ετών, μελών της ProDancers Studio).

Θέατρο Μονής Λαζαριστών 
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, τηλ: 2310 589 
200)

«Εννέα και Πέντε» σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου 
και σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη. Ένα τρένο που 
αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγωγός 
ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου συνα-
ντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθή-
ματα, προσδοκίες και διαψεύσεις των τελευταίων 
σαράντα χρόνων. Το ελληνικό τραγούδι τέμνει 
την συλλογική μας μνήμη και τους προσωπικούς 
δρόμους. Ερμηνεύουν οι: Βασίλης Παπακωνστα-
ντίνου, Ρίτα Αντωνοπούλου. Αφηγείται ο Οδυσσέας 
Ιωάννου. Για μία παράσταση: Παρασκευή 9 Ιουνίου 
στις 21:30. Εισιτήρια: 12€ (προπώληση – περιορι-
σμένος αριθμός), 15€ (προπώληση), 18€ (ταμείο).

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

«Το τέλος του παιχνιδιού» του δραματουργού 
Σάμιουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλα-
ϊτζή και μετάφραση Νικηφόρου Παπανδρέου, από 
την Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης». Ο Χαμ, ένας 
ανάπηρος αφέντης και εξουσιαστής, ζει το δικό του 
τέλος του κόσμου. Με μόνη συντροφιά τον υπηρέτη 
του Κλοβ και τους δύο γέρους γονείς του, που ζουν 
μέσα σε σκουπιδοτενεκέδες, ο ήρωας του Μπέκετ 
προσπαθεί να διαχειριστεί την κωμωδία και την 
τραγωδία της ίδιας της ζωής. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Δημήτρης Ναζίρης, Έφη Σταμούλη, Σοφία Μαρία 
Βούλγαρη, Γιώργος Φράγκογλου. Παραστάσεις: 
Σάββατο 3 Ιουνίου στις 21:30 & Κυριακή 4 Ιουνίου 
στις 20:00. 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. Ανθρώπινες φιγούρες, περαστικές 

από ένα καφέ, μοιράζονται μαζί μας τους φόβους 
και τις αποτυχίες τους, τις ελπίδες και τα ανεκπλή-
ρωτα όνειρά τους, τις λανθασμένες επιλογές και τις 
εξαρτήσεις τους, ψάχνοντας μία διέξοδο, μια ανάσα, 
μια φωτεινή ημέρα στην αδιέξοδη ζωή τους. Παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Αθηνά Σταυριανουδάκη, Γεωργία 
Περηφάνου, Σταύρος Βασιλειάδης, Μελίνα Γαλέα, 
Τζένη Ελένη Χαραλαμπίδου, Λάζαρος Αντωνούδης, 
Αλέκα Καπουσούζη, Στέφανος Τσάκατος. Παραστά-
σεις: Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιουνίου στις 21:15. 
Εισιτήρια: 7€ (γενική είσοδος).

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

*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα εισιτή-
ρια κυμαίνονται από 5€ έως 13€

Βασιλικό Θέατρο

«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» του 
Χρήστου Παπαδημητρίου. Νέες σκηνικές περιπέ-
τειες και ακροβασίες με μια διευρυμένη ομάδα 
κρούσης και με όπλα τους τα εύστοχα νούμερα, τις 
κεφάτες χορογραφίες, τις πειραγμένες ενορχη-
στρώσεις και, πάνω από όλα, το κέφι, το μπρίο και 
την αγάπη στο συνάδελφο που τους χαρακτηρίζει. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα Αβραμάκη, Νεφέλη 
Ανθοπούλου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Τέλης Ζαχαράκης, 
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 Πατσα-
λιάς, Γιώργος Τσέλιος. Παραστάσεις: Κυριακή 4 
Ιουνίου στις 19:00, Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 18:00 & 
Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 21:00.

Παραστάσεις από το ΚΘΒΕ στη Θεσσαλονίκη

«Δε σε ξέχασα ποτέ» του Λέοντα Α.Ναρ, σε σκη-
νοθεσία Μιχάλη Σιώνη. Μια παράσταση για τη ζωή 

μιας διάσημης τραγουδίστριας που τραγουδάει επί 
σκηνής 10 σεφαραδίτικα  και ρεμπέτικα τραγούδια, 
μερικά από τα οποία γνωρίζουμε, κυρίως, από την 
ελληνική εκδοχή τους. Ένα έργο, που θυμίζοντας 
πώς οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν κάποτε 
μετανάστες, τιμάει την ιστορία της ισραηλιτικής 
κοινότητας Θεσσαλονίκης και υπενθυμίζει πως στην 
πόλη αυτή κάποτε ζούσαν αδερφωμένοι Ορθόδοξοι, 
Εβραίοι και Οθωμανοί. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία 
Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης. Μουσική επί 
σκηνής: Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης, 
Ηλίας Σαρηγιαννίδης. Παράσταση: Τετάρτη 7 Ιουνίου 
στις 21:30 στο Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας Θράκης.

Studio Vis Motrix 
(Έδισσον 4, τηλ: 693 262 6741)

«Nocturne» από την ομάδα χορού «VIS MOTRIX» 
σε χορογραφία Κωνσταντίνου Γεράρδου σε 
συνεργασία με τους χορευτές της ομάδας. Ο όρος 
nocturne αναφερόταν αρχικά σε μουσικά έργα 
του 18ου αιώνα που παίζονταν σε χοροεσπερίδες 
ανάμεσα στις 9 και τις 11 το βράδυ, με πρωτεργάτη 
τον Ιρλανδό John Field. Τον 19ο αιώνα, τα nocturnes 
εξελίχθηκαν σε λυρικές συνθέσεις για σόλο πιάνο. 
Ο πιο γνωστός εκπρόσωπος του είδους ήταν ο 
Frederic Chopin που έγραψε 21 nocturnes. Θεω-
ρούνται συνθέσεις ήσυχες, εκφραστικές, λυρικές 
και συχνά μελαγχολικές, αν και στην πραγματικότη-
τα κάποιες είναι έντονες και εκφράζουν μια ποικιλία 
διαθέσεων. Χορεύουν οι: Κωνσταντίνος Γεράρδος, 
Ελένη Γκιούρα, Δημήτρης Δάγκαλης, Πέπη Κέη, Λένα 
Ράνη, Αλεξάνδρα Τσοτανίδου, Στέλλα Τοπαλίδου. 
Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 3, Κυριακή 
4 & Δευτέρα 5 Ιουνίου στις 21:30. Εισιτήρια: 10€ 
(γενική είσοδος).

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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Πόσο πολιτικό έργο είναι η «Αγαπητή Ελέ-
να»;  Και πόσα κοινά σημεία έχει η σημερι-
νή Ελλάδα με το χωροχρόνο που εκτυλίσ-
σεται το έργο;

Ένα καλό έργο που εκπέμπει μηνύματα είναι 
πάντα και ένα πολιτικό έργο.  Το συγκεκρι-
μένο γράφηκε το 80’ όταν ζήτησαν από τη 
Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια να γράψει, στην 
ακόμα σοβιετική Ρωσία τότε, ένα έργο για 
την εκπαίδευση. Έγραψε αυτό, το οποίο απα-
γορεύτηκε αμέσως. Δεν της επέτρεψαν να το 
παίξει.  Μου κάνει τρομερή εντύπωση, πως 
περίμενε να το επιτρέψουν, αν και είναι ένα 
εκπληκτικό έργο, που τελικά παίχτηκε μετά 
την περεστρόικα. Το έργο μπορεί να γράφτη-
κε το ‘80 αλλά η ζωή επαναλαμβάνεται στο 
χώρο της πολιτικής, όπως και της κοινωνίας. 
Πάντα υπάρχουν τομείς που μας απασχο-
λούν όπως της ηθικής, της πολιτικής, της  
εκπαίδευσης, της νεολαίας, θέματα που σε 
όποια εποχή και χώρα και να ζούμε πάντα θα 
απασχολούν την κοινωνία. Πολλά τα θέματα, 
πολλαπλά τα μηνύματα…

Η σύγκρουση ανάμεσα στην Ελένα Σεργκέ-
γεβνα και στη Λιάλια, πόσο αντιπροσωπευ-
τική είναι του λεγόμενου χάσματος γενεών;

Η Λιάλια είναι ένα κορίτσι 17 χρονών, μόλις 
έχει τελειώσει το σχολείο. Έχει ζήσει μία ζωή 
στερημένη, έχει ζήσει δίπλα σε μία μητέρα 
που έχει γίνει χαλί -με τη σημασία της λέξης- 
για να της προσφέρει όλα αυτά που η Λιάλια 
πιστεύει πως είναι σημαντικά όπως τα ρού-
χα, ό,τι συμβολίζει την εξωτερική εμφάνιση 
και γενικά το φαίνεσθε. Από την άλλη πλευρά 
η Ελένα είναι το τελείως διαφορετικό. Ποτέ 
δε νοιάστηκε για το φαίνεσθε, έχει πίστη στο 
καθεστώς και στους μαθητές της επειδή δεν 
έχει παιδιά. Είναι ένα άτομο του καθήκοντος. 
Η Λιάλια αντιπροσωπεύει την άλλη γενιά που 
θέλει κάτι άλλο, πιο εύκολο, και εκεί έρχεται 
μία κόντρα. Η Ελένα πέφτει από τα σύννεφα 
καθώς έχει δώσει όλη της τη ζωή σ’ αυτά τα 
παιδιά, τα λατρεύει  και τελικά βλέπει ότι ου-
σιαστικά δεν τα ξέρει. Το κάθε παιδί αντιπρο-
σωπεύει μία κοινωνική τάξη και ακούγοντας 
το κάθε ένα, τι σκέφτεται και τι θέλει στη ζωή 
του, καταλαβαίνει ότι έχει αποτύχει ή ότι δεν 
είναι αυτό που νόμιζε. 

Γενικά αρκετά χρόνια τώρα, οι ρόλοι σας 
και στην τηλεόραση έχουν… παιδαγωγική 
διάσταση. Σας βλέπουμε συχνά στο ρόλο της 
μητέρας. Τώρα σας βλέπουμε ως δασκάλα. 
Τυχαίνει ή έτσι είστε και στην πραγματικό-
τητα;

Δεν ξέρω. Νομίζω κάτι βγάζω προς τα έξω 
που μου ζητούν να κάνω τέτοιους ρόλους. 
Αν και θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που 
είναι κοντά μου, που συνεργάζομαι, που 
κάνω παρέα, γιατί πολλές φορές νομίζεις ότι 
είσαι κάτι και είσαι το εντελώς αντίθετο. Δε 
μπορώ να πω ότι έχω δασκαλίστικο, ή διδα-
κτικό στυλ. Μ’ αρέσει να δίνω μια αγκαλιά, τη 
βοήθεια μου όταν τη χρειάζεται κάποιος. Και 
μητέρα ήθελα πολύ να γίνω αλλά και δασκά-
λα θα μπορούσα να είχα γίνει. Ότι έχει σχέση 
με παιδιά είναι κάτι που με συγκινεί. Μάλλον 
αυτό βλέπουνε και νοιώθουν πως είμαι κα-
τάλληλη για να κάνω τις μαμάδες και τις δα-
σκάλες.

Ποια μαμά σας εκφράζει περισσότερο αλή-
θεια; Η μαμά στο «10 λεπτά κήρυγμα»; Η 
μαμά στη «χειρότερη εβδομάδα της ζωής 
μου»; Ή η μαμά στον «εραστή δυτικών προ-
αστίων»; 

Είναι τόσο διαφορετικές και οι τρείς… Η μέρα 
με τη νύχτα. Νομίζω ότι η μαμά από το «10 
λεπτά κήρυγμα» είναι πιο πραγματική, είναι 
πιο πολύ η μαμά που μπορούν να ταυτιστούν 
οι μαμάδες με έφηβους γιούς ή κόρες. Η 
άλλη, ας την πούμε  λίγο «κουκουρούκου», 
φαίνεται πως είναι στην κοσμάρα της, αλλά 
τελικά, δεν είναι και τόσο. Οι συνθήκες την 
αναγκάζουν. Πιστεύει ότι πρέπει να κρα-
τά αυτήν τη στάση γιατί δεν γίνεται αλλιώς. 
Και μ’ αυτό επίσης, μπορούν να ταυτιστούν 
πολλές γυναίκες. Η άλλη, που έχει πρόβλημα 
-είναι εξαρτώμενη από το ποτό δηλαδή- είναι 
πολλές φορές  πιο «μικρή» από τα παιδιά της. 
Σίγουρα από την κόρη της που τελικά την 
έχει αναλάβει ως μαμά. Ακόμα κι αυτό είναι 
μέσα στη ζωή. Μέσα σ’ όλους τους ρόλους 

τελικά, κάτι δικό σου βρίσκεις. Μια στιγμή για 
να ταυτιστείς.

Πόσο λειτούργησε η μητέρα σας Νόνικα 
Γαληνέα ως πρότυπο και για την ηθοποιό 
Αριέττα και για την μητέρα Αριέττα;

Όταν ήμουν πιο μικρή νόμιζα πως δεν έχω 
ταυτιστεί καθόλου και πως  είμαι εντελώς δι-
αφορετική. Έχουμε διαφορετικά στοιχεία σί-
γουρα, ο καθένας είναι αυτό που είναι, αλλά 
τώρα που έχω μεγαλώσει, εδώ και καιρό 
δηλαδή (σ.σ γελάει), το βλέπω ότι σίγουρα 
έχω επηρεαστεί. Και πώς να μην επηρεα-
στείς, όταν είσαι ένα παιδάκι μικρό και είσαι 
συνέχεια μέσα στο θέατρο, ακούς για το θέ-
ατρο, βλέπεις τη μαμά σου πάνω στο σανίδι 
να παίζει και τη θαυμάζεις. Και βέβαια, σαν 
πρότυπο μάνας. Αυτή είναι η μαμά μου και 
αποκλείεται να μην έχω επηρεαστεί από αυ-
τήν. Είναι φύση αδύνατον να μην επηρεαστεί 
ένα παιδί από τη μητέρα του. Όχι μόνον εγώ, 
το κάθε παιδί. 

Ποιον θεωρείτε ποιο αυστηρό κριτή σας από 
το κοντινό σας περιβάλλον και γιατί; 

Ίσως η μαμά μου. Δεν είναι αυστηρή με την 
έννοια του να μου σηκώνει το δάχτυλο. 
Ξέρω ότι γνωρίζει το αντικείμενο και ποτέ δε 
θα μου πει ψέματα. Έχει και το ταλέντο του 
δασκάλου. Ξέρει πώς να πει κάτι ώστε να σε 
βοηθήσει. Πολλές φορές συμβουλεύει, αν 
και δεν είναι η τυπική μανά που συμβουλεύει 
συνέχεια, αλλά  εκεί που χρειάζεται, όταν δει 
κάτι θα μου μιλήσει πάντα όπως πρέπει.

 «Η μητέρα μου, η Νόνικα Γαληνέα,  
είναι ο καλύτερος κριτής μου…»

#συνέντευξη

Λίγα λεπτά συνομιλίας με την Αριέττα Μουτούση, αρκούν για να καταλάβεις, πως είναι και στη ζωή η… γλυκομίλητη μαμά που γνωρίσαμε και 
αγαπήσαμε στους τηλεοπτικούς της ρόλους. Μια γυναίκα που λατρεύει το ρόλο της μητέρας και στη υποκριτική και στη ζωή, δε διστάζει να αναγνωρίσει στη 

δική της, την ηθοποιό Νόνικα Γαληνέα, το πρότυπο που την επηρέασε και στις δύο ιδιότητες. Αυτή τη φορά αντί για ελληνίδα μαμά, ανέβηκε στο θεατρικό 
σανίδι ως… ρωσίδα δασκάλα, στο έργο «Αγαπητή Ελένα» της Λ. Ραζουμόβσκαγια, που παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου  

 της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ένα έργο γεμάτο μηνύματα όπως λέει.
Της Φιλίας Νομικού
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Φοιτητές… «κόσμημα»

#ζώδια

Μια μέρα που θα σας χαρίσει συναίσθημα και αποδοχή 
από δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Ο/η σύντροφός 
σας θα σας κάνει να νιώσετε ότι η ευτυχία είναι πάρα 
πολύ κοντά σας. Κάποια θέματα με το οικογενειακό σας 
περιβάλλον θα επιλυθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Φροντίστε να τακτοποιήσετε θέματα οικονομικά, αλλά 
και να δείτε με συμπάθεια κάποιες κακές συμπεριφορές 
από τους δικούς σας ανθρώπους. Οι αναστατώσεις είναι 
πολύ πιθανές, αλλά φροντίστε να μη δώσετε συνέχεια 
σε ό,τι θα συμβεί.

Ίσως να πρέπει να σκεφτείτε ένα προσωπικό σας θέμα. 
Το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά 
τη συναισθηματική σας ζωή και τώρα θα πρέπει να 
αποφασίσετε, εν μέρει, για την τύχη της σχέσης σας. 
Πολύ πιθανόν να υπάρξουν πολύ ενδιαφέρουσες επαγ-
γελματικές προτάσεις, που θα πρέπει να τις μελετήσετε 
πολύ σοβαρά.

Οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα σας απορ-
ροφήσουν αρκετά. Θα πρέπει ίσως να τελειώσετε ένα 
αρκετά δύσκολο κομμάτι στον τομέα της εργασίας σας. 
Όπως και να έχει, θα φέρετε εις πέρας όλη αυτήν τη 
δύσκολη και απαιτητική εργασία με πολύ καλά αποτελέ-
σματα εκ των υστέρων. Η προσωπική σας ζωή προχωρά 

σταθερά και ήρεμα.

Κρατήστε όσο μπορείτε την αυτοκυριαρχία σας και μην 
πράξετε σπασμωδικά σε κάτι που θέλει πολύ καλούς 
χειρισμούς. Οι σχέσεις σας και ιδίως οι πολύ προσωπικές 
σας επαφές θέλουν τον χρόνο τους και εσείς πρέπει 
να τον δώσετε. Επαγγελματικά θέματα θα μπουν σε 
καινούργιες βάσεις, πάρα πολύ ευνοϊκές. 

Οι προσωπικές σχέσεις θα βρίσκονται στα ενδιαφέροντα 
της ημέρας. Χωρίς να συμβεί κάτι το ιδιαίτερα σημαντι-
κό, θα σκέφτεστε πολύ πιθανόν την εξέλιξη κάποιων 
θεμάτων που αφορούν τον/τη σύντροφό σας. Πολύ 
πιθανόν ένα οικογενειακό γεγονός να σας δώσει χαρά 
και να μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσετε 

κάτι που για καιρό είχατε στο μυαλό σας.

Κάποια νομικά θέματα θα σας απασχολήσουν, αλλά χωρίς 
αρνητικό αποτέλεσμα. Ίσως να πρέπει και να συμβου-
λευτείτε έναν άνθρωπο του νόμου, για την έκβαση μιας 
υπόθεσης που σας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό. Όλο αυτό 
θα σας προβληματίσει για λίγο, αλλά μετά θα μπορέσετε να 
απεγκλωβιστείτε από τα θέματα αυτά.

Πολύ πιθανόν να αποφασίσετε μία μετακίνηση που αφορά 
τα επαγγελματικά σας σχέδια και θα σας απομακρύνει 
για λίγο από τον άνθρωπό σας. Αν είστε αδέσμευτοι, θα 
έχετε ένα μήνυμα από τα παλιά που θα σας ξεσηκώσει. 
Μην περιμένετε άμεσα να τακτοποιήσετε θέματα που εκ-
κρεμούν στον οποιονδήποτε τομέα. Μάλλον θα βρεθούν 
κάποια εμπόδια. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΏΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Πολύ πιθανόν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις με 
αγαπημένα σας πρόσωπα για ένα θέμα που σας απα-
σχολεί. Φυσικά, αυτό δεν πρέπει να γίνει ο λόγος για να 
υπάρχουν εντάσεις και κακές σχέσεις με τους δικούς σας 
ανθρώπους. Αφήστε για λίγο στην άκρη τα λόγια που δεν 
βγάζουν πουθενά και διαφυλάξτε τις σχέσεις που είναι 
σημαντικές για σας.

Θα θελήσετε να έρθετε σε επαφή με πολύ κόσμο. Τα 
μηνύματα και ό,τι αφορά την επικοινωνία θα είναι το 
στοιχείο της σημερινής μέρας. Οι φίλοι θα βρεθούν δίπλα 
σας και με τις ιδέες τους θα μπορέσετε να ξεδιαλύνετε 
κάποιο θέμα που σας απασχολεί αρκετό καιρό. Η ψυχο-
λογική σας διάθεση προς το βράδυ θα είναι λίγο βαριά, 
αλλά και παροδική.

Μάλλον θα νιώσετε μια περίεργη δύναμη να σας γυρίζει 
προς τα πίσω, σε λάθη κυρίως που αφορούν το παρελθόν 
σας. Χρειάζεται αρκετή προσοχή στη διαχείριση κάποιων 
πραγμάτων. Πολύ πιθανόν να κάνετε μια παρορμητική κί-
νηση, που πολύ γρήγορα θα τη μετανιώσετε. Διαφυλάξτε 
τα οικονομικά σας συμφέροντα.

Μία συνάντηση με αγαπημένα σας πρόσωπα θα σας 
κάνει να χαρείτε και να νιώσετε ότι αυτό που πιστεύατε 
δεν ισχύει. Οικονομικά θέματα σας απασχολούν έντονα 
και θα υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες να τακτοποιήσετε 
ένα παλιό χρέος. Ο έρωτας βρίσκεται κοντά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Μια ιδιαίτερη έκθεση κοσμήματος φιλοξενεί από τις 27 Μαΐου 
μέχρι και τις 5 Ιουνίου ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Τα εκθέ-
ματα που παρουσιάζονται τα δημιούργησαν οι φοιτητές του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας, ενώ την επίβλεψη 
της έκθεσης είχε η καθηγήτριά τους Ολύβια Κυριακοπούλου. 
Mπορείτε να την επισκεφθείτε και να θαυμάσετε από κοντά 
τις πρωτότυπες και ιδιαίτερες δημιουργίες στον καινούργιο 
και φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, που βρίσκε-
ται στο δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη… (η καλλιτέχνης μαζί με 
τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη)
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Προς τιμή της διεθνούς κύρους Βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ διοργανώθηκε εκδήλωση από το Σύλλογο «Οι 
Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σε ένα μοναδικό ζωντανό θεα-
τρικό ντοκιμαντέρ, βασισμένο σε οπτικό και ηχητικό  υλικό από το αρχείο  του Θανάση Λάλα, σε συνεργασία με την  Ελευθερία 
Ντεκώ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμιότυπα  από την ζωή μιας Μεγάλης Ελληνίδας, της Ελένης 
Γλύκατζη – Αρβελέρ,  μιας γυναίκας σύμβολο δημιουργικότητας, σοφίας, κύρους και δύναμης. Την εκδήλωση άνοιξε  η Χορωδία 
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με  εκκλησιαστικούς ύμνους μαγεύοντας το κοινό 
της κατάμεστης αίθουσας  Φίλων του Μ.Μ.Θ. Η Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ, στο τέλος της εκδήλωσης ταξίδευσε το ακροατήριο  
μιλώντας για την ιστορία της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες.

Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους, η Ηγουμένη Ιακώβη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, η Ευρω-
βουλευτής Εύα Καιλή, ο Γάλλος Πρόξενος  Philippe Ray, η Αντιπεριφερειάρχης  Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αλέ-
ξανδρος Θάνος, η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυψώ Γούλα, η τ. Ευρωβουλευτής  Ροδή Κράτσα, η Αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών  Κάρεν Μαυρίδη, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών 
Θεσσαλονίκης  Καίτη Καψή, οι κυρίες Νάντια Τακά, Άννα Αντωνιάδου, Κούλα Γιαννακίδου, Μαριάννα και Ντένη Βιλδιρίδη, Ρένα 
Τσιρλιγκάνη κ.α. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας «εν 
Αθήναις».

«Αφιέρωμα στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ»

Άννα Δεσποτίδου-Αντωνιάδου, Νάντια Τακά Σόνια και Βαγγέλης Γεροβασιλείου Τζελίνα Μακραντωνάκη, Λάμπης Ταγματάρχης

#social_life

Κούλα Γιαννακίδου, Βούλα Πατουλίδου

Στιγμιότυπο από την βραδιά

Καλυψώ Γούλα, Κάρεν Μαυρίδη, Λήδα Παπαδοπούλου
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Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον τελευταίο αγώνα των πλέι 
οφ από τον Παναθηναϊκό με 3-2 και είπε «αντίο» στο 

όνειρο του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού κατέλαβε τη 2η θέση 
στο μίνι πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι ο «δικέφαλος» 
τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία 
από τον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, με 
την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη στις 14 Ιου-

λίου και το πρώτο ματς να διεξάγεται στις 27 του ίδιου 
μήνα. Αναμφισβήτητα, ήταν ένα κακό φινάλε σε μία 
χρονιά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για τον 
«ασπρόμαυρο» σύλλογο, οι οποίες αναπτερώθηκαν 

ακόμα περισσότερο με την κατάκτηση του κυπέλλου 
Ελλάδας, αλλά οι παίκτες του Ίβιτς δεν μπόρεσαν στο… 

φίνις να κάνουν το κάτι παραπάνω. Η ομάδα «πλή-
ρωσε» το τελευταίο καταστροφικό 20ήμερο, αφού 
στα πλέι οφ «θυμήθηκε» το κακό της πρόσωπο και 

δεν μπόρεσε να μείνει όρθια στο πιο κρίσιμο σημείο. 
Πλέον, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα πρέπει να κοιτάξουν 

την επόμενη ημέρα και πώς θα «χτίσουν» την ομάδα 
για τη νέα χρονιά, ώστε να είναι σε θέση να βάλει πάλι 

υψηλούς στόχους.

Ο Άρης μπορεί να πέτυχε μία νίκη-γοήτρου με 1-0 επί 
του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Απόλλωνα Σμύρνης, 

την περασμένη Κυριακή, ωστόσο, πλέον είναι αργά, 
αφού το «τρένο» της ανόδου έχει χαθεί. Αυτό το σαβ-

βατοκύριακο οι παίκτες του Νίκου Κωστένογλου έχουν 
ρεπό και πλέον απομένει ένας ακόμα αγώνας, αυτός με 

την Σπάρτη την επόμενη εβδομάδα, με τον οποίο ουσια-
στικά τελειώνει η φετινή «αγγαρεία» της Β΄ Εθνικής.

Κανονικά κατατέθηκε από τους ανθρώπους του 
Ηρακλή η αίτηση στο Διαιτητικό Δικαστήριο για την 

υπόθεση Πουρτουλίδη, που «στοίχισε» στους «κυανό-
λευκους» τρεις πολύτιμους βαθμούς, οδηγώντας τους 

στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία. Οι ιθύνοντες 
του «γηραιού» περιμένουν πλέον να κληθούν και να 

προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης, διατηρώντας 
την ελπίδα ότι θα δικαιωθούν και θα τους επιστραφούν 

οι βαθμοί. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτό συμβεί, είναι 
άγνωστο το τι μέλλει γενέσθαι με την παραμονή τους 
στη Super League, από τη στιγμή που δεν κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια συμμετοχής.

Καμία εξέλιξη δε σημειώθηκε στην ομάδα της Βέ-
ροιας την περασμένη εβδομάδα, αφού το μόνο νέο 

έχει να κάνει με τη μη αδειοδότηση της ομάδας. Στην 
πράξη αυτό σημαίνει ότι οι Βεροιώτες θ’ αγωνιστούν 
του χρόνου στη Football League με νεαρούς κυρίως 

ποδοσφαιριστές, αφού έχουν ν’  αντιμετωπίσουν 
τους ακόλουθους περιορισμούς: ν’ αποκτήσουν 

μόνο έναν ποδοσφαιριστή χωρίς όριο ηλικίας, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας την μεταγραφική περίοδο 

του καλοκαιριού, έναν Έλληνα χωρίς όριο ηλικίας 
τον Γενάρη του 2018, μπορούν να κάνουν μόνο δύο 

ανανεώσεις ή επεκτάσεις άνω των 23 ετών (μετά την 
1/1/1994), ανεξαρτήτως εθνικότητας και απεριόρι-

στες μεταγραφές ποδοσφαιριστών γεννημένων μετά 
τις 1/1/1994, δηλαδή κάτω από 23 χρόνων.

Αποχαιρέτησε το όνειρο  
του Τσάμπιονς Λιγκ

Κέρδισε αλλά ήταν αργά

Προσφυγή στο Διαιτητικό

Υπό περιορισμούς  
στη Β’  Εθνική

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Μπορεί η Πύδνα Κίτρους να κατάφερε να εξασφαλίσει 
την παραμονή της στην κατηγορία, ωστόσο, δύσκολα η 
ομάδα θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής 
της επόμενης περιόδου. Αιτία αποτελεί η απόφαση των 
ιθυνόντων του συλλόγου να προχωρήσουν στη διάλυσή 
του, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σωματείου με 
έδρα τον Βόλο.

Για άλλη μια φορά, όπως αποδείχθηκε και στο 
πρόσφατο ματς με τον Αιγινιακό, ο Πανσερραϊκός 
έδειξε ότι είναι υποτονικός, όταν αγωνίζεται χωρίς 
βαθμολογικό κίνητρο. Μπορεί τα «λιοντάρια» να 
προσέφεραν σκορ και θέαμα στους φιλάθλους τους, 
ωστόσο, οι Σερραίοι δεν είχαν την απαιτούμενη 
«σπίθα». Στα θετικά, πάντως, των παικτών του 
Παναγιώτη Διλμπέρη καταγράφεται το γεγονός ότι 
μπόρεσαν ν’  αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο, αν 
και βρέθηκαν να χάνουν με 3-0. Επόμενος αντίπαλος 
των παικτών του Πανσερραϊκού είναι αύριο στις 
17:00 ο Κισσαμικός. 

Ο Άρης δεν κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά 
των αγώνων του με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο των 
μικρών τελικών της Basket League, αφού ηττήθη-
κε με 85-91 την Τετάρτη στο «σπίτι» του και πλέον 
ελπίζει σ’  ένα «θαύμα» σήμερα, όταν οι δυο τους 
συναντιούνται εκ νέου στις 17:00 στο ΟΑΚΑ. 

Να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν πολλά 
παράπονα από τη διαιτησία του δεύτερου αγώνα, 
θεωρώντας ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του τελικού αποτελέσματος.

Σήμερα, σε περίπτωση που οι «κίτρινοι» του Δη-
μήτρη Πρίφτη καταφέρουν να πάρουν τη νίκη, θα 
μειώσουν σε 2-1 τη σειρά και θα διεκδικήσουν την 
ισοφάριση σε 2-2 σ’  ένα τέταρτο ματς την Τετάρτη 7 
Ιουνίου στο Αλεξάνδρειο.

Αν γίνει αυτό, τότε, ο Άρης θα έχει την ευκαιρία να 
διεκδικήσει την τρίτη θέση σε ένα πέμπτο ματς στην 
Αθήνα. Ωστόσο, είτε καταταγεί τρίτος, είτε τέταρτος, 
ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης θα αγωνιστεί και του 
χρόνου στη διοργάνωση του Τσάμπιονς Λιγκ, όπως 
ανακοίνωσαν προ ημερών οι διοικούντες την ομάδα.

Μετά από οχτώ συνεχόμενα χρόνια στον πάγκο του 
ΠΑΟΚ, ο Σούλης Μαρκόπουλος αποτελεί παρελθόν 
από τον «δικέφαλο», καθώς οι ιθύνοντες του συλ-
λόγου αποφάσισαν να εμπιστευτούν το «τιμόνι» της 
ομάδας τους στον Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο Έλληνας 
τεχνικός παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες επί-
σημα από τους «ασπρόμαυρους» και ήδη καταστρώ-
νει τα πλάνα του για το «χτίσιμο» της ομάδας ενόψει 
της νέας χρονιάς.

Ο ίδιος δήλωσε περήφανος και χαρούμενος που βρί-
σκεται σε αυτή τη θέση και παράλληλα πως είναι τιμή 
του, καθώς «είμαι σ’ έναν πολύ μεγάλο σύλλογο και 
σε μια ομάδα με ιστορία και παράδοση, ενώ στη δική 
μου θέση μέχρι πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν ο 
Σούλης Μαρκόπουλος για τον οποίον έχω μεγάλο 
σεβασμό».

Και με τη… βούλα στη Football League θα συνεχίσει 
ν’  αγωνίζεται ο Αιγινιακός τη νέα χρονιά, μετά και 
το νικηφόρο πέρασμά του από τις Σέρρες, όπου 
επικράτησε με 5-4 των «λιονταριών». Σ’  ένα ματς με 
αγγλικό σκορ, όπου είχε δύο πέναλτι, δύο αποβολές 
και εννέα γκολ, η ομάδα της Πιερίας πήρε αυτό που 
ήθελε και οριστικοποίησε την παραμονή της στην 
κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι θ’ αγωνιστεί χωρίς 
άγχος στις δύο αγωνιστικές που απομένουν, αρχής 
γενομένης από το αυριανό ματς με τον Αχαρναϊκό 
στις 17:00.

Αντέδρασε, αλλά  
δεν «άρεσε»

Για το «θαύμα»  
κόντρα στην ΑΕΚ

Εποχή Παπαθεοδώρου  
στον «δικέφαλο»

«Σφράγισε» την παραμονή

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Ευχάριστα ήταν τα νέα κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης εβδομάδας για τον πρωτοπόρο του 1ου 
ομίλου, Απόλλωνα Καλαμαράς, από τη στιγμή που η 
πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ κατοχύρωσε υπέρ του 
τον αγώνα με την Καρδία, τιμωρώντας παράλληλα 
την τελευταία με αφαίρεση βαθμών. Αυτό σημαίνει 
ότι μετά από τέσσερα χρόνια οι Πόντιοι θα βρεθούν 
στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία, αφού η 
τελευταία φορά που συμμετείχαν σε αυτήν ήταν τη 
σεζόν 2013-΄14.

Και με τη… βούλα  
πρωταθλητής ο Απόλλων

Διαλύεται η Πύδνα Κίτρους

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

ΜΠΑΣΚΕΤ

#γήπεδα
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Η Ραφαέλλα Αγγελίδου είναι μία ακόμα Ελληνίδα αθλήτρια, 
που διαπρέπει στα παρκέ του μπάσκετ της Αμερικής, αφού 
εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια «απαρνήθηκε» την πόλη 
της, τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα της, τον ΠΑΟΚ και δη-
λώνει… κάτοικος του Μέμφις. 

Η 22χρονη ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ σε ηλικία 7 ετών 
στην ομάδα του «δικεφάλου», όπου και παρέμεινε μέχρι 
τα 18 της, αφού στη συνέχεια την «κέρδισε» η Αμερική. Οι 
επιτυχίες της με την πορτοκαλί μπάλα, τα εθνικά πρωτα-
θλήματα με τα ηλικιακά τμήματα του ΠΑΟΚ και οι συμμε-
τοχές στις μικρές Εθνικές ομάδες έκαναν σκάουτερς κολε-
γίων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να έρθουν στη 
Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη νεαρή σέντερ. 
Πράγματι, λοιπόν, η Ραφαέλλα λίγο καιρό μετά καλείται να 
ζήσει το δικό της «american dream», αφού η πρόταση δεν 
θ’ αργήσει να έρθει.

Άλλωστε, όπως παραδέχεται: «Από μικρή ηλικία είχα στο 
νου μου την Αμερική και γενικότερα το είχα βάλει στόχο. 
Η συμμετοχή μου στις Εθνικές ομάδες και οι καλές εμφα-
νίσεις με τον ΠΑΟΚ ήταν ο λόγος που προέκυψε το όνειρο 
της Αμερικής!».

Οι σπουδές

Πλέον, η Θεσσαλονικιά αθλήτρια βρίσκεται στο 3ο έτος των 
σπουδών της στην ψυχολογία/εγκληματολογία, καθώς 

φοιτά στο πανεπιστήμιο Christian Brothers University στο 
Μέμφις του Τενεσί. Το αντικείμενο των σπουδών της την 
ενδιαφέρει πολύ και ευελπιστεί, εφόσον πάρει το πτυχίο 
της, να βρει μια δουλειά στην Αμερική ή σε κάποια ευ-
ρωπαϊκή χώρα, με απώτερο στόχο την απασχόλησή της 
στη Διεθνή Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας 
(Interpol). Ήδη φαντάζεται τον εαυτό της να ερευνά εγκλη-
ματολογικές υποθέσεις και είναι κάτι με το οποίο θα ήθελε 
ν’  ασχολείται σε όλη της τη ζωή!

Βέβαια, όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με το μπάσκετ, 
αφού η Θεσσαλονικιά αθλήτρια δηλώνει «ερωτευμένη» με 
την πορτοκαλί μπάλα και δεν έχει σκοπό να την αποχωρι-
στεί σύντομα. «Θέλω να συνεχίζω να παίζω μπάσκετ όσο 
μπορώ, γιατί αυτό είναι που κάνω από μικρό παιδί και δεν 
ξέρω πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς αυτό!», δηλώνει η ίδια.

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Όσο για το αν σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα; Η απά-
ντηση είναι «όχι», αφού, όπως εξηγεί: «οι καταστάσεις στην 
Ελλάδα δεν είναι οι καλύτερες αυτή την στιγμή. Αγαπώ την 
Ελλάδα, θέλω να βρίσκομαι με την οικογένειά μου και τους 
φίλους μου, αλλά θέλω να βρίσκομαι σε μια χώρα, η οποία 
θα εκτιμήσει το πτυχίο και τους κόπους μου όλα αυτά τα 
χρόνια», επισημαίνει η 22χρονη σέντερ. Επομένως, ο δρό-
μος της επιστροφής είναι ακόμη μακριά!

Αίσθηση έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το τμήμα 
πινγκ πονγκ του Ηρακλή, καταφέρνοντας σε μικρό χρο-
νικό διάστημα να μπει «σφήνα» στους «μεγάλους» της 
Αθήνας, και να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του. 
Μάλιστα, φέτος στην παρθενική του χρονιά στα μεγάλα 
σαλόνια, ο «γηραιός» τερμάτισε δεύτερος και ήδη έχει 
βάλει πλώρη για την πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία.

Η αλήθεια είναι ότι οι «κυανόλευκοι» είχαν και στο παρελ-
θόν τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ωστόσο, αυτό δεν 
άντεξε πολύ και διαλύθηκε. Η… επανεκκίνηση έγινε πριν 
από μερικά χρόνια και έτσι τη σεζόν 2016-΄17 ο Ηρακλής 

κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Α2 και να 
πανηγυρίσει την άνοδο στην πρώτη τη τάξει εθνική κα-
τηγορία.

Παράλληλα, οι ιθύνοντες του τμήματος έχουν ρίξει το βά-
ρος και στις ακαδημίες, αφού μπορεί η πρώτη ομάδα να 
είναι η «βιτρίνα» του συλλόγου, ωστόσο, αυτό από μόνο 
του δεν είναι αρκετό για ένα τμήμα με πρωταγωνιστικούς 
στόχους. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι «κυανόλευκοι» και 
για τον λόγο αυτόν επενδύουν στις ακαδημίες, από τις 
οποίες θ’ αναδειχθούν οι αυριανοί πρωταθλητές.

Από το μπάσκετ στα έδρανα της εγκληματολογίας!

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΡΑΚΛΗΣ

Περισσότερο άδοξα δε θα μπορούσε 
να τελειώσει η χρονιά για τον ποδο-
σφαιρικό ΠΑΟΚ. Μετά το… μεθύσι 
από την κατάκτηση του Κυπέλλου 
ήρθε η ήττα μέσα στην Τούμπα την 
τελευταία αγωνιστική των πλεϊ οφ 
που του στέρησε την παρουσία στην 
προκριματική φάση του Champions 
League. Και επειδή η τελευταία 
εικόνα είναι αυτή η οποία νικάει όλες 
τις προηγούμενες, η οικογένεια του 
ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μία περίεργη 
φάση. Ίσως να υπάρχει και ένας 
δεύτερος λόγος: το γεγονός ότι ο 
«Δικέφαλος» ήταν απογοητευτικός 
αγωνιστικά στο μίνι Πρωτάθλημα. 
Έχασε μέσα στην Τούμπα από τους 
δύο βασικούς διεκδικητές της πρώ-
της θέσης, δηλαδή τον Παναθηναϊκό 

και την ΑΕΚ, κέρδισε με το ζόρι 
μέσα-έξω τον Πανιώνιο, 

έχασε στο ΟΑΚΑ και πήρε 
έναν αγώνα στα χαρτιά. 
Το αποτέλεσμα αυτής 
της εξίσωσης υπάρχει 
η αίσθηση ότι ακόμη κι 

αν υπήρχε τρόπος να έχει 
θετικό πρόσημο δε θα ικανο-

ποιούσε τους ΠΑΟΚτσήδες.

Με λίγα λόγια ο ΠΑΟΚ «κατέρρευσε» 
στα πλεϊ οφ. Σε μία χρονική στιγμή 
που ήταν επιβεβλημένο να επιβε-
βαιώσει την κυριαρχία του μετά την 
κατάκτηση του Κυπέλλου. Κι όταν η 
δουλειά στραβώνει στο τέλος, επόμε-
νο είναι να αναζητούνται οι υπεύθυ-
νοι που θα χρεωθούν την αποτυχία. 

Απ’ ότι φαίνεται ο προπονητής Βλά-
νταν Ιβιτς θα είναι το πρώτο «θύμα» 
της αποτυχίας γιατί αποδείχθηκε 
κατώτερος των περιστάσεων στα 
κομβικά σημεία της αγωνιστικής 
περιόδου.  

Η αλλαγή του προπονητή συνήθως 
είναι η εύκολη εξέλιξη. Συνήθως μία 
τέτοια απόφαση βοηθάει τη διοίκηση 
να αλλάξει την ατζέντα των συζητή-
σεων των φιλάθλων για τη χρονιά 
που τελείωσε. Στην ουσία όμως δεν 
λύνει τα πραγματικά προβλήματα της 
αποτυχίας. 

Ο ΠΑΟΚ έκανε το περασμένο καλο-
καίρι 14 μεταγραφές σε μία προσπά-
θεια να γίνει ένα από τα φαβορί για 
την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. 
Στο τέλος της αγωνιστικής περιό-
δου μόνο οι Γλύκος, Τσίμιροτ και 
Λέοβατς είναι βασικοί στην ομάδα. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάφερε να 
δημιουργήσει έναν κορμό πάνω στον 
οποίο θα έχτιζε την επόμενη ημέρα 
της ομάδας και αυτό είναι που πρέπει 
να προβληματίζει περισσότερο τον 
κ. Σαββίδη. Γιατί με «ράβε- ξήλωνε» 
αξιόπιστη ομάδα δεν γίνεται. 

Με «ράβε- ξήλωνε»  
δε γίνεται ομάδα
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H επανεκκίνηση τον έφερε στην Ευρώπη!

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 
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«Εννέα και πέντε» στη Μονή Λαζαριστών με τους 
Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Αντωνοπούλου 
και Οδυσσέα Ιωάννου την Παρασκευή 9 Ιουνίου. Ώρα 
προσέλευσης 20:30 και έναρξης 21:30. Τιμές εισιτη-
ρίων: θα διατεθούν στην προπώληση  περιορισμένα 
εισιτήρια των 12 ευρώ, μετά την εξάντληση τους η 
τιμή προπώλησης θα είναι 15 ευρώ και στο ταμείο 
την ημέρα της παράστασης στα 18 ευρώ.

Τρία χρόνια στην Αθήνα, μια μαγική βραδιά στο κα-
τάμεστο Ηρώδειο τον περασμένο Αύγουστο και μια 
μεγάλη περιοδεία τον χειμώνα σε Ελλάδα και Κύπρο 
έδωσαν την ευκαιρία σε 120.000 θεατές να την απο-
λαύσουν μέσα από 260 παραστάσεις. Αγκαλιάστηκε 
με ενθουσιώδη σχόλια και κριτικές από κοινό και 
δημοσιογράφους  και όπως είναι φυσικό συνεχίζει 
τη διαδρομή της για τρίτο χρόνο. Αυτό το καλοκαίρι 
οι τρεις καλλιτέχνες πάντα  κάτω από την σκηνο-
θετική ματιά του Παντελή Βούλγαρη, ετοιμάζουν τις 
βαλίτσες τους και συνεχίζουν το ταξίδι  σε επιλεγ-
μένους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Στο Eightball θα εμφανιστούν οι Despite Everything 
το Σάββατο 3 Ιουνίου. Ώρα: 23:00. Τιμή εισιτηρίου: 5 
ευρώ.

Με βάση τους την Αθήνα και κοινό παρονομαστή το 
πάθος τους για το δρόμο και τη μουσική, οι Despite 
Everything μοιράζονται σκηνές, μικρόφωνα, εμπειρί-
ες και υπνόσακους από το 2008 μέχρι σήμερα.

Μετά το δυνατό τους ντεμπούτο με τίτλο «The Dawn 
Chorus», η μπάντα κυκλοφόρησε το νέο της EP με 
τίτλο «Trails» στις 18 Νοεμβρίου 2016 (μίξη και 
μάστερινγκ στο «The Blasting Room», USA) με την 
υποστήριξη των Lockjaw Records (UK), No Reason 
Records (IT), and Cannonball Records (GR). Με αφορμή 
τη νέα κυκλοφορία πραγματοποιήθηκαν περιοδείες 
στην Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια 
του ’16 & ’17 και θα κάνουν εμφανίσεις σε Ευρωπαικά 
φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι, όπως το Mighty Sounds, 
Fluff Festival και Sick As We Are.

Στο Gaspard Wine Bar θα εμφανιστούν 
οι The Sailing Tomatoes την Πέμπτη 8 
Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Είσοδος δωρεάν.

Το συγκρότημα εμφανίζεται σε δρό-
μους, συναυλιακούς χώρους, φεστι-
βάλ και πλατείες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό από το 2010. Ο ήχος 
τους είναι ένα μίγμα της παραδοσι-
ακής μουσικής της Μεσογείου και 
της αμερικάνικης folk και blues.  Οι 
στίχοι τους μιλάνε για την απώλεια, 
τη μοναξιά και την παράνοια. Έχουν 
κυκλοφορήσει τους δίσκους Δρόμος 
(2011), Ψιχαλίζει στα παλιά (2013) και 
Dive (2017).

Στα Ζώγια θα εμφανιστεί ο Γιώργος Γελαράκης το Σάββατο 3 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. Δωρεάν είσοδος. Στο πιάνο ο Σταύρος Φιλιπποπολίτης.

Ο Γιώργος Γελαράκης γεννήθηκε στη Βέροια. Έχει στο ενεργητικό 
του εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και μεγάλα καλοκαιρινά φε-
στιβάλ, openings σε συναυλίες σημαντικών καλλιτεχνών (Β.Παπα-
κωνσταντίνου, Χ.Θηβαίος, Π.Κατσιμίχας, Φ.Πλιάτσικας, Κ.Τουρνάς, 
Μ.Στόκας, Γ.Μηλιώκας, Λ.Παπαδόπουλος κ.ά.). Ο χειμώνας 2016-17 
αποτελεί την έναρξη για πολλές διαφορετικές συνεργασίες με 
καλλιτέχνες όπως ο Δ.Κοργιαλάς, μια σημαντική εμφάνιση στο 
«Σταυρό του Νότου» στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Ν.Ζιώγαλα 
και παράλληλα ηχογραφείται το 3ο του album.

O Dj Inko θα εμφανιστεί στα decks ΣΤΗ ΣΤΟΑ soulbar, 
το Σάββατο 3 Ιουνίου. Ώρα: 23:00.

Το Chica Boom είναι μια διεθνής βραδιά που δημι-
ουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και παρουσιά-
ζεται απτόν DJ Inko. Ξεκίνησε ΣΤΗ ΣΤΟΑ soulbar στη 
Θεσσαλονίκη και έχοντας παρουσιαστεί σε διάφο-
ρες πόλεις της Ευρώπης, θα βρίσκεται και πάλι στο 
μέρος από όπου ξεκίνησε για μία αποκλειστική rnb/
pop/reggaeton/balkan βραδυά. Ο DJ Inko, γνωστός 
και ως Κωστής Παπατζίμας είναι διεθνης DJ & πα-
ραγωγός γεννημένος στη Θεσσαλονίκη.

Ένα 12ωρο πάρτυ μαραθώνιος θα γίνει στη Θεσ-
σαλονίκη το Σάββατο 3 Ιουνίου. Στο WonderWall και 
ώρα έναρξης στις 23:00. Είσοδος δωρεάν. Δεν θα εί-
ναι ένα απλό party, αλλά 12ώρες ατελείωτου χορού, 
ποτού και διασκέδασης, full on summer mood και 
freestyle διάθεση από τον Mr Gore.

12 HOURS PARTY MARATHOΝ DJ INKOΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ

DESPITE EVERYTHING

THE SAILING TOMATOES

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ 

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

...ζήσε την εµπειρία της προσφοράς!

...πολιτισµός σηµαίνει αλληλεγγύη και προσφορά!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
& ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ “ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ” ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τηλ. 6944500197
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ΚΕΝΤΡΟ 
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
Café de Sport (Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
De lol ( Café Bar Playroom) Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2311210534
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, 6944477417
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
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 Μacedonia Palace, Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
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, 2310250200
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, 2310247111
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. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
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 38, Πολίχνη, 2313050659
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310759409
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6949465578
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008
Mind the book, 25ης Μαρτίου 93, Έυοσμος, 2310747090
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 (espresso bar) Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310748080
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, Συκιές, 6947470994
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310600885
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310675075
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310737833
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 21, Παύλου Μελά, 2310650999
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, 2310582241

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
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222
Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494
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
Café Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310332137
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
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, 2310400904
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
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
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



Manessis group of companies

Welcome

www.maness istravel .gr follow us
Head Office: 4 Filellinon Str., 
105 57, Athens - Greece

Tel.: +30 210 3290100
Fax: +30 210 3220985

find find find
beauty adventure color


