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Βιώσιμη αστική ανάπτυξη με χρηματοδότηση 85.000.000 €

...γιατί κι εμείς σας «διαβάζουμε»
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Έχοντας μπει στον όγδοο χρόνο 
μνημονίου και αυστηρής δημο-
σιονομικής επιτήρησης, με την 
πολιτική, οικονομική και κοινω-
νική ζωή στην Ελλάδα να έχουν 
μεταβληθεί ραγδαία, αντιλαμβά-
νεται κανείς πως το τελευταίο 
που μπορεί να γίνει ανεκτό είναι 
πειράματα και... τσάμπα μαγκιές, 
οι οποίες καταλήγουν σε άτα-
κτες υποχωρήσεις. Είτε αρέσει 
σε κάποιους είτε όχι, όλο και πε-
ρισσότεροι πλέον συνειδητοποι-
ούν πως όσο η πολιτική ηγεσία 
αρνείται να εφαρμόσει –με πίστη 
και συνέπεια– ένα σχέδιο εξό-
δου της χώρας από την κρίση 
τόσο η ύφεση και η μιζέρια θα 
μεγαλώνουν. Παρά τις διαβεβαι-
ώσεις τόσο του πρωθυπουργού 
όσο και της πλειονότητας των 
κυβερνητικών στελεχών, η β’ 
αξιολόγηση δεν κλείνει και ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε –που ποτέ 
δεν εγκατέλειψε την ιδέα ενός 
προσωρινού Grexit και συνολικά 
μιας μικρότερης Ευρωζώνης– 
τρίβει τα χέρια του!

Αυτό που δεν δείχνουν να αντι-
λαμβάνονται οι ιθύνοντες του 
Μεγάρου Μαξίμου είναι πως η 
επικοινωνιακή τακτική της, κατ’ 
επίφαση σκληρής, διαπραγμά-
τευσης, προκειμένου ο αποδυ-
ναμωμένος στις δημοσκοπήσεις 
ΣΥΡΙΖΑ να αποκομίσει τα όποια 
(ελάχιστα) πολιτικά οφέλη, μπο-
ρεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ. 
Με απλά λόγια, όσο καθυστερεί 
η υλοποίηση όσων το καλοκαί-
ρι του 2015 υπέγραψε ο Αλέξης 
Τσίπρας τόσο μεγαλώνει ο κίν-
δυνος να πέσουν περισσότερα 
βάρη στις πλάτες των πολιτών, 
ιδίως των πιο ασθενών οικονο-
μικά. Από τον Νοέμβριο πήγαμε 
στον Δεκέμβριο, σε λίγες ημέρες 
τελειώνει και ο Ιανουάριος και 
η β’ αξιολόγηση όχι απλώς δεν 
έχει κλείσει, αλλά στο τραπέζι 

έχουν επανέλθει σενάρια ξεχα-
σμένα εδώ και μήνες. Αν, μάλιστα, 
περάσει και ο Μάρτιος με τη δια-
πραγμάτευση ακόμη σε εξέλιξη 
και την αβεβαιότητα να απλώνεται 
πάνω από τη χώρα, τότε θα πρέπει 
να προσθέσουμε μία ακόμη χρονιά 
στον λογαριασμό, με την επιστρο-
φή στην ανάπτυξη να παίρνει ανα-
βολή για την επομένη.

Κάτι ακόμα που δεν πρέπει κανείς 
να λησμονεί είναι πως μπορεί η 
κυβέρνηση να ξορκίζει και να επι-
θυμεί τον εξοστρακισμό του ΔΝΤ 
από το τρίτο μνημόνιο, φτάνοντας, 
μάλιστα, στο σημείο επίσημα χείλη 
να υποστηρίξουν πως η αποχώρη-
ση του Ταμείου θα διευκολύνει τη 
διαπραγμάτευση, η πραγματικό-
τητα, όμως, είναι ότι, ακόμη κι αν 
αυτό τελικά συμβεί, οι απαιτήσεις 
των δανειστών για σκληρά μέτρα 
δεν θα εκλείψουν. Ούτε, επίσης, θα 
εκλείψει η παρουσία των σκληρών 
τεχνοκρατών του, γιατί εκ του κα-
ταστατικού του αλλά και των συμ-
φωνιών που έχουμε υπογράψει θα 
έχει αποφασιστικό λόγο, με κάθε 
τρόπο και ως τεχνικός σύμβουλος, 
μέχρι να πάρει πίσω και το τελευ-
ταίο ευρώ το οποίο μας έχει δανεί-
σει.

Με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε μια 
περίοδο που όχι απλώς αλλάζει ο 
ένοικος του Λευκού Οίκου αλλά 
συνολικά η πολιτική γραμμή της 
υπερδύναμης και την Ευρώπη 
μπροστά σε έναν μεγάλο εκλογικό 
κύκλο και με ουκ ολίγα ανοιχτά 
μέτωπα (από την Οικονομία έως το 
Προσφυγικό), η όποια καθυστέρη-
ση στο κλείσιμο της β’ αξιολόγησης 
είναι κάτι περισσότερο από επικίν-
δυνη. Περιθώρια για άλλους τακτι-
κισμούς δεν υπάρχουν. Ας το αντι-
ληφθούν οι κυβερνώντες, προτού 
βρεθούμε και πάλι με το πιστόλι 
στον κρόταφο.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για... τσάμπα μαγκιές 
ed

ito
ria

l socialismata
Νι

κό
λα

ος
 Κα

ρα
μα

νλ
ής

#Τatiana 

Karfitsa
Εβδομαδιαία
Free Press

Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.»

ΣΎΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Έλ. Καραβασίλη, Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας, Γ. Πολυράβας

ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Όλγα Γκάλη

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Π. Δαλαμπούρα, Ρ. Καλφακάκου, Π. Παπαδόπουλος

Γιώργος Παρασκευάς • Τηλ.: 2310.531.601 • Κιν.: 6937.777.107 • 26ης Οκτωβρίου 8Α

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ
Κατερίνα Βασιλειάδου

ΑΡΧΙΣΎΝΤΑΞΙΑ
Βαγγέλης ΣτολάκηςΎΠΕΎΘΎΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Χρυσή Παπαδοπούλου,  
Ελίνα Ζερβού

ART & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Art2Work Digital Agency
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: e-photopress.blogspot.gr - eurokinissi.gr
ΕΚΤΎΠΩΣΗ: IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ
ΎΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Μαρία Παπαδοπούλου

press@karfitsa.gr
info@karfitsa.gr

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440

Οι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους

Ντ. Κωστόπουλος, Ελ. Χατζησταματίου, Β. Μάστορας

Β. Μπαντές, Χρ. Καράπα, Π. Γιδαροπούλου, Α. Τασούλα 

Η επικοινωνιακή 
τακτική της, κατ’ 

επίφαση σκληρής, 
διαπραγμάτευσης 

μπορεί  
να αποδειχθεί 
μπούμερανγκ  
για την Ελλάδα

Το λάθος και η συγνώμη
Αποδίδουμε συχνά, οι άνθρωποι του τύπου, τα λάθη μας, στο δαίμονα του πιεστηρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κανένας δαίμονας δε βρέθηκε στο 
πιεστήριο της KARFITSA. Στην έκδοση της περασμένης εβδομάδας, εκ παραδρομής, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, «ξαναβαφτί-
στηκε», αυθαίρετα, ως Νίκος. Το λάθος είναι αποκλειστικά της συντάκτριας του κειμένου, Όλγας Γκάλη, η οποία ζητά συγνώμη. Και από τον κ. Χρυσόγο-
νο αλλά και από το αναγνωστικό κοινό.  Η KARFITSA, διαβεβαιώνει το αναγνωστικό της κοινό, για την απολύτως έγκυρη και πάντα προσεγμένη ύλη της.

Από Δευτέρα (και) τα τρακτέρ στους δρόμους… #προσεχε_τα_αλατια  
#αν_ριξουν_γαλατα_φτιαξε_αριανι 

Οι Βούλγαροι «μας έδωσαν» στην ΕE. Καλές οι επιχειρήσεις μας, όχι όμως οι 
κινητοποιήσεις μας ε; #αν_κλεισουμε_συνορα_θα_πληρωσουμε_να_ξες

Μήπως μας έπεσε λίγο αλάτι παραπάνω; #δημος_αλμυρής_θεσσαλονίκης  - 
Διπλασίασαν τα σημεία για προμήθεια σακιών αλατιού  
#φυσαμε_και_το_γιαουρτι 

Θα υπάρχουν ΜΜΕ - πολλά ΜΜΕ - όμως όλα, δικά τους θα ναι... #προφητεια 

Σε 10 -άντε 20 χρόνια- θα έχουμε πολλές ΕΥΑΘ, άλλες τόσες ΔΕΗ, ατέλειω-
τους αγωγούς θέρμανσης (και φυσικού αερίου), αλλά εμείς πάλι... κουβάδες 
θα ψάχνουμε, κανάτες θα γεμίζουμε, κατσαρόλες θα ζεσταίνουμε, κεριά θα 
ανάβουμε, ξύλα θα καίμε... #προφητεια #βοηθεια_μας #2027 #2037

#Μόνοι σβήνουμε ΚΑΙ φωτιές… Μείωσαν κατά 99 πυροσβέστες τη δύναμη 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη πόλη με τους 1.300.000 κατοίκους, τα hot 
spot, τα μη αντιπλημμυρικά έργα και τους δρόμους-καράδρομους #ΛΟΓΙΚΟ

Πρόεδρος εργαζομένων ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ «υπάρχουν πανάκριβα φάρμακα τα 
οποία «πετιούνται» ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν…» #αμα_τα_χεις

«Η κυβέρνηση έχει γονατίσει τους Έλληνες - Πόσο να αντέξει ένας λαός;» 
#ρητορικο #Financial_Times

#Τραμπ, η νέα… ελπίδα της Ελλάδας #Καμμένος_στην_ορκωμοσία 

Kαλορίζικη… 1η Φεβρουαρίου θα γίνουν τα εγκαίνια της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας στην Κατερίνη από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Πολάκη… 
#πρωτη_φορα_θα_λειτουργησει_η_ΜΕΘ #να_τα_λεμε_κι_αυτα

Άντε και στα δικά μας. (Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στους ποταμούς 
Νέστο, Στρυμόνα, Έβρο και Άρδα, Κερκίνη)

Πρώτη περιφέρεια σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων αυτή του 
Τζιτζικώστα. Ας είμαστε και σε κάτι πρώτοι με την… καλή έννοια  
#ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τι θα κάνουμε τα αρχαία στον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό; Η μελέτη προ-
βλέπει την παραμονή (in situ - εκεί που τα βρήκαν) των αρχαιοτήτων. Άντε  
να ξεκινήσουν και οι εργασίες που είχαν σταματήσει επί τέσσερα χρόνια…  
#μποτιλιαρισμα_διαφωνιων_και_ΙΧ

Με το «κιάλι» θα ψάχνουμε το Πάσχα τα ελληνικά αμνοερίφια λόγω ακραίων 
καιρικών φαινομένων… #ΚΑΛΟ_ΠΑΣΧΑ   
#ολο_γλεντια_και_χαρες_σε_αυτη_τη_χωρα

Σόιμπλε: Όταν έμαθα για το Brexit έκλαψα… #καλο_κουραγιο  
#το_δραμα_των_ισχυρων

Κατρούγκαλος «Μπορούμε έως 20 Φεβρουαρίου να έχουμε ολοκληρώσει 
την αξιολόγηση…» #ΑΜΗΝ #ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Με 14 μονάδες προηγείται η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας #στις_ποσες_για_εκλογες; «Γαλάζια μαθήματα» το ΣΚ στη 
Θεσσαλονίκη…

«Τσίμπησε» μια μονάδα η Δημοκρατική Συμπαράταξη «Τόση θα είναι η δύνα-
μη του Παπανδρεου, μία μονάδα…» σχολίασαν «Βενιζελικοί»  
#εκλογες #κεντροαριστερα

Σιγά τις ειδήσεις (κακοκαιρία, ανεργία, μετανάστευση, φόροι, νοσοκομεία 
χωρίς γιατρούς, ασφαλιστικό…) Πρώτο θέμα η Τατιάνα και ο Λαγός…   
#λογικο #δραματα #φουρθιωτης 

@karapanagiotidu

vasiliadou@karfitsa.gr



Η ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους τους οφειλέτες τη δυνατότητα 
διακανονισµού σε δόσεις για χρέη από 40 ευρώ* και πάνω, 
µε την ευχέρεια απαλλαγής από τόκους και προσαυξήσεις!
∆είτε σε ποια κατηγορία ανήκετε, ενηµερωθείτε από
την ιστοσελίδα µας (www.eyath.gr) ή τηλεφωνικά στα 11124 
και 2310 966717 και βάλτε σε τάξη τις υποχρεώσεις σας.

Μαζί µπορούµε να τα βρούµε!

Ρυθµίστε τις οφειλές σας,
για να µην “τρέχει” τίποτα!

* αφορά τους χρήστες κοινωνικού τιµολογίου

* * φορολογητέο εισόδηµα έως 8.000 ευρώ τον χρόνο,
 µε προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε 
 προστατευόµενο τέκνο

Με µετρητά

Ελάχιστη 
µηνιαία δόση

Ποσοστό απαλλαγής τόκων & προσαυξήσεων

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆Ε ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
50€

100%
για εφάπαξ 
καταβολή

80%
για 12 δόσεις

60%
για 24 δόσεις

50%
για 36 δόσεις

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
20€ 100%

Με πιστωτική κάρτα

Ελάχιστη
µηνιαία δόση

Χρόνος 
αποπληρωµής

Ποσοστό
απαλλαγής τόκων
& προσαυξήσεων

50€
έως και

48 δόσεις
80%

Έλ. Καραβασίλη, Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, 

Π. Δαλαμπούρα, Ρ. Καλφακάκου, Π. Παπαδόπουλος

Μαρία Παπαδοπούλου
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#Politics

Οι συζητήσεις που 

ξεκίνησαν υπό άκρα… 

μυστικότητα στα μέσα 

Δεκεμβρίου είχαν 

αποτέλεσμα. Όμως 

μήπως τα… χαμόγελα 

θα διαδεχτούν 

διαφωνίες; 
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Η Φώφη δημιουργεί  
τον «πράσινο» ΣΥΡΙΖΑ 
«Κάνανε όλοι ένα βήμα πίσω για να γίνει ένα βήμα προς τα… μπροστά». Με αυτή την φράση σχολιάζουν 
ΠΑΣΟΚοι και Παπανδρεϊκοί της Θεσσαλονίκης τις κινήσεις που γίνονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, 
μετά την συνάντηση Παπανδρέου- Γεννηματά στη Βουλή και την ανακοίνωση της συμπόρευσης του 
Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών με την Δημοκρατική Συμπαράταξη της οποίας σήμερα ηγείται η πρώην 
υπουργός των κυβερνήσεων Παπανδρέου.  Την ίδια ώρα, «πράσινοι» τοπικοί παράγοντες με επιστολή τους 
που φρόντισαν να κοινοποιήσουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ζητούν από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να 
ακολουθήσει την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος, που δεν είναι άλλη από την… 
κατάργησή του σε ελεύθερη απόδοση, και την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. 

Η απόφαση της προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
να υποχωρήσει από την πάγια θέση της 
για «διάλυση» των κομμάτων που θα 
μπορούσαν να συμπλεύσουν με την Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη και να δεχτεί 
τον όρο που μέχρι σήμερα της έθεταν 
οι εκπρόσωποι κομμάτων και συλλο-
γικοτήτων για… αυτονομία, σύμφωνα 
με έμπειρους κοινοβουλευτικούς δεί-
χνει ένα πράγμα. «Να δημιουργήσει η 
Φώφη Γεννηματά έναν συνασπισμό της 
κεντροαριστεράς, έναν ΣΥΡΙΖΑ του κέ-
ντρου και να γίνει τρίτη κοινοβουλευτι-
κή δύναμη» όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.  
Κι όπως όλα δείχνουν, μέχρι στιγμής, το 
καταφέρνει ως προς το πρώτο σκέλος 
της τοποθέτησης του «συντρόφου». 
Για το δεύτερο, μένει να το δείξουν τα 
αποτελέσματα των επόμενων εθνικών 
εκλογών. 

Ποιοι άλλοι στηρίζουν; 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
KARFITSA στις αρχές Φεβρουαρίου 
αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφω-
νία της κ. Γεννηματά με την Ένωση 
Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης. 
Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση απο-
στασιοποιημένων ή κομματικά ανέντα-
χτων νέων ανθρώπων, επιστημόνων 
και επαγγελματιών που έλαβε μέρος 
στις προηγούμενες εκλογές. Καλά 
πληροφορημένες πηγές ισχυρίζονται 
ότι ουσιαστικά είναι θέμα ημερών η 
συμμετοχή της ΕΔΕΜ στη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη να «κλειδώσει» σε συνά-
ντηση της κ. Γεννηματά με τον πρόεδρο 
του κόμματος Απόστολο Πόντα. 

Η συνάντηση και η συμφωνία Γεννη-
ματά- Παπανδρέου γέμισε… χαμόγελα 
τα στελέχη και τους υποστηρικτές των 
δυο κομμάτων. Υπήρξαν όμως και δι-
αφωνίες και μάλιστα από παράγοντες 
κορυφής, όπως για παράδειγμα τον Ευ-
άγγελο Βενιζέλο, που τοποθετούμενος 

την περασμένη Κυριακή στην Κεντρική 
επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είπε: «Η ενότητα 
και η συσπείρωση είναι πολύ σημαντι-
κά στοιχεία. Ξέρω καλύτερα από κάθε 
άλλον τη σημασία τους, γιατί τη βίωσα 
υπό πολύ δύσκολες συνθήκες το 1989, 
το 2007, το 2011, το 2015. Ναι, συνε-
πώς, στην ενότητα και τη συσπείρωση. 
Όμως μιλώντας στο όνομα σας, στο 
όνομα αυτών που έμειναν πιστοί στη 
θέση τους και έδωσαν τον αγώνα για 
το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράτα-
ξη, στο όνομα αυτών που άνοιξαν την 
μεγάλη ελπίδα της Ελιάς και είδαν τον 
περονόσπορο να στήνει χορό μικροψυ-
χίας και ιδιοτέλειας, στο όνομα αυτών 
που αγωνίστηκαν να σταθεί η χώρα 
όρθια και να φτάσει στο σημείο που 
έφτασε πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου 
του 2015 - επιτυχία και κεκτημένο που 
δεν χαρίζουμε στη ΝΔ - οφείλω να πω 
τα εξής: Ενότητα και συσπείρωση δεν 
σημαίνει αναπαλαίωση. Δεν σημαίνει de 
facto δικαίωση της έλλειψης σεβασμού 
στην παράταξη και τους ανθρώπους 
της. Κάποιοι χρωστούν τουλάχιστον μια 
εξήγηση. Κάποιοι οφείλουν τουλάχι-
στον μια συγγνώμη». 

Δυσαρέσκεια

Στελέχη που πρόσκεινται στον Ευάγ-
γελο Βενιζέλο μέσω αναρτήσεων στο 
facebook και το twitter εξέφρασαν 
δημόσια την διαφωνία τους για τα χέρια 
που έδωσαν Γεννηματά και Βενιζέλος. 
Αντίστοιχη αντίδραση υπήρξε και από 
τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και 
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο 
οποίος αν και αρχικά είχε επιβεβαιώσει 
την συμμετοχή του στο γεύμα που διορ-
γάνωνε προς τιμήν πρώην βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ η κ. Γεννηματά το προηγού-
μενο Σάββατο τελικά δεν εμφανίστη-
κε ποτέ. Στο γνωστό ξενοδοχείο των 
Αθηνών δεν πήγε ούτε ο Βενιζέλος, 
ενώ ο Παπανδρέου κάθισε στα πρώτα… 
τραπέζια. Η αποτίμηση της συνεργασίας 

που ανακοινώθηκε έχει θετικό πρόση-
μο. «Τα δύσκολα θα αρχίσουν το επό-
μενο διάστημα όταν θα κληθούμε να μι-
λήσουμε για οργανωτικά ζητήματα, για 
την εκλογή αρχηγού της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης αλλά και την κατάρτιση 
ψηφοδελτίων όταν θα γίνουν εκλογές» 
αναφέρει στην KARFITSA στέλεχος του 
ΚΙΔΗΣΟ. 

Ποιοι έπεισαν τον Γιώργο; 

Την περασμένη βδομάδα στην Θεσσα-
λονίκη πραγματοποιήθηκαν δυο συνα-
ντήσεις στελεχών του κόμματος του 
Γιώργου Παπανδρέου. Η μία ήταν κλει-
στή και αφορούσε στενούς συνεργάτες 
και προσωπικούς φίλους του πρώην 
υπουργού, Χάρη Καστανίδη, ο οποίος 
υπήρξε από τους «πρωτεργάτες» και 
εκείνους που επέμεναν στην σύμπλευ-
ση ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ-ΚΙΔΗΣΟ. Η συνά-
ντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο 
του κ. Καστανίδη. Η δεύτερη συνάντηση 
έγινε το βράδυ της περασμένης Παρα-
σκευής. 

Όπως αποκαλύπτει στην KARFITSA ο 
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ: «έγιναν 
προσεκτικοί χειρισμοί ώστε να μην κα-
ούν οι προσπάθειες για σύμπλευση και 
από τις δυο πλευρές. Όλες οι ενέργει-
ες και οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 
17.12.2016 και ήταν προσεκτικές μα-
κριά από τα φώτα της δημοσιότητας» 
αναφέρει. «Είναι ευκαιρία να μαζευτεί 
ένας χώρος μακριά από προσωπικές 
φιλοδοξίες» σχολιάζει. 

Το ΚΙΔΗΣΟ δεν το απασχολούν αυτή την 
ώρα –τουλάχιστον- οργανωτικά ζητή-
ματα αλλά το συνέδριο και τα αποτελέ-
σματα αυτού. Εάν δηλαδή τα υπάρχοντα 
κόμματα που απαρτίζουν την Δημο-
κρατική Συμπαράταξη θα ενοποιηθούν 
και θα γίνουν μια κομματική οντότητα, 
όπως ακριβώς συνέβη με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Από την πλευρά 

του το στέλεχος του ΚΙΔΗΣΟ, Ανέστης 
Τελίδης εκφράζει τις αμφιβολίες του για 
την επιτυχία του εγχειρήματος. «Είμαι 
επιφυλακτικός καθώς πρόκειται για μια 
σύμπραξη που πρέπει να οριοθετηθεί 
πολιτικά. Να μην είναι δηλαδή μια ακό-
μα ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις και 
ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα».

Οι παλιοί και οι… Γάλλοι 

Την ίδια ώρα, με επιστολή τους στην κ. 
Γεννηματά τέσσερα στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, οι: Χρόνης Μακρίδης, Χρήστος 
Παπαστεργίου, Χρήστος Δρούζιας και 
Σάββας Κώστας ζητούν ιδρυτικό συ-
νέδριο που θα αποφασίσει για τα πάντα 
- Όνομα, Σύμβολα, Διακήρυξη, Πολιτι-
κές Θέσεις, Καταστατικό και, συνεπώς, 
μορφή και τρόπο εκλογής της ηγεσίας – 
που θα έχει ως κατάληξη τη δημιουργία 
νέου φορέα. Μιλώντας στην KARFITSA 
ο κ. Μακρίδης υποστηρίζει ότι: «ζητάμε 
να εφαρμοστεί η απόφαση του Συνεδρί-
ου του ΠΑΣΟΚ. Καλούμε και τα άλλα 
κόμματα, κινήσεις και συλλογικότητες 
του προοδευτικού χώρου να αποδε-
χτούν ως βάση συζήτησης αυτή την 
απόφαση και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με αυθεντι-
κές-δημοκρατικές-πολιτικές διαδικασί-
ες να συνδιαμορφώσουμε από τη βάση, 
τον νέο και ενιαίο φορέα του κοινού 
μας μέλλοντος. Όπως συνέβη και με το 
EPINE στη Γαλλία».  

Στο μεταξύ, μεγάλη ανταπόκριση, που 
ούτε και οι ίδιοι οι διοργανωτές περίμε-
ναν, είχε η πρώτη εκδήλωση της κίνη-
σης των πρώην «πράσινων» υπουργών 
Άννας Διαμαντοπούλου, Γιάννη Ρα-
γκούση και Γιώργου Φλωρίδη. Πολλοί 
εκτιμούν ότι το νέο κόμμα, το οποίο 
υποστηρίζουν με την παρουσία τους 
στις εκδηλώσεις και αρκετοί κορυφαίοι 
«Ποταμίσιοι» τελικά θα συμπλεύσει κι 
αυτό με την Δημοκρατική Συμπαράταξη. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
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Τι να μας πει και ο περιφερειάρχης 

Μπακογιάννης; Αναρωτιόντουσαν οι 

κάτοικοι στην Πέλλα, ύστερα από την 

είδηση ότι ζήτησε στη δικαιοδοσία του 

το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασ-

σού. «Ο δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης 

Γιάννου, είχε κάνει το ίδιο για το 

χιονοδρομικό του όρος Βόρα (Καϊμα-

κτσαλάν) πριν από χρόνια χωρίς μεγάλη 

επιτυχία. Οι πρωτοπόροι βρίσκονται 

στα βουνά της Μακεδονίας» έλεγαν 

χαριτολογώντας. Να θυμίσουμε ότι το 

συγκεκριμένο βουνό έχει πολλά θέμα-

τα με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς 

ενώ κομμάτι του ανήκει και στο Δήμο 

Αλμωπίας (βλ δήμαρχο Δ. Μπίνο).

Από την πρόσφατη κακοκαιρία (βλ παγετό 
και χιόνια)  λίγα δημόσια κτήρια και κυρίως 
σχολεία του ορεινού δήμου Πυλαίας Χορ-
τιάτη  αντιμετώπισαν προβλήματα. Όλα τα 
υπόλοιπα, «δούλεψαν ρολόι» κι αυτό γιατί ο 
δήμος και ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
ήταν - με όλες τις υπηρεσίες - σε συνεχή 
επιφυλακή. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΘ Χρ. Στεφανίδης μιλώντας στην 
karfitsa τόνισε ότι μόνο ο δήμος Πυλαίας 
Χορτιάτη είχε προνοήσει για αλάτι στους 
δρόμους και γι αυτό έγιναν όλα τα δρο-
μολόγια κανονικά. Συνεχάρη τον δήμαρχο 
Καϊτεζίδη τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος 
αιρετός είναι για μετάλλιο! Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι και συνάδελφοι του Ιγνά-
τιου, ζήτησαν... ιδιαίτερα μαθήματα για να 
μάθουν το μυστικό της επιτυχίας και των 
ανοιχτών δρόμων...

Έκανε... comeback; Αυτό αναρωτήθηκαν 

οι περισσότεροι που είδαν τον πρώην 

γραμματέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκο σε 

εκδήλωση. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι 

που έσπευσαν να τον χαιρετίσουν, να του 

μιλήσουν και να σχολιάσουν όλα όσα γίνο-

νται εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο 

κ. Παπαμιμίκος συνοδευόταν από τη σύζυγό 

του Σόνια Σαββίδη η οποία ήταν από τις 

πιο... καλοντυμένες της βραδιάς. Όσοι δε, 

τον ρωτούσαν με ποια ιδιότητα ήταν στην 

εκδήλωση απαντούσε... με αυτή του δικη-

γόρου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαμιμίκος 

εδώ και καιρό έχει ανοίξει την δική του 

δικηγορική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ενώ 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στην 

Αθήνα. 

Αλάτι από... Αίγυπτο, Τυνησία και Αφρική προ-

μηθεύεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας, προκειμένου να κρατάει τους δρόμους 

ανοιχτούς από τον χιονιά και τον παγετό. «Η 

Περιφέρεια έχει αλάτι και περιμένουμε την 

υπόλοιπη ποσότητα. Οι υπηρεσίες έκαναν τις 

απαραίτητες ενέργειες για να προμηθευτούν 

αλάτι, αλλά επειδή τα καιρικά φαινόμενα 

των περασμένων ημερών ήταν πολύ μεγάλης 

έκτασης και έντασης, περιμένουν όλες οι 

εταιρείες τις νέες παραλαβές σε αλάτι από 

την Τυνησία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες 

της Αφρικής. Εμείς ως Περιφέρεια είμαστε σε 

καλό δρόμο, τώρα σε ότι αφορά τους δήμους, 

κάθε φορέας ανέκαθεν κάνει τις δικές του 

προμήθειες» τόνισε σε δηλώσεις του ο διευ-

θυντής του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Το πετυχημένο δίδυμο Τζήκα- Ποζρικίδη «κατεβαίνει» 

και στην Αθήνα. Μετά από 33 χρόνια αδιάλειπτης 

και συνεχούς παρουσίας στον εκθεσιακό χώρο της 

Θεσσαλονίκης, οι εκθέσεις Infacoma και Aquatherm 

δίνουν ραντεβού στην πρωτεύουσα. Οι δύο εκθέσεις 

θα διοργανωθούν από τη ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία 

με την εταιρεία εκθέσεων και συνεδρίων Be-Best. 

Μετά από την πολύ μεγάλη ανταπόκριση των κορυφαί-

ων εταιρειών του ευρύτερου κλάδου για συμμετοχή 

στις δύο εκθέσεις, ο εκθεσιακός χώρος στον οποίο 

θα αναπτυχθούν θα επεκταθεί σημαντικά σε σχέση 

με τον αρχικό σχεδιασμό. Στην Infacoma Athens 

2017 σημαντική παρουσία θα έχουν οι μεγαλύτερες 

εταιρείες διέλασης αλουμινίου και κουφωμάτων. Στην 

έκθεση θα αναδειχθούν νέες τεχνολογίες, καινοτόμες 

εφαρμογές και καινούργια υλικά, που αφορούν στην 

αναβάθμιση κτιρίων, στην εξοικονόμηση ενέργει-

ας, καθώς και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στην 

Aquatherm Athens 2017 θα εκπροσωπηθεί δυναμικά 

ο κλάδος ψύξης, θέρμανσης, κατασκευαστών πισινών 

και σπα, αλλά και διαχείρισης νερού.

Στο παρελθόν υπήρξαν... κολλητοί! Τώρα 

δεν λένε ούτε... καλημέρα! Ο πρόεδρος της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος και 

η πρώην υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντο-

πούλου δεν θέλουν... ο ένας να βλέπει τον 

άλλο. Η κόντρα κρατά από την εποχή που ο 

πρώτος ήταν πρύτανης και βρέθηκε απένα-

ντι στην τότε υπουργό της κυβέρνησης Γιώρ-

γου Παπανδρέου. Τι κι αν λίγους μήνες πριν η 

Διαμαντοπούλου παρουσίαζε στην Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης το βιβλίο του Μυ-

λόπουλου και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια; 

Με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσαν 

Διαμαντοπούλου - Ραγκούσης και Φλωρίδης 

στην Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή, 

ο Μυλόπουλος έγραψε στο facebook: «Η... διά-

σπαση του ατόμου στην πολιτική είναι άραγε 

εξ ίσου τοξική και θανατηφόρος όσο και 

στη Φυσική»; Δηλητήριο όχι απλά... φαρμάκι.

Με κάλαντα και ποντιακά τραγού-
δια έκοψε την βασιλόπιτα η ΕΝΩ-
ΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ την περασμένη Κυριακή. Ο 
Πόντιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης Σάββας Αναστασιάδης τίμησε 
με την παρουσία του την εκδήλω-
ση και φυσικά… χόρεψε. Σημειώ-
νεται πως ο «γαλάζιος» βουλευτής 
τον τελευταίο καιρό έχει σπάσει 
όλα τα… κοντέρ. Την Παρασκευή 
το βράδυ τον εντοπίσαμε σε γνω-
στό μπαράκι του κέντρου να συζη-
τά με φίλους του για το πρόγραμμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη και την 
εναλλακτική πρόταση διακυβέρνη-
σης της χώρας.

Έκλεψε την… παράσταση  η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφεί-
ου Θεσσαλονίκης. Η Κατερίνα Νοτοπούλου εμφανίστηκε στην ετήσια 
εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Φορώντας ένα 
μαύρο φόρεμα και ένα βυσσινί σακάκι η επικεφαλής του «Μαξίμου 
Θεσσαλονίκης» κάθισε στα μπροστινά τραπέζια τω ν εκπροσώπων της 
κυβέρνησης. Συστήθηκε με όσους δεν… γνώριζε (για παράδειγμα τον 
βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιώργο Αρβανιτίδη) και 
συνομίλησε  κυρίως με τον υπουργό Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδη-
μητρίου που ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Ο Μιχάλης 
Ζορπίδης ως καλός… οικοδεσπότης έκοψε και κομμάτι από την πίτα 
στην… κ. Νοτοπούλου, η οποία ωστόσο δεν υπήρξε και τόσο… τυχερή.
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Εrasmus και νέα γενιά του... περιθωρίου. H 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλο-
νίκης κάνει focus στην «Ανάπτυξη κοινών 
ποιοτικών δεικτών για την ισότητα και την 
ανεπίσημη εκπαίδευση περιθωριοποιημένης 
νεολαίας» σε συνάντηση εργασίας, τον 
ερχόμενο Φεβρουάριο, του δικτύου intercity 
youth  στην  Αμβέρσα του Βελγίου. Το διοι-
κητικό συμβούλιο του δικτύου είναι το πρώτο 
από τα τρία- που συγκαλούνται κάθε χρόνο-  
και στα οποία - σύμφωνα με το καταστατικό 
που υπέγραψε ο δήμος και η πρόεδρος της 
ΚΕΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου: «έχουμε υποχρέ-
ωση και καθήκον να καταθέσουμε προτά-
σεις και λύσεις στα προβλήματα της νέας 
γενιάς σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στον 
τόπο όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες που 
χάνουν μήνες ή και χρόνια σχολικής διδα-
σκαλίας » όπως είπε η κα Πασχαλίδου.

Ο Κώστας Κιλτίδης επέ-

στρεψε και επίσημα στην 

Νέα Δημοκρατία στις 

εκλογές του Σεπτεμβρί-

ου 2015! Ο πρώην υφυ-

πουργός των κυβερνή-

σεων Καραμανλή παρά 

την επιστροφή του στο 

«γαλάζιο» στρατόπεδο 

εξακολουθεί να πολιτεύ-

εται με τους ίδιους όρους 

όπως πριν! Δεν είναι ο άνθρωπος 

που θα σπεύσει σε κομματικές εκδηλώ- σ ε ι ς , 

θα κάνει πολλές χειραψίες και θα φωτογραφηθεί. 

Την περασμένη βδομάδα ο κ. Κιλτίδης  βρέθηκε 

στην κοπή της πίτας της ΟΝΝΕΔ σε μαγαζί του κέ-

ντρου της πόλης! Μίλησε με τους «γαλάζιους» νε-

ολαίους και όπως μας είπαν υπήρξε πόλος έλξης 

γι’ αυτούς γιατί όπως φαίνεται οι νέοι αναζητούν 

τους ιδεολόγους και μαχόμενους πολιτικούς. .

Με… αντιδράσεις συνοδεύτηκε η παρουσία των πρώην υπουρ-
γών του ΠΑΣΟΚ Διαμαντοπούλου, Ραγκούση και Φλωρίδη στη 
Θεσσαλονίκη. Έξω από τον χώρο της εκδήλωσης στην αίθουσα 
«Αιμίλιος Ριάδης» της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είχαν 
συγκεντρωθεί τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία ανήρτησαν 
και σχετικό πανό εκφράζοντας την διαφωνία τους για τις κινή-
σεις των πρώην «ΠΑΣΟΚων». Έγραφε το πανό: «Ντροπή σας… 
Όλοι οι οπορτουνιστές ανεβήκατε με το ασανσέρ του ΠΑΣΟΚ… και 
ύστερα…» Μαθαίνουμε ότι είχε γίνει και σχετική κινητοποίηση από 
τους δυσαρεστημένος ΠΑΣΟΚους αλλά οι περισσότεροι θέλησαν 
να βρεθούν εντός και όχι εκτός αίθουσας! 

Τις αιφνιδιαστικές 
αλλαγές στην ηγε-
σία των Ενόπλων 
Δυνάμεων, μετά 
τη συνεδρίαση του 
ΚΥΣΕΑ, σχολίασε ο 
πρώην Βουλευτής 
Χαλκιδικής Ευθύ-
μης Καρανάσιος. 

«Αιφνίδιες και 
σαρωτικές είναι 
οι αλλαγές στην 
ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων, η 
κυβέρνηση εν μία 
νυκτί αποφάσισε να αποστρατεύσει και τους τρεις 
Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Η κυβέρνηση 
οφείλει τώρα να ενημερώσει τους πολίτες για το 
παρασκήνιο αυτών των αλλαγών, να δώσει ξεκά-
θαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννήθηκαν. 
Μόνο έκπληξη και ανησυχία προκαλούν τέτοιου εί-
δους βιαστικές κινήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Με… παπα-ΠΑΟΚ και Βασίλη Λεβέντη έκοψε 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Θεσσαλο-
νικιός βουλευτής της Β’ περιφέρειας Αρι-
στείδης Φωκάς. Ο αιρετός, αφού ευχήθηκε 
το 2017 να είναι χρονιά αναγέννησης για 
την Ελλάδα και απελευθέρωσης της από τα 
δεσμά της μιζέριας και της εσωστρέφειας, 
κάλεσε σε συστράτευση και σε εγρήγορση, 
ώστε η Ένωση Κεντρώων να εκφράσει σύ-
ντομα τη σκέψη και τις αγωνίες ακόμη πε-
ρισσότερων πολιτών.  Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο 
υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρις, ο 
βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Α’ 
Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σαρίδης, ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης, ο Πρόε-
δρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος… 

Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του karfitsa.gr από 
τα πλέον αρμόδια χείλη, αυτά του υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Ο Χρήστος Σπίρτζης βρέθηκε 
στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε στους 14 δημάρχους 
του νομού Θεσσαλονίκης το σχέδιό του για τις αστι-
κές συγκοινωνίες στην πόλη. Τους είπε ότι σκοπός του 
υπουργείου είναι να δημιουργήσει δυο κρατικούς φορείς 
(ο ένας 100% κρατικός και ο άλλος κατά 51%) που θα 
ασχοληθούν με το ζήτημα των συγκοινωνιών στην πόλη. 
Ο πρώτος θα έχει εποπτικό ρόλο και ο δεύτερος διαχει-
ριστικό. Ο τελευταίος μάλιστα θα κληθεί να διαχειριστεί 
την λειτουργία του ΜΕΤΡΟ και των λεωφορείων. Ο 
υπουργός βέβαια δεν έδωσε μεγάλη έκταση στον ΟΑΣΘ 
για τον οποίο μόνο… κολακευτικά δεν μιλά. Το μόνο που 
αρκέστηκε να δηλώσει είναι ότι κανένας εργαζόμενος 
δεν θα χάσει τη δουλειά του. Της συνάντησης με τον 
Σπίρτζη (όπου παραβρέθηκε και ο Σωκράτης Φάμελλος 
και ο Γιάννης Αμανατίδης) είχε προηγηθεί σύσκεψη των 
δημάρχων που συμμετέχουν στην Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, όπου φυσικά το ρεπορτάζ 
του karfitsa.gr είχε την… τιμητική του!

ka
rfit

so
m

ata
Πριν λίγες ημέρες οι 

Θεσσαλονικείς έμαθαν ότι 

το ΜΕΤΡΟ (τους) εκτός από 

την Καλαμαριά θα πάει και 

στο… Ωραιόκαστρο. Η είδηση 

έγινε γνωστή μέσα από 

σχετική ανακοίνωση του 

δήμου Ωραιοκάστρου. Όπως 

μας πληροφορεί ο Αστέριος 

Γαβότσης κατά τη διάρκεια της 

πρόσφατης συνάντησής του 

με τον υπουργό Υποδομών 

Χρήστο Σπίρτζη του έθεσε το 

ζήτημα της χωροθέτησης του 

τερματικού σταθμού στον χώρο 

του υφιστάμενου αμαξοστασίου 

του ΟΑΣΘ στα όρια των δήμων 

Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου. 

Ο χώρος συγκεντρώνει όλες τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης 

μεγάλου πάρκινγκ, που θα 

εξυπηρετεί περισσότερους από 

100.000 πολίτες. Ο κ. Γαβότσης 

πιο συγκεκριμένα επανέφερε το 

ζήτημα της εγκατάστασης του 

τερματικού σταθμού της γραμμής 

δυτικής Θεσσαλονίκης του μετρό 

στο χώρο του υφιστάμενου 

αμαξοστασίου του ΟΑΣΘ. Ο 

διευθύνων σύμβουλος του 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος, απαντώντας 

στην τοποθέτηση του κ. Γαβότση 

υποστήριξε ότι η επέκταση του 

μετρό εντάσσεται στα μελλοντικά 

σχέδια της εταιρείας…

Σχόλιο Ευθ. Καρανάσιου για τις 
αιφνιδιαστικές αλλαγές στην 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων 

SMS
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Τα... εύσημα πολιτών πήρε η αντιδήμαρχος Οικονο-

μικών στο δήμο Θεσσαλονίκης Γιούλη Ρανέλλα, με 

την ίδια να ανακοινώνει πως «ολοκληρώσαμε προς 

το παρόν το καθήκον μας: μετά από τρεις μέρες 

εντατικής εργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους 

αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και υπαλλή-

λους του δήμου, φύλακες και καθαρίστριες των 

σχολείων, διευθυντές και δασκάλους αλλά και εξω-

τερικούς συνεργάτες καταφέραμε σε αυτό το λίγο 

χρονικό διάστημα να καθαρίσουμε τις αυλές των 

σχολείων από πάγο και χιόνι, να αποκαταστήσουμε 

βλάβες καυστήρων, να επιδιορθώσουμε υδραυλικές 

βλάβες για να υπάρχει νερό και να γυρίσουν οι 

μαθητές στα σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης με 

ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής». Την ίδια ώρα βέ-

βαια, εκκρεμεί ο εσωτερικός έλεγχος που ζήτησε να 

γίνει ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν υπήρχε λάθος στο χειρισμό του 

«κρίσιμου» χιονιά, που την προηγούμενη βδομάδα 

εγκλώβισε στην κυριολεξία δρόμους και πολίτες.  

Εγκρίθηκε τελικά, με συντριπτική πλειοψηφία από το δημοτικό συμβού-

λιο Θερμαϊκού  η μελέτη για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

στον οικισμό Μεσημέρι. Αν και για τη λειτουργία του βιολογικού καθα-

ρισμού των λυμάτων, διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους τρία μέλη της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εκπρόσωπος των κατοίκων 

της περιοχής, στην τοποθέτησή του, δέχθηκε ότι πρέπει να γίνει η σύν-

δεση με το αποχετευτικό δίκτυο ωστόσο  υποστήριξε ότι ενδεχομένως 

να υπάρξει κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με συνέπεια 

να προκληθεί δυσοσμία. Ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό, έχει απορριφθεί 

από το σύνολο των γνωμοδοτήσεων οι οποίες απαιτήθηκαν για την 

έγκριση από την μητροπολιτική.  

Μετά την έγκριση του έργου από το δημοτικό συμβούλιο, μπαίνει στην 

τελική ευθεία το αποχετευτικό στον οικισμό Μεσημέρι. Ο συγκεκρι-

μένος οικισμός είναι ο μόνος από τους οκτώ του δήμου Θερμαϊκού 

που δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να 

αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ιδιωτικούς βόθρους, οι οποίοι πολλές 

φορές παρουσιάζουν διαρροές, εμφανίζονται υπολείμματα των ακα-

θάρτων σε πρανή δρόμων ή κατοικιών εντός του οικισμού με έντονες 

δυσοσμίες. Κάτι που επιβαρύνει περιβαλλοντικά το κεντρικό ρέμα στο  

Μεσημέρι , μέσα στο οποίο καταλήγουν ανεξέλεγκτα τα λύματα με 

τελικό  αποδέκτη τον υγροβιότοπο της Επανομής.   «Με γνώμονα τη 

βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών στο Μεσημέρι η 

διοίκηση του δήμου, ολοκλήρωσε τις μελέτες για την αποχέτευση και 

όλες τις ενέργειες και αποφάσεις που απαιτούνταν, για να υποβάλλει 

την αίτηση χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ύψος του 

προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 6,5 εκ. ευρώ και η  υλοποίηση 

του θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα», τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης 

Μαυρομάτης. 

Η απουσία της από την εκδήλωση των 
Φλωρίδη-Διαμαντοπούλου και Ρα-
γκούση μεταφράστηκε ως... «φλερτ» 
με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. 
Στο ΠΑΣΟΚ τα... «στοιχήματα» για το 
πότε θα ενταχθεί στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα της οποίας ηγείται η 
Φώφη Γεννηματά, η Κατερίνα Μάρ-
κου δίνουν και παίρνουν! Πολλοί στην 
Χαριλάου Τρικούπη προεξοφλούν ότι η 
επόμενη ανεξάρτητη βουλευτής που 
θα πάρει... μεταγραφή είναι η πρώ-
ην βουλευτής του «Ποταμιού» στη Β’ 
Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε εάν οι 
φήμες και οι πόθοι γίνουν... πραγματι-
κότητα! 

Μια... αλατιέρα δώρο στον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης επειδή κέρδισε το... 
φλουρί.Τη βασιλόπιττα «έκοψε» ο πρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπί-
δης και ο τυχερός ήταν το πρόσωπο 
των ημερών. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης χαμογελώντας 
είπε από το μικρόφωνο: «ευτυχώς η 
πίττα δεν... πάγωσε και έτσι βρήκαμε 
το φλουρί» για να λάβει την απάντη-
ση από τον αντιπρόεδρο του ΕΕΘ ότι 
το δώρο θα είναι μια... αλατιέρα.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ελένη παραβρέθηκε στην κηδεία του Έλληνα πρέσβη Κυριάκου Αμοιρίδη ο πρώην 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Οι δυο τους έφτασαν με δεκάλεπτη καθυστέρηση στα κοιμητή-
ρια της Θέρμης όπου ενταφιάστηκε ο άτυχος Έλληνας διπλωμάτης. Μπήκαν στον ναό και παρακολούθησαν την τελετή 
από τις… πίσω θέσεις. Αργότερα βέβαια, για να αποφύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα πήγαν στις μπροστινές θέσεις των… 
επισήμων. Όπως μάθαμε το ζεύγος Παπαγεωργόπουλου διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον άτυχο Κυριάκο Αμοιρίδη. 

«Ανησυχούμε για τα κρούσμα-
τα βίας στα hot spot…» είπαν οι 
εκπρόσωποι των αστυνομικών 
σε συνάντηση που είχαν με τον 
Βουλευτή της ΝΔ κ. Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, τομεάρχη της Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής. «Οι ελάχι-
στοι Αστυνομικοί, που εργάζονται 
ανά βάρδια σ’ αυτές τις δομές, 
βιώνουν μία άκρως επικίνδυνη 
κατάσταση για τη σωματική τους 
ακεραιότητα. Παράλληλα, γνωστοποιήσαμετην πρόταση που είχαμε καταθέσει και 
κατά το παρελθόν σχετικά με την παραχώρηση των καθηκόντων, που αφορούν τα 
κέντρα φιλοξενίας, στις Ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς 
θεωρούμε ότι οι ένστολοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα με αυτά. Εκφράστηκε ο φό-
βος μας για πιθανή «γκετοποίηση»  των κέντρων φιλοξενίας και μετατροπή αυτών 
σε εκκολαπτήρια εγκληματικότητας, σε περίπτωση που δε δράσει έγκαιρα η πολι-
τεία…» Ο κ. Βαρβιτσιώτης απάντησε ότι θα έπρεπε «να το γνωρίζει η κεντρική εξου-
σία, ενώ για τη εκτόνωση της κρίσης έκανε λόγο για την επαναφορά των Κέντρων 
Φιλοξενίας κλειστού τύπου, όπως αυτά λειτουργούσαν παλαιότερα, στην Αττική, 
στην Κόρινθο κ.τ.λ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξετάζεται ποιοι πραγματικά δικαιού-
νται της προστασίας του Ασύλου, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση, 
ενώ οι επιτήδειοι που εμπλέκονται σε παράνομα κυκλώματα μεταφοράς μετανα-
στών αυτομάτως θα οδηγηθούν σε περιορισμό τη δράση τους. Στη συνάντηση με 
τον Τομεάρχη της Μεταναστευτικής Πολιτικής του Κόμματος της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης  συμμετείχαν ο Δημήτριος Μπουραζάνας, μέλος της Ν.Δ. στον τομέα της 
μεταναστευτικής πολιτικής και ο Δημήτριος Δαγκλής, αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πριν από λίγο καιρό ο βούλγαρος πρωθυπουρ-
γός ευχαρίστησε την Ελλάδα και τον Αλέξη 
Τσίπρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που στεί-
λαμε στη χώρα του. Σήμερα με κοινή επιστολή 
τους προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
18 Βούλγαροι ευρωβουλευτές (δηλαδή το σύ-
νολο των αντιπροσώπων στην ΕΕ) ζητούν την 
παρέμβαση της Κομισιόν, ώστε να αποτραπεί ο 
αποκλεισμός των ελληνοβουλγαρικών συνό-
ρων κατά τις επικείμενες κινητοποιήσεις των 
Ελλήνων αγροτών. Οι ευρωβουλευτές καλούν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι έτοιμη να 
επιβάλει άμεσα κυρώσεις στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν η Αθήνα 
δεν ανταποκριθεί με κατάλληλο τρόπο στο ζή-
τημα. Όπως σημειώνουν, μεταξύ άλλων, κατά 
την κορύφωση των περσινών αποκλεισμών 
των μεθοριακών διαβάσεων «πάνω από 6.000 
οδηγοί φορτηγών αναγκάστηκαν να περάσουν 
ολόκληρες ημέρες και εβδομάδες μέσα στον 
χειμώνα, περιμένοντας την άρση των μπλό-
κων, χωρίς χρήματα, τρόφιμα και υγειονομικές 
εγκαταστάσεις». Καλές οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, όχι τόσο καλές οι ελληνικές… κινητοποι-
ήσεις ε;

Τα… εύσημα των άλλων δημάρχων έλαβε 
το περασμένο Σάββατο ο δήμαρχος Κορ-
δελιού Ευόσμου Πέτρος Σούλας για την 
«εξαιρετική δουλειά» όπως ακούσαμε να 
λένε οι συνάδελφοί του στην αντιμετώπιση 
της κακοκαιρίας. Οι περισσότεροι δρόμοι 
στην περιοχή ήταν ανοικτοί ακόμα και όταν 
το χιόνι έπεφτε. Τα σχολεία άνοιξαν στο 
σύνολό τους λίγες ημέρες μετά αφού οι 
όποιες βλάβες που προκάλεσε ο παγετός 
αποκαταστάθηκαν σχεδόν απευθείας. 
“Είναι ενδεικτικό ότι στον δήμο Κορδελιού 
Ευόσμου την περασμένη Δευτέρα λειτούρ-
γησαν κανονικά οι 106 από τις 107 σχολι-
κές μονάδες» μας είπε αντιδήμαρχος.

Довиждане (αντίο)

SMS
 Επανεμφάνιση έκανε πριν λίγες ημέρες ο πρώην 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επιχειρηματίας Θωμάς Ρο-
μπόπουλος. Ο κ. Ρομπόπουλος βρέθηκε σε κομματική 
εκδήλωση αλλά δεν μας ξεκαθάρισε εάν θα αναμειχθεί 
ξανά με την πολιτική!

 «Είμαστε όλοι με… χάπια»! Αυτό δήλωσε νέτα σκέτα 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης για την 
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Συμπλήρωσε ακόμα ότι… «είμαστε νέοι 
και έχουμε καιρό να φτιάξουμε μια νέα πορεία»! 

 Τις τελευταίες ημέρες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εμ-
φανίζεται έχοντας δίπλα του μια… πανέμορφη δίμετρη 
μελαχρινή! Ο λόγος για την Μαρία που είναι ο… φύλα-
κας άγγελος του Γιάννη Μπουτάρη. Η νεαρή αστυνομι-
κός πρόσφατα ανέλαβε χρέη προστασίας του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης και είναι το νέο… alter ego του
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#πρόσωπο

Πολυτέλεια συνδυασμένη  
με αρμονία της φύσης
Υπερπολυτελές κάμπινγκ στη Σκοτίνα

Γνωρίζαμε έως τώρα για τα πολυτελή ξενοδοχεία που προσφέρουν φιλοξενία πέντε αστέρων.  
Τώρα στο νομό Πιερίας φτιάχνεται ένα υπερπολυτελές κάμπινγκ, πέντε αστέρων. Ο εμπνευστής του, ένας Έλληνας  
ομογενής κροίσος. Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Γιώργος Σπυριδόπουλος, κατάγεται από την Κατερίνη. 

Έφυγε από την πατρίδα του, περίπου μισό 
αιώνα πριν, για να κυνηγήσει το αμερικάνι-
κο όνειρο. Αυτοδημιούργητος επιχειρηματί-
ας, μετά από σκληρή δουλειά τα κατάφερε. 
Σήμερα, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του ως επενδυτής.

Καινοτομική επένδυση
Ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, έχοντας μαζί 
του, δύο ακόμη Ελληνοαμερικανούς φίλους 
του, επιχειρηματίες, το Χρήστο Χιονίδη και 
το Γιώργο Δεληγιαννίδη, σχεδιάζουν να 
φτιάξουν το πρώτο κάμπινγκ πέντε αστέ-
ρων που θα λειτουργήσει στη χώρα μας, 
στη Σκοτίνα Πιερίας.  «Πριν ακόμη ξεσπάσει 
η οικονομική κρίση ήθελα να επενδύσω 
στην Ελλάδα, ώστε να έχω ένα κίνητρο για 
να έρχομαι στην πατρίδα, καθώς η σύζυγος 
μου και  τα παιδιά μου είναι στις ΗΠΑ», είπε 
στην KARFITSA ο Γιώργος Σπυριδόπουλος. 

Από το τυπογραφείο  
του «Ελληνικού Βορρά»  
στη Βοστώνη

Σε ηλικία 23 ετών ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, 
αν και εργαζόταν ως τυπογράφος στην ιστορική 
εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς»,  παίρνει την 
απόφαση να εγκαταλείψει την  πατρίδα του, μετα-
ναστεύοντας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τον 
Μάρτιο του 1969, έπειτα από πρόσκληση που του 
απηύθυνε ο θείος του, βρίσκεται στην Αμερική. 
Τους πρώτους οχτώ μήνες εργαζόταν σε τυπο-
γραφείο και στη συνέχεια προσλαμβάνεται σε μια 
βιοτεχνική μονάδα παραγωγής σφραγίδων κ.α. 
Παράλληλα, εργάζεται και σε μία πιτσαρία ενός 
συντοπίτη του Κατερινιώτη, για να συμπληρώνει 
το εισόδημά του. Έπειτα από σκληρή δουλεία και 
μέσα σε δύο χρόνια καταφέρνει  να αγοράσει μια 
μικρή πιτσαρία στη Βοστώνη. Πλέον το όνειρο 
του, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Τα κέρδη 
της πιτσαρίας τα επενδύει σε χώρους εστίασης 

και αναψυχής. Επεκτείνει τις δραστηριότητες του 
και στο real estate. Σήμερα, έχει στην κατοχή του 
δεκάδες κτίρια και κέντρα διασκέδασης στη Βο-
στώνη και είναι πρόεδρος σε ποδοσφαιρική ομά-
δα της ομογένειας.  «Όταν έφυγα από την Ελλάδα 
είχα στεναχωρηθεί, αλλά από την πρώτη στιγμή 
έβγαζα τα διπλάσια χρήματα. Ήθελα να ζήσω το 
όνειρο της Αμερικής, κάτι που όλοι θέλουν, αλλά 
από ζήλια δεν το παραδέχονται» λέει.

Επενδυτικό δαιμόνιο  
και αγάπη για τον τόπο
 Το ενδιαφέρον του για επενδύσεις υπήρχε εδώ 
και αρκετά χρόνια. Ο αυτοδημιούργητος ομογενής 
επιχειρηματίας κάθε χρόνο επισκέπτεται την 
πατρίδα. Στα σχέδια του ήταν να κατασκευάσει 
ένα πολυώροφο παρκινγκ στην Αθήνα ή στην 
Θεσσαλονίκη, αλλά έκανε πίσω λόγω προβλημά-
των που προέκυψαν από αρχαιολογικά ευρήματα. 
Επίσης, ενδιαφέρθηκε να αγοράσει μια τεράστια 
έκταση στη Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, αλλά το 

κόστος της επένδυσης για τον ίδιο ήταν τεράστιο.

Η επένδυση στη  
Σκοτίνα Πιερίας
Ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, μαζί με  τους Χρήστο 
Χιονίδη και Γιώργο Δεληγιαννίδη, προχωρούν σε 
μια επένδυση συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Σε 
έκταση 487 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 427 
μισθώθηκαν για 60 χρόνια από την Εταιρεία Ακι-
νήτων του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού που 
ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης τον Μάιο του 2013. Τα άλλα 60 προ-
στέθηκαν ως έκταση του ΟΣΕ, που νοικιάστηκε. 
Στόχος τους, είναι να ξεκινήσει η πρώτη φάση 
της επένδυσης το φετινό καλοκαίρι και μέχρι το 
2019 όλη η τουριστική υποδομή να βρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία. Με τη λειτουργία του πρώτου 
πολυτελούς κάμπινγκ στη χώρα μας η εταιρεία 
στοχεύει στη προσέλκυση υψηλού εισοδηματικού 
επιπέδου επισκεπτών που τους αρέσει αυτός ο 
τρόπος διακοπών, η άμεση επαφή με τη φύση.

Του Βαγγέλη Μπαντέ
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Η πολύπαθη ελληνική οικονομία, βρί-
σκεται το τελευταίο διάστημα, σε στάση 
αναμονής, εξαιτίας κυρίως της αβεβαιό-
τητας, η οποία πηγάζει από τις παρατε-
ταμένες διαπραγματεύσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης με τους Θεσμούς για την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης 
του τρίτου ελληνικού προγράμματος.

Κατά γενική ομολογία, η ελληνική 
οικονομία δεν αντέχει να ξαναζήσει μία 
επανάληψη του εφιαλτικού 2015 και η 
εξαντλημένη αγορά την επιβολή μίας 
νέας εξοντωτικής φορολογίας. Για άλλη 
μια φορά, δυστυχώς, η επιλογή της 
κυβέρνησης είναι φόροι, φόροι, φόροι, 
αντί για μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε 
συνεχώς αναζήτηση ποσών που αφενός 
δεν υπάρχουν και αφετέρου, σίγουρα θα 
λείψουν από την αγορά και τα ελληνικά 
νοικοκυριά που επιβιώνουν με «σημαντι-

κές στερήσεις».

Ωστόσο αυτό που θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό είναι 

πως  αν δεν κλείσει άμεσα 
η αξιολόγηση, θα επέλθει 
καταστροφική στασιμότητα 
και εκρηκτική αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών 

σε Δημόσιο, ασφαλιστικά 
ταμεία και τράπεζες. Αν και 

όλοι αναφέρονται στην «ηρω-
ική» αντοχή των Ελλήνων, έπειτα 

από τα συνεχιζόμενα μνημονιακά χρό-
νια, αντιλαμβάνονται πλέον ότι και αυτή 
έχει εξαντληθεί, μαζί με την υπομονή του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά  με τις 
συζητήσεις για νέα επώδυνα μέτρα, 
πρέπει να γίνει αντιληπτό, προς πάσα 
κατεύθυνση ότι, η αξιολόγηση δεν 
αποτελεί πανάκεια, αλλά ένα βήμα που 
πρέπει να γίνει, χωρίς όμως «μετά θάνα-
τον ήρωες». Άλλωστε, την πραγματική 
αξιολόγηση την βιώνουμε καθημερινά 
στις επιχειρήσεις μας, στους δρόμους με 
τα λουκέτα στα μαγαζιά, στα σπίτια με 
τα άνεργα παιδιά, στις τράπεζες, και στις 
εφορίες 

Με την εμπειρία των γεγονότων και 
τις συνέπειες που υπέστη η αγορά από 
όσα ακολούθησαν το 2014, όταν λόγω 
πρόωρων εκλογών δεν έκλεισε ποτέ η 
5η αξιολόγηση του 2ου μνημονίου, προ-
τεραιότητα της πραγματικής οικονομίας 
είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης. 

Η ελληνική οικονομία δεν αντέχει άλλο 
να θυσιάζεται για την πολιτική. Οι μι-
κρομεσαίοι της αγοράς εκφράζοντας την 
αγωνία μας, ζητάμε από την κυβέρνηση 
να κλείσει την αξιολόγηση, χωρίς να 
θυσιάζει τη χώρα στο βωμό των λεοντα-
ρισμών και των συγκρούσεων.

Κάθε νέα καθυστέρηση στην αξιολόγηση 
επιβαρύνει τα μακροοικονομικά σενάρια 
-και άρα τις διαπραγματεύσεις- και 
λειτουργεί ως «αυτοεκπληρούμενη προ-
φητεία» για τον περαιτέρω εγκλωβισμό 
της οικονομίας στο αρνητικό σπιράλ της 
αβεβαιότητας και της αποεπένδυσης. 

Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει πως 
το επαναλαμβανόμενο μοτίβο δυσχε-
ραίνει διαχρονικά την επιστροφή της 
οικονομίας σε σταθερή ανάπτυξη.

* Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης και Α΄ Αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος

Στην πολιτική όπως και στη ζωή υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που λένε 
πολλά, αυτοί που κάνουν πολλά και αυτοί που 
κάνουν όσα λένε. Η πιο δυσεύρετη κατηγορία 
είναι σαφώς η τρίτη. Μετά από σωρεία απογο-
ητεύσεων οι πολίτες δεν πιστεύουν πλέον σε 
αυτά που τους λένε οι πολιτικοί, όπως επίσης 
και στα δεδομένα που τους δίνουν τα παραδο-
σιακά μέσα ενημέρωσης. Με την ανάπτυξη του 
διαδικτύου είναι μάλιστα τόση η διάχυση και 
το πλήθος της πληροφορίας που λαμβάνουν 
που δεν μπορούν να φιλτραριστούν σωστά. 

«Η προφανής αλήθεια είναι μάλλον και η 
πιο σωστή», έλεγαν κάποτε οι διαφωτιστές 
βγάζοντας την ανθρώπινη σκέψη από του 
βάλτο της συνωμοσιολογίας, των ξορκιών και 
των απίθανων μεταφυσικών απαντήσεων για 
τα πράγματα που δινότανε σε προηγούμενες 
περιόδους. 

Η πιο δημοφιλής λέξη του 2016  ήταν 
η «post truth politics», η πολιτική 

δηλαδή της μετά αλήθειας. Η 
εμπιστοσύνη των πολιτών όχι 
απλώς στους λαϊκιστές, αλλά 
στους καταφανώς ψεύτες. 
Όσο πιο ψεύτικη φαίνεται μια 

αλήθεια, όσο απίστευτη μπορεί 
να φαντάζει μία πληροφορία, τόσο 

πιο πιστευτή μπορεί να γίνει για μία 
μερίδα κόσμου, που φοβάται ότι χάνει 

την κοινωνική του θέση σε ένα κόσμο που 
αλλάζει. 

Θεωρητικά, η πρώτη φόρα που βίωσε την  
πολιτική της μετά αλήθειας ήταν η Ελλάδα με 
την επικράτηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εξουσία. 
Η σεισάχθεια, τα κινήματα «δεν πληρώνω», 
η ακύρωση των μνημονίων με ένα νόμο κι 
ένα άρθρο, η διαγραφή του χρέους με μια 
μονοκονδυλιά και σαφώς η κατασυκοφάντηση 
των πολιτικών τους αντιπάλων με ό,τι πιο 
απίθανο θα μπορούσε να σκεφτεί ο νους του 
ανθρώπου ήταν σαφώς η πρώτη επιτυχη-
μένη στρατηγική στην εποχή των post truth 
politics. Άξιοι συνεχιστές υπήρξαν ο Τζόνσον, 
ο Φάρατζ και ο Τραμπ. 

Η πιο cult έκδοση των post truth politics είναι  
το φαινόμενο Σώρρα στην Ελλάδα. Σαφώς 
πλουσιότερος από  τον νέο πλανητάρχη, 
καθώς και από κάθε άλλον άνθρωπο στον 
πλανήτη, ο νέος σωτήρας των Ελλήνων θα 
τους σώσει με την αμύθητη περιουσία του που 
προήλθε από την πώληση της διαστημικής τε-
χνολογίας του θεού Απόλλωνα στις ΗΠΑ. Εδώ 
η πολιτική της μετά αλήθειας, φτάνει στην 
πολιτική της μετά λογικής. Και το πρόβλημα 
δεν έγκειται πια ούτε στον Σώρρα, ούτε καν 
στους υποστηρικτές του. Έγκειται στα όργανα 
μια υποτιθέμενα ευρωπαικής πολιτείας που 
βλέπουν πολιτές να εξαπατώνται και κάθονται 
με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς και στους 
εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης που τους 
προβάλλουν. 

Απατεώνες, κλέφτες και ψεύτες ανέκαθεν 
υπήρχαν στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα φτά-
ναμε στη χρεοκοπία. Τα χαμερπή μέσα που 
χρησιμοποιούν κάποιοι όμως είτε για ανάγκες 
επιβίωσης είτε για νούμερα τηλεθέασης τους 
καθιστούν σαφώς μέρος του προβλήματος και 
όχι της λύσης του δράματος της χώρας. Κρίμα. 
Γιατί κάποιοι πιστέψαμε ότι το θλιβέρο κέρδος 
της τελευταίας εφταετίας ήταν αν μη τι άλλο η 
ωριμότητα.

*Η κ. Δαλαμπούρα είναι μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και γιατρός

Η πρόσφατη κακοκαιρία κατάφερε ένα μεγάλο 
πλήγμα στην αξιοπιστία της διοίκησης του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Έλλειψη σχεδίου, οργάνωσης, 
έλλειψη προετοιμασίας αλλά και των απαραίτητων 
γνώσεων για τη στοιχειώδη ανταπόκριση του 
δήμου στο χιόνι και τις πρωτοφανείς για τη Θεσσα-
λονίκη θερμοκρασίες, πολύ κάτω από το μηδέν. Η 
ταλαιπωρία των δημοτών ήταν τεράστια ιδίως την 
Τρίτη πρώτη μέρα του χιονιά. Όλη η πόλη μπλόκα-
ρε, αποστάσεις μισής ώρας χρειάστηκαν τρεις και 
τέσσερις ώρες, ατυχήματα ,τρακαρίσματα, μεγάλα 
προβλήματα σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, 
πχ όταν υπήρχε διέλευση ασθενοφόρου.

Ο δήμος ανύπαρκτος , το ίδιο και ο ΟΑΣΘ. Λάθος 
χειρισμοί με αλάτι που μπαίνει ώρες πριν, και 
προφανώς τραβάει υγρασία και πετρώνει. Άγνοια 
για το πώς θα χρησιμοποιηθεί το θαλασσινό νερό, 
που παγώνει στις χαμηλές θερμοκρασίες .

Η αντίδραση του δημάρχου ανάλαφρη, σε μια στιγ-
μή, μιλάμε για την πρώτη μέρα,  όπου το μόνο που 
έπρεπε να κάνει, αφού ο δήμος φάνηκε εντελώς 
απροετοίμαστος, ήταν να ζητήσει ταπεινά συγνώμη 
από τους συμπολίτες του, τους ανθρώπους 
που ήταν εγκλωβισμένοι ώρες στα αυτοκίνητά 
τους, αυτούς που σε θερμοκρασίες μείον οκτώ 

περίμεναν μάταια το λεωφορείο, αυτούς που 
γλιστρούσαν και κατέληγαν με κατάγμα-

τα, και όλους όσους ταλαιπωρούνταν 
απίστευτα, χωρίς βοήθεια από 
πουθενά.

Προφανώς οι συνθήκες ήταν έκτα-
κτες , συμβαίνουν μια φορά στα 
30 χρόνια. Όμως γι’ αυτό υπάρχει 

η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, 
που οφείλει να έχει σχέδιο για περι-

πτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν 
είναι μέσα στην καθημερινότητα, αλλά 

χρειάζονται άμεση και οργανωμένη αντιμετώ-
πιση, συνεργασία διαφόρων φορέων, και συνεχή 
ενημέρωση των πολιτών, διότι οι συνέπειες μπορεί 
να  είναι τεράστιες σε ανθρώπινο και υλικό κόστος. 

Τέτοιες καταστάσεις είναι, χιόνι, παγετός, πλημ-
μύρα, πυρκαγιά, σεισμός, τσουνάμι, ακόμα και 
τρομοκρατικό χτύπημα.

Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν σπάνια ή και ποτέ, 
αλλά είναι πιθανόν να συμβούν, και έχουν μεγάλες 
ακόμα και καταστροφικές επιπτώσεις στο μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού και της πόλης συνολι-
κά. Είναι αυτονόητο πως δεν μπορείς να διατηρείς 
προσωπικό και μηχανήματα σε καθημερινή βάση, 
για  τέτοιες έκτακτες καταστάσεις , αλλά πρέπει να  
υπάρχει σχεδιασμός για την γρήγορη και οργανω-
μένη αντιμετώπιση όταν χρειαστεί.

Γι’ αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν τμήμα 
πολιτικής προστασίας με συγκεκριμένες οδηγίες 
για κάθε περίπτωση, και πρέπει να κάνουν κάθε 
τόσο, ασκήσεις ετοιμότητας, τόσο  επί χάρτου, 
όσο και σε πραγματικό χρόνο, για να εμφανιστούν 
τα λάθη και οι αδυναμίες του σχεδιασμού, να συ-
μπληρωθούν οι ελλείψεις αλλά και να γίνει κομμάτι 
της εμπειρίας των εμπλεκομένων, εργαζομένων, 
αστυνομικών, γιατρών, μηχανικών ή και των 
απλών πολιτών οι άμεσες αντιδράσεις.

Δύο ενδεικτικά παραδείγματα.

Οι ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων σε περίπτωση 
σεισμού, χωρίς πανικό, που γίνονταν σε δημόσιες 
υπηρεσίες, σχολεία κλπ, τα χρόνια μετά το σεισμό 
του 1978, καθώς και το φύλλο οδηγιών σε πολίτες 
και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς. Πράγμα που 
πρέπει βέβαια να επαναλαμβάνεται από καιρού εις 
καιρόν, δηλ ανά κάποια χρόνια.

Ο έλεγχος της ασφάλειας των σηράγγων της Εγνα-
τία, που έκανε η εταιρία, καίγοντας πραγματικά 
αυτοκίνητα και κάνοντας τον απεγκλωβισμό, την 
κατάσβεση πυρκαγιάς κλπ, με την πραγματική 
πυροσβεστική και αστυνομία και ασθενοφόρα.

Είναι λοιπόν ένα καμπανάκι ο χιονιάς και εκτός από 
την απόδοση ευθυνών, τις αλλαγές προσώπων στη 
διοίκηση και ό,τι άλλο, πρέπει να οδηγήσει τη διοί-
κηση του δήμου με ευθύνη κυρίως του δημάρχου 
να οργανώσει με σοβαρότητα μια υπηρεσία πολι-
τικής προστασίας που να είναι ετοιμοπόλεμη-και 
μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ.

*Η κ. Καλφακάκου είναι CEO της εταιρίας 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και δημοτική σύμβου-
λος Θεσσαλονίκης 

Κλείστε, επιτέλους, 
την αξιολόγηση 

Ούτε το θλιβερό  
κέρδος της ωριμότητας;

Χιονιάς…
#o

pin
ion

s

Πα
να

γιώ
τη

ς Π
απ

αδ
όπ

ου
λο

ς*

Πέ
νυ

 Δα
λα

μπ
ού

ρα
*

Ρία
 Κα

λφ
ακ

άκ
ου

*





12

Karfitsa

Από τους υπαλλήλους της, 
γίνονται  τηλεφωνήματα σε 
ανυποψίαστους πολίτες, μέσω 
ενός αλγοριθμικού συστήματος. 
Προτείνεται με κατώτερη κατα-
βολή τα 300 ευρώ να ανοίξει ένα 
χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία ως 
προσφορά διπλασιάζει το ποσό, 
οπότε η επένδυση αρχίζει από τα 
600 ευρώ. Τα κέρδη διατίθενται 
εξ ολοκλήρου στον επενδυτή, 
ο οποίος μπορεί να αποσύρει 
οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί 
εκτός από τα 300 ευρώ, το 
bonus της εταιρείας. Επίσης, ει-
δικά για τη χώρα μας, στον κάθε 
επενδυτή διατίθεται και οικο-
νομικός σύμβουλος. Οι συγκε-
κριμένες πληροφορίες δίνονται 
τηλεφωνικά από μια ευγενέ-
στατη υπάλληλο, η οποία μιλά 
άπταιστα την ελληνική γλώσσα. 
Ακούγοντάς την, ο συνομιλητής 
της, διαπιστώνει ότι  διαβάζει 
κείμενο. Απαντά σε κάθε ερώ-
τηση και είναι έτοιμη αμέσως να 
προχωρήσει στο κυρίως θέμα. 
Να ανοίξει χαρτοφυλάκιο με τα 
στοιχεία σας αφού πρώτα κατο-
χυρώσει τα 300 ευρώ.  

Πανάκριβο κρυπτογραφικό  
για ασφάλεια

Μάλιστα, υπάρχει η απόλυτη 
διαβεβαίωση για την ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων 
αλλά και των χρημάτων του 
επενδυτή, μέσω ενός πανάκρι-
βου συστήματος κρυπτογρά-

φησης, το κόστος του οποίου 
βαραίνει την εταιρεία.

Υπάρχει επενδυτικό  
ενδιαφέρον 

Το ενδιαφέρον για τη χώρα μας 
προέκυψε λόγω του αυξημένου 
αριθμού Ελλήνων επενδυτών. 
Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται 
η υπάλληλος που προσπαθεί 
να κερδίσει πελάτη. Κάτι σαν 
Αλβανός τουρίστας που λέγαμε 
κάποτε. Μόνο που Αλβανούς 
τουρίστες είδαμε.         

Χωρίς ποσοστά,  
μόνο προμήθεια

Ο επίδοξος επενδυτής δε χρειά-
ζεται να καταβάλει στην εταιρεία  
ποσοστό, από τα κέρδη του. 
Μόνο προμήθεια των 3 ευρώ 
από κάθε συναλλαγή. ‘Όπως 
είπε χαρακτηριστικά η υπάλλη-
λος, «εάν γίνει μια κίνηση ύψους 
50 ευρώ, θα μείνουν τα 47 γιατί 
η εταιρεία θα έχει αφαιρέσει την 
προμήθειά της. Αλλά δεν θα 
πάρει ποσοστό από τα κέρδη».

Οι διεθνείς εξελίξεις κα-
θορίζουν τις τιμές και τα 
κέρδη

Ντόναλντ Τραμπ, φυσικό αέριο, 
Ρωσία, πετρέλαιο. Οι παράγο-
ντες που καθορίζουν τις τιμές 
διεθνώς διαμορφώνουν και 
την επενδυτική δραστηριότητα.  

«Λειτουργεί απλά ως διαμεσο-
λαβητής (σ.σ. εννοεί η εταιρεία). 
Αναλαμβάνει την μεταφορά του 
ποσού σας.  Πάμε να ανοίξουμε 
λογαριασμό; Να δείτε ποια είναι 
η εταιρεία μας; Τι μπορώ να σας 
προσφέρω; Πως γίνονται οι 
επενδύσεις;  Και πως μπορείτε 
να βγάλετε κέρδη φυσικά;», λέει 
η νεαρή κυρία στο τηλέφωνο.  

Νομικά δεν είναι απάτη

Σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου δεν πρόκειται για απάτη. 
Γιατί ο επίδοξος  επενδυτής 
καλείται να συναινέσει ως ενή-
λικας, οπότε θα δεσμευτεί με την 
υπογραφή του. Άρα δεν μπορεί 
να στραφεί εναντίον τους. Όμως 
σίγουρα υπάρχει κενό, όχι μόνο 
στην ελληνική αλλά και στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, τονίζει 
ο πρύτανης του πανεπιστημίου 
Μακεδονία, καθηγητής Χρηματο-
οικονομικής Αχιλλέας Ζαπράνης. 
«Για τέτοιου είδους επενδύσεις 
που εμπεριέχουν βραχυπρόθε-
σμη πρόβλεψη ευμετάβλητων 
χρηματοοικονομικών μεταβο-
λών, όπως για παράδειγμα οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι 
τιμές ενεργειακών προϊόντων, 
χρηματιστηριακοί δείκτες, ειδικά 
εάν υπόκεινται σε παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα τα 
οποία λειτουργούν πολλαπλα-
σιαστικά, χρειάζονται μεγάλα 
κεφάλαια αλλά και γνώση της 
λειτουργίας όλου αυτού του 

συστήματος», προσθέτει.  Σύμ-
φωνα με τον πρύτανη, «εάν δεν 
πληρούνται οι δύο παραπάνω 
προϋποθέσεις είναι μαθηματικά 
βέβαιο ότι ο επενδυτής θα χάσει 
τα χρήματά του».  Και εξηγεί «σε 
μια σωστή πρόβλεψη το κέρδος 
αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί 
από ένα συντελεστή 9 ή 10 κ.τ.λ. 
οπότε εάν κάποιος βάλει 300 αυ-
τοί δίνουν άλλα 300 γιατί ξέρουν 
ότι θα τα δει στο λογαριασμό του 
κάποια στιγμή, επειδή συνέχεια 
μεταβάλλονται οι ισοτιμίες, 
1.000 ευρώ ή 1.000 δολάρια 
ή 1.500 και την άλλη στιγμή ο 
λογαριασμός θα είναι μηδενικός. 
Θα εξανεμιστεί το ποσό. Τότε 
θα ζητήσουν και άλλα χρήμα-
τα. Ο μοναδικός τρόπος για να 
επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο 
είναι να έχεις ένα σχετικά μεγά-
λο κεφάλαιο 30.000 – 40.000 
ευρώ αλλά το πιο δύσκολο που 
μπορείς να κάνεις σε αυτές τις 
αγορές είναι να προβλέψεις τις 
μικρές κινήσεις των χρηματιστη-
ριακών συναλλαγών και ειδικά 
τις ισοτιμίες. Είναι το πιο απρό-
βλεπτο. Με αυτό το «παιχνίδι» 
είναι σίγουρο ότι θα χάσεις τα 
χρήματα. Μοιάζει ελκυστική η 
επένδυση όπως παρουσιάζεται, 
στα μάτια του οποιουδήποτε, 
αλλά στην πραγματικότητα στο 
τέλος χάνει».

#ρεπορτάζ

Μπίζνες με κλήσεις  
υπεραστικές
Επενδυτικές ευκαιρίες σε διεθνή χαρτοφυλάκια, δίνει μια εταιρεία που προσφάτως ενέσκηψε και στη χώρα μας. Τουλάχιστον 
αυτό υπόσχεται, μέσω των υπαλλήλων της. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της, η  έδρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Η υψηλότατη 
φορολογία στην Ελλάδα, απωθεί ενδεχόμενη επέκτασή της, ισχυρίζεται. Την ώρα που σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων υποφέρει 
από τους ανύπαρκτους μισθούς και τις κομμένες συντάξεις, από τη βαρύτατη φορολογία, έμμεση και άμεση, ακούγεται ως 
ανέκδοτο το να συζητούμε για επενδύσεις.  Κάτι σαν «οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φθάνουν παράνομα στη χώρα μας 
θα επενδύσουν για να αυξήσουν και το ελληνικό ΑΕΠ».

Της  Όλγας Γκάλη

Το όνομα της εταιρείας 
ανακοινώνεται από τους 
υπαλλήλους που καλούν. 
Ωστόσο είναι διαφορετικό 
από την ονομασία του site 
της εταιρείας. Το τηλεφωνικό 
νούμερο που εμφανίζεται 
στην οθόνη του κινητού του 
ανυποψίαστου επενδυτή είναι 
όντως από το Λονδίνο. Όμως 
εάν το ξανακαλέσετε δεν θα 
υπάρξει απάντηση. Αυτό το 
τηλεφωνικό νούμερο δεν έχει 
καμία καταχώρηση. Η ονομασία 
της εταιρείας, όπως και της 
ιστοσελίδας της, και το τηλεφωνικό 
νούμερο μέσω του οποίου 
γίνονται οι κλήσεις προς τους 
επίδοξους επενδυτές, βρίσκονται 
στην διάθεση της εφημερίδας. 

Εύλογες  
απορίες

Ανυποψίαστοι πολίτες, λεία στα χέρια επιτήδειων  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, η «γενική εικόνα» του 
φιλόδοξου προγράμματος αστικών αναπλάσεων, 
για οχτώ δήμους της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλο-
νίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, Δέλτα, 
Παύλου Μελά και Κορδελιού – Ευόσμου) προβλέ-
πει χρηματοδότηση παρεμβάσεων ύψους περίπου 
85 εκ. ευρώ.

Προϋπολογισμός… 279.500.000 ευρώ

Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από 
25 φορείς (17 φορείς και οχτώ δήμοι) είναι 175, με 
έναν κατ’ εκτίμηση συνολικό προϋπολογισμό 302 
εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 3,5 φορές τον προϋπο-
λογισμό της ΟΧΕ. Επίσης, 23 έργα προτάθηκαν 
χωρίς προϋπολογισμό. Μόνο οι Δήμοι έχουν κάνει 
σχεδόν 130 προτάσεις με κατ’ εκτίμηση προϋπολο-
γισμό 279,5 εκ. ευρώ. Ορισμένοι Δήμοι πρότειναν 
στοχευμένες παρεμβάσεις, ενώ άλλοι πρότειναν 
ουσιαστικά όλο ή το μεγαλύτερο μέρος από τα 
Επιχειρησιακά τους Προγράμματα. Έτσι, υπάρχουν 
Δήμοι με μεγάλο πληθυσμό και οξυμένα προβλή-
ματα που περιορίστηκαν σε 4 έως 13 έργα κόστους 
9 έως 18 εκ. ευρώ και άλλοι Δήμοι που πρότειναν 
13 έως 47 έργα κόστους 37 έως 106 εκ. ευρώ. Σε 
59 προτάσεις δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή 
τους, ώστε να μπορέσουν να αξιολογηθούν. 

Τα σχέδια φορέων εκτός δήμων…

Οι άλλοι φορείς εκτός των δήμων (συνολικά 17) 
υπέβαλαν προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 
περίπου 22,4 εκ. ευρώ. Οι φορείς που υπέβαλαν 
προτάσεις είναι: Αθλητικός Όμιλος «Αρίων», Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής Αγωγής και 
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλ-
λοντικής Μηχανικής), Σύλλογος Συμπαράστασης 
σε Άτομα με Προβλήματα Εθισμού «ΑΡΩΓΗ 12+», 
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ – HELEXPO, Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Μουσείο 
(ΟΣΕ), Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης, 

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. Σε σύγκριση 
με την κατανομή των πόρων για την ΟΧΕ στο ΠΕΠ, 
σε άλλα Πεδία Παρέμβασης μένουν πόροι χωρίς 
προτάσεις και Πεδία όπου οι προτάσεις ξεπερνούν 
έως και δέκα φορές τους διαθέσιμους πόρους. Οι 
μελετητές και οι εκπρόσωποι της Διαχειριστικής 
Αρχής εξήγησαν ότι δεν είναι δυνατό να χρηματο-
δοτηθούν όλες οι προτάσεις και πως σε πολλές 
περιπτώσεις υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, οπότε θα 
απαιτηθεί αυστηρή αξιολόγηση. Η διαβούλευση για 
το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
ολοκληρώθηκε πριν από ενάμιση μήνα και πλέον 
μπαίνει στην τελική ευθεία. Μετά τη σημερινή συζή-
τησή του, το σχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευ-
ση μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017.

Απόστολος Τζιτζικώστας  
«Παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης»

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο 
νέο ΕΣΠΑ, φροντίσαμε να δεσμεύσουμε τους απα-
ραίτητους πόρους για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
συνολικά 10% των πόρων του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, διπλάσιους δηλαδή 
από την εθνική υποχρέωση, ενώ ήδη προσδιορί-
σαμε όλες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν αφενός 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετω-
πίζει έντονα προβλήματα ήδη από τη δεκαετία του 
1990, αφετέρου σε έναν αριθμό άλλων αστικών 
κέντρων της Περιφέρειάς μας. Πρέπει όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς μέσα από πνεύμα συνεργασί-
ας να σταθούν αρωγοί στη μεγάλη μας προσπάθεια 
να υλοποιήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις 
σημαντικές αυτές παρεμβάσεις αστικής αναγέννη-
σης, για να διατηρήσουμε και την κοινωνική συ-
νοχή», τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Της Αρετής Τασούλα

#ρεπορτάζ
Project «Ξαναφτιάχνουμε τη Θεσσαλονίκη»
Τη «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» παρουσίασε 
 η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.  

Ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά υψί-
στης εθνικής και πολιτιστικής σημασίας 
διότι αποτελεί την πύλη εισόδου προς το 
Άγιον Όρος, παραμένει εδώ και πολλά 
χρόνια μη αποπερατωμένο, με συνέπεια 
να προσβάλει την εικόνα της ευρύτερης 
περιοχής και φυσικά είναι άκρως επικίν-
δυνο αλλά και εστία μόλυνσης. Το λιμάνι 
της Ουρανούπολης είναι ένα ιδιαίτερο 
λιμάνι με παγκόσμια σημασία, καθώς απο-
τελεί την πύλη και ουσιαστικά τον κόμβο 
διακίνησης θρησκευτικού τουρισμού 
ενός περίπου εκατομμυρίου προσκυνη-
τών- περιηγητών ανά έτος προς το Άγιο 
Όρος. Μεταξύ αυτών αρχηγοί κρατών, 
πατριάρχες, υπουργοί, διπλωμάτες και 
λοιποί αξιωματούχοι. Συγχρόνως όμως  

εξυπηρετεί τις αλιευτικές και τουριστικές 
ανάγκες τις απομακρυσμένης αυτής 
περιοχής της Χαλκιδικής που επιβιώνει 
αποκλειστικά από τον Τουρισμό.

Σήμερα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε 
ένα λιμάνι-φάντασμα, με τα μπλόκια (με-
γάλοι τσιμεντένοι κύβοι) που επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της 
νέας προβλήτας παρατημένα σε τυχαία 
σημεία, παλιά μηχανήματα, σκουριασμένα 
σίδερα, μπάζα και τους επισκέπτες να 
σέρνουν κυριολεκτικά τις αποσκευές τους 
στην άμμο προκειμένου να επιβιβαστούν 
στο πλοίο της γραμμής που συνδέει την 
Ουρανούπολη με τη Δάφνη. Κατά τους 
χειμερινούς μήνες η κατάσταση είναι ακό-
μη χειρότερη διότι  από τις συχνές άσχη-

μες καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή, καθιστούν τον απόπλου 
απαγορευτικό που σε πολλές περιπτώσεις 
ξεπερνούν τη μία ημέρα.

Όπως δήλωσε στην KARFITSA ο δημο-
τικός σύμβουλος του Δήμου Αριστοτέλη 
κύριος Νίκος Λαγέρης το θέμα της κατα-
σκευής -με εντολή του Πρωθυπουργού 
για άμεση προώθηση- βρίσκεται σήμερα. 
στο γραφείου του γ.γ του υπουργείου 
Υποδομών για άμεση υλοποίηση. Φυσικά 
ακόμη τίποτε δεν είναι χειροπιαστό διότι 
η κυβερνητική μηχανή δυστυχώς είναι 
ακόμη αγκυλωμένη…

*Η κ. Χατζησταματίου είναι υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων Image Group

Το λιμάνι-φάντασμα στη Χαλκιδική

Τι λένε οι δήμαρχοι…

Oι 175 προτάσεις αστικής ανάπλασης… 

Της  
Ελευθερίας  

Χατζησταματίου*

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιες από τις προτάσεις των δήμων είναι η αναβάθμιση του 

δυτικού παράκτιου μετώπου και της παραλιακής ζώνης των δήμων Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορ-

τιάτη, αναπλάσεις στρατοπέδων και ρεμάτων, όπως ο Δενδροπόταμος από τον Δήμαρχο Αμπελοκή-

πων-Μενεμένης, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του δήμου Κορδελιού-Ευ-

όσμου, περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και ενοποίηση των φορέων καινοτομίας 

που περιλαμβάνουν τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, όπως η Ζώνη Καινοτομίας, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και η 

Τεχνόπολις, προτάσεις από τον δημάρχο, κ. Ιγνάτιο Καϊτετζίδη. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, κ. Δημή-

τρης Δεμουρτζίδης είπε στην KARFITSA «Ναυαρχίδα των δικών μας προτάσεων είναι το στρατόπεδο 

Παύλου Μελά, ένας χώρος μεγαλύτερος από 300 στρέμματα, που μέσα στον αστικό ιστό, εάν γίνει ένα 

μητροπολιτικό πάρκο, θα δώσει μία άλλη διάσταση και άλλη ποιότητα ζωής σε όλη τη Θεσσαλονίκη». 

Τέλος, με παρέμβασή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Λιάκου 

παρατήρησε: «Δεν υπάρχει ωριμότητα από τους δήμους. Ο καθένας προτείνει λύσεις για την δική του 

περιοχή. Η ΟΧΕ/ΒΑΑ πρέπει να βοηθήσει στην ωριμότητα και στα διαδημοτικά έργα».



14

Karfitsa

Σχέδιο Μπουτάρη για ανάπλαση ΚΑΙ της Παλιάς Παραλίας
«Σκοπεύουμε στην ανάπλαση και της Παλιάς Παρα-
λίας, αλλά και του τμήματος της Νέας Παραλίας από 
το Μέγαρο Μουσικής έως και τον Κελάριο Κόλπο»  
ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης προσθέ-
τοντας ότι στόχος του είναι να στραφεί επιτέλους η 
πόλη προς την θάλασσα, αντί να της έχει στραμμένη 
την πλάτη. 

Όπως είπε «η διεκδίκηση, διαφύλαξη και ανάδειξη του 
δημόσιου χώρου, σημαντικό τμήμα του οποίου απο-
τελεί η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, αποτελούν 
κεντρικά στοιχεία του προγράμματος με το οποίο η 
«Πρωτοβουλία» κέρδισε στις Δημοτικές Εκλογές του 
2010 και του 2014 και υλοποιείται μέσα από πλήθος 
δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων του Δήμου. Η 
θετική εμπειρία της χρήσης της Νέας Παραλίας για 
λόγους άθλησης και ψυχαγωγίας αποτελεί κοινό 
τόπο όλων των Θεσσαλονικέων. Η αναπλασμένη 
Νέα Παραλία είναι κατεξοχήν παράδειγμα δημόσιου 
χώρου, που οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης 
απολαμβάνουν όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι ένα 
νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη…».

Οι αποβάθρες και  
οι σκάλες για… Θερμαϊκό 
Να σημειωθεί  ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANSAmed, ο 
Δήμαρχος εμφανίζεται να δηλώνει ότι «Δεν μου 
αρέσει πάρα πολύ, ήταν έργο του προκατόχου μου…». 
Στην πραγματικότητα όμως - όπως διευκρινίζει ο 
ίδιος - είπε ότι το έργο ξεκίνησε επί των ημερών της 
Διοίκησης Παπαγεωργόπουλου και ολοκληρώθηκε 
επί των ημερών της δικής του Διοίκησης. Στη συνέχεια 
πρόσθεσε την πάγια θέση του (που έχει διατυπώσει 
πολλές φορές δημοσίως και από το βήμα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου) ότι ο σχεδιασμός της Νέας Παραλίας 
δεν είναι ικανοποιητικός συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά 
την ενίσχυση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα, 
καθώς δεν επιτρέπει την κάθοδο στη θάλασσα με σκά-
λες ή με μικρές αποβάθρες, σημειώνοντας ότι αυτές 
ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές της τότε δημοτικής 
διοίκησης κατά τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί 
να διορθωθεί… 

ΦΩΤΟ: ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

«Η θετική εμπειρία της χρήσης της αποτελεί 
κοινό τόπο όλων των Θεσσαλονικέων.  
Η αναπλασμένη Ν. Παραλία είναι κατεξοχήν 
παράδειγμα δημόσιου χώρου…»

«Θα διορθώσουμε το σχεδιασμό με σκάλες και αποβάθρες»

#Π
ΟΛ

Η

Μείωση των τελών σε φυσικό αέριο, ΔΕΗ και ΕΥΑΘ 
πρότεινε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. «Ζητούμε 
την ελάφρυνση των δημοτών είτε με μείωση των τελών 
αυτών είτε  με δοσολόγιο για να διευκολυνθούν οι άν-
θρωποι να καταβάλουν τους λογαριασμούς που θα είναι 
πολύ μεγάλοι. Αυτή είναι μια πρόταση του δημοτικού 
συμβουλίου προς της εταιρείες φυσικού αερίου, 
τη ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ, 
η οποία επέδειξε  
αδύναμη να 
παρακολουθή-
σει τις εξελί-
ξεις», είπε ο κ. 
Αβραμόπουλος 
και πρόσθεσε ότι : 
«Ο κ. Σπίρτζης διέταξε 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση 
για τα τραίνα που σταμάτησαν στο Λιανοκλάδι σε τρία 
σημεία, 17 ώρες. Δεν παραιτήθηκε ούτε παραίτησε τον 
πρόεδρο του ΟΣΕ. Εξαρτάται μπορεί να το κάνει αν είναι 
δικός του ή όχι». Για τις ευθύνες και τα λάθη που έκανε 
η διοίκηση του δήμου για την αντιμετώπιση του χιονιά 
ο κ. Αβραμόπουλος σχολίασε ότι : «Η παραδοχή της 
αδυναμίας της αδράνειας και των λαθών έχει συμβεί, 
Υπήρξε και το τέλειο λάθος το πάγωμα-πέτρωμα του 
αλατιού, δηλαδή και αν ήθελε κάποιος να το κάνει θα 
έπρεπε πολύ για το πετύχει. Υπήρξε μια προετοιμασία 
του μηχανισμού πάρα πολύ μεγάλη πριν η οποία δεν 
απέδωσε όταν έπρεπε». Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε 
«unfair» τα σχόλια που ακούστηκαν για το παγωμένο 
αλάτι,  από άλλα όργανα και θεσμούς.

■ Μειωμένα τιμολόγια για όλους τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τους δήμους που χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο, ρεύμα από τη ΔΕΗ και είναι ενταγμένοι 
στο δίκτυο της ΕΥΑΘ αποφάσισαν να ζητήσουν 
οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της 
Κεντρικής Μακεδονίας για τον Ιανουάριο του 2017. 
Το αίτημα θα καταθέσουν στην διοίκηση της Εταιρείας 
Παροχής Φυσικού Αερίου, (ΕΠΑ), τη ΔΕΗ και την 
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΑΘ), εξαιτίας 
των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, που 
προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε κατοικίες, 
επιχειρήσεις, δημοτικά κτίρια και σχολεία. Την 
πρωτοβουλία ανέλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία έγινε δεκτή από 
τους δημάρχους στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης 
του οργάνου. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λάζαρος 
Κυρίζογλου, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα και θα ανακουφίσει σημαντικά 
τους πολίτες των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, 
όσοι τουλάχιστον κάνουν χρήση του φυσικού αερίου και 
του ρεύματος από τη ΔΕΗ, πλην της ΕΥΑΘ, που αφορά 
τις περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, 
οι δήμαρχοι αποφάσισαν να ζητήσουν οικονομική 
ενίσχυση από την κυβέρνηση για τα σχολεία των δήμων 
τους, που αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργία τους λόγω του παγετού, ενώ χρειάστηκε 
να γίνουν (σε πολλά συνεχίζονται ακόμη) εκτεταμένες 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων.

Μείωση τελών ζητά  
ο Π. Αβραμόπουλος
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Τι… (δεν) τρέχει με το νερό
Την περασμένη εβδομάδα οι 
Θεσσαλονικείς έζησαν το… 
μαρτύριο της σταγόνας. Κυ-
ριολεκτικά, καθώς η Εταιρία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης σε μια προ-
σπάθεια να ανακτήσει το… 
χαμένο νερό που καταναλώ-
θηκε εξαιτίας των διαρροών 
από σπασμένους σωλήνες 
προχωρούσε σχεδόν καθημε-
ρινά σε προγραμματισμένες 
διακοπές υδροδότησης. 
Εκατοντάδες εργαζόμενοι του 
νομού άφηναν τις δουλειές 
τους και έτρεχαν στο σπίτι 
μήπως και προλάβουν να… 
σώσουν λίγο νερό σε κατσα-
ρόλες, λεκάνες, μπουκάλια, 
βάζα ακόμα και σε… χούφτες 
για να μπορέσουν να… 
πλυθούν αυτοί και τα παιδιά 
τους. Τα άπλυτα πιάτα στους 
νεροχύτες νοικοκυριών και 
επαγγελματικών χώρων 
σχημάτιζαν… βουνά, ενώ δεν 
ήταν και λίγοι εκείνοι που 

χτυπούσαν την πόρτα του 
γείτονα για να πάνε… «προς 
νερού τους» Εξηγήσεις για τα 
προβλήματα της υδροδότη-
σης στη Θεσσαλονίκη που 
ακολούθησαν την κακοκαι-
ρία, το χιονιά και το πολικό 
ψύχος δίνει μιλώντας στην 
KARFITSA ο πρόεδρος της 
ΕΥΑΘ και καθηγητής ΑΠΘ, 
Γιάννης Κρεστενίτης. Αναφέ-
ρεται σε όλους τους λόγους 
που ανάγκασαν την εταιρία 
να γυρίσει το… χερούλι στις 
βρύσες, μια κίνηση που είχε 
ως αποτέλεσμα χιλιάδες 
νοικοκυριά να πουν το… νερό 
νεράκι και εξηγεί πως δούλε-
ψε ή καλύτερα… δεν δούλεψε 
το σύστημα υδροδότησης.

Το νερό που…  
χάθηκε

«Τελικά κύριε Κρεστενίτη…  
ποιός φταίει για τις διακοπές 
νερού;» τον ρωτάμε. «Το 

σύστημα αυτή τη στιγμή έχει 
ισορροπήσει σε μια κατά-
σταση πριν έρθει ο χιονιάς. Η 
στάθμη στις δεξαμενές είναι 
τέτοια που τροφοδοτούν 
όλη την πόλη κανονικά. Το 
πρόβλημα με το νερό παρου-
σιάστηκε γιατί υπήρξε μια αυ-
ξημένη κατανάλωση νερού. 
Δεν εννοώ ότι το χρησιμο-
ποιούσαμε όλο αυτό το νερό. 
Υπήρχε μια πραγματική και 
μια πλασματική κατανάλωση. 
Η πλασματική κατανάλωση 
είναι αυτή που έφευγε σε δι-
αρροές, δηλαδή στο νερό που 
χυνόταν χωρίς να πηγαίνει σε 
πραγματικές χρήσεις» εξηγεί 
ο κ. Κρεστενίτης. Σύμφωνα με 
τον ίδιο «είχαμε πέντε ημέρες 
συνεχούς παγετού. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να σπάσουν 
σωλήνες και υδρόμετρα και 
σωληνώσεις στις ιδιοκτησίες. 
Ενώ το νερό χανόταν από 
αυτές τις φθορές, το νερό που 
ερχόταν στο πολεοδομικό 

συγκρότημα είχε αγγίξει το 
όριό του. Αυτό το νερό που 
έμπαινε ήταν λιγότερο από 
αυτό που έβγαινε. Χυνόταν 
νερό χωρίς να αξιοποιείται και 
το νερό που έμπαινε ήταν το 
όριο που μπορούσε να έρθει» 
λέει. 

Καταστροφές  
και κόστη

Όπως αναφέρει ο κ. Κρεστε-
νίτης το νερό που καταλήγει 
στις βρύσες των νοικοκυριών 
της Θεσσαλονίκης, μέσω των 
περίπου είκοσι δεξαμενών, 
έρχεται από το Διυλιστήριο 
και τις Πηγές της Αραβησ-
σού. Το άθροισμά του είναι 
300.000 κυβικά μέτρα, την 
ώρα που στις αρχές Ιουλίου 
η μέγιστη κατανάλωση 
είναι 260.000 κυβικά μέτρα. 
«Παραπάνω νερό δεν μπορεί 
να παραχθεί. Αυτή είναι η 
δυνατότητα παραγωγής του 

νερού της Θεσσαλονίκης. Για 
να παράγουμε παραπάνω 
νερό πρέπει να φτιάξουμε νέο 
διυλιστήριο. Υπάρχει στα σχέ-
διά μας να το δημιουργήσου-
με αλλά είναι μια απόφαση 
της Πολιτείας που έχει την 
ευθύνη για μια τέτοια επένδυ-
ση» σχολιάζει. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ εκτός 
από τις σωληνώσεις υπήρξαν 
βλάβες και σε σωλήνες του 
δικτύου της εταιρίας και σε 
υδρόμετρα. «Οι ζημιές που 
έγιναν δεν οφείλονται στην 
παλαιότητα των σωλήνων 
αλλά στην παγωνιά. Οι 

σωλήνες που βρίσκονται στα 
μπαλκόνια μας είναι λιγότερο 
ανθεκτικοί στις καιρικές 
συνθήκες». 

Ποιος θα πληρώσει 
τη λυπητερή…

Όπως εξηγεί ο κ. Κρεστε-
νίτης στην KARFITSA την 
περασμένη εβδομάδα τα 
συνεργεία των εργαζομένων 
και των συνεργαζόμενων 
ερβολαβικών εταιριών 
εργάζονταν νυχθημερόν για 
την επίλυση του προβλήματος 
που είχε ως αποτέλεσμα να… 
«στεγνώσει» η Θεσσαλονίκη. 
Μέχρι στιγμής έχουν επιδιορ-
θωθεί περισσότερα από 2500 
υδρόμετρα, με το κόστος των 
ζημιών να παραμένει άγνω-
στο. Ποιος θα το επωμιστεί 
και ποιος θα πληρώσει την… 
λυπητερή; «Κανονικά το 
κόστος συντήρησης και αντι-
κατάστασης των υδρομέτρων 

βαραίνει τους καταναλωτές. 
Επειδή όμως πρόκειται για 
ένα εξαιρετικό φαινόμενο 
παγετού και πολλές ζημιές, 
θα δούμε σε μια συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου 
πως θα γίνει ο καταμερισμός 
της δαπάνης των υδρομέ-
τρων. Θα το λάβουμε υπόψη 
μας. Θα δούμε πόσο είναι 
το σύνολο των ζημιών και 
έχοντας στο νου μας την 
έντονη κοινωνική ευθύνη 
της εταιρίας θα λάβουμε τις 
σχετικές αποφάσεις» τονίζει.  
«Οι διακοπές που έγιναν και 
ταλαιπώρησαν τον κόσμο, για 
τις οποίες προφανώς ζητούμε 
συγνώμη ήταν αναγκαίες. 
Ήταν ο μόνος τρόπος να 
αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα και να ισορροπήσει το 
σύστημα. Για να μην υπάρξει 
μεγάλη ταλαιπωρία κάναμε 
τις διακοπές τις βραδινές 
ώρες» καταλήγει ο κ. Κρε-
στενίτης. 

Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρεστενίτης εξηγεί στην 
KARFITSA πώς «δουλεύει» το σύστημα υδροδότησης της 

δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας
#κοινωνία

«ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ…»

Του Βαγγέλη Στολάκη
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«Σαν την Ελλάδα δεν έχει…»Ή
ταν 18 Απριλίου του 2016 όταν ο J. ξαναπάτησε το πόδι 
του στη στεριά, αφού διέσχισε με μία βάρκα το Αιγαίο 
Πέλαγος για να βρεθεί τελικά σώος και αβλαβής σε 
ελληνικό έδαφος. Έφυγε από τον Λίβανο μαζί με τα 
δύο του παιδιά (μία κόρη εννιά ετών και έναν γιο ενός) 
και τη σύζυγό του, προκειμένου να σώσουν τις ζωές 

τους από τις βομβιστικές επιθέσεις που αποτελούσαν πλέον μέρος της 
καθημερινότητάς τους. Όπως λέει στην εφημερίδα KARFITSA, το εισιτήριο 
για μία νέα ζωή κοστολογήθηκε από τους «διακινητές της ελπίδας» 
στις 4.000 ευρώ. Το αρχικό του πλάνο, όπως ισχύει άλλωστε και με την 
πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα, 
ήταν να συνεχίσει το ταξίδι του προκειμένου να βρεθεί… «σε οποιαδήποτε 
χώρα της Ευρώπης».

Ο J. μαζί με τα δύο του παιδιά

Η απόβασή τους όμως στη Λέσβο, 
άλλαξε τα σχέδια ολόκληρης της 
οικογένειας που αποφάσισε τελικά 
να μείνει στη χώρα μας και να 
κάνει μία νέα αρχή. «Όταν φτάσαμε 
στην Ελλάδα, τα σύνορα είχαν ήδη 
κλείσει. Όμως ακόμη κι αν δεν 
επικρατούσε αυτή η κατάσταση, 
πάλι θα επέλεγα να μείνουμε εδώ. 
Είναι μία ήρεμη και ασφαλής χώρα 
και έχει αρκετά κοινά στοιχεία με 
τον Λίβανο. Βέβαια η φορολογία 
είναι αρκετά υψηλή και οι μισθοί 
χαμηλοί, οπότε η αναντιστοιχία σε 
αυτό δημιουργεί αρκετά προβλή-
ματα. Όπως και να έχει όμως, 
έχω αποφασίσει πως το μέλλον 
των παιδιών μου βρίσκεται στη 
Ελλάδα», εξηγεί ο κ. J.. Στον 
Λίβανο εργάστηκε ως πωλητής στα 
Hypermarket και στα Carrefour. «Τα 
τελευταία δέκα χρόνια, βρέθηκα στο 
Abu Dhabi, στο Dubai και στο Qatar, 
σε δουλειές που σχετίζονται με 

το κατασκευαστικό κομμάτι. Όταν 
έφτασα στη Λέσβο, κατάφερα να 
βρω δουλειά μετά από δύο εβδομά-
δες σε μία ΜΚΟ που εδρεύει εδώ», 
λέει. Και εξηγεί πως το «διαβατή-
ριο» για να βρει δουλειά ήταν οι 
τέσσερις ξένες γλώσσες που γνω-
ρίζει. «Οι άνθρωποι που φτάνουν 
εδώ είναι διαφορετικής εθνικότητας 
και ο κάθε ένας μιλάει τη γλώσσα 
του. Καθώς αρκετοί είναι αυτοί που 
δε μιλούν αγγλικά, ήταν σημαντικό 
προσόν για μένα το γεγονός ότι 
μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί 
τους. Άλλωστε είναι κάτι που ανα-
ζητούν όλες οι ΜΚΟ που βοηθούν 
στη διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης». Ο κ. J. αποκάλυψε πως 
είναι χριστιανός σημειώνοντας ότι: 
«ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και το 
γεγονός ότι είμαι θρησκευόμενος, 
ήταν μερικοί ακόμη παράγοντες που 
με έκαναν να επιλέξω την Ελλάδα». 
Να σημειώσουμε ότι δε δημοσιο-

ποιούμε το πλήρες ονοματεπώνυμο 
του κ. J., καθώς βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η εξέταση της αίτησης ασύλου 
που έχει καταθέσει. 

Από τη Συρία  
σε δικηγορικά γραφεία 
και νοσοκομεία  
της Ελλάδας

Η Τόνια Πατρικιάδου εργάζεται στην 
ΜΚΟ «Κάριτας Ελλάς» και απα-
σχολείται στη δομή που βρίσκεται 
στην Επανομή, όπου φιλοξενού-
νται οικογένειες προσφύγων - με 
τη χρηματοδότηση της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ- έως ούτε 
ενημερωθούν από την υπηρεσία 
ασύλου για την χώρα προορισμού 
τους. «Στη συγκεκριμένη δομή 
φιλοξενούνται άνθρωποι από όλα 
τα camps της Θεσσαλονίκης- οι 
οποίοι μεταφέρθηκαν εκεί από την 

Της  Έλενας Καραβασίλη
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Επειδή ακούγονται διάφορα για τις 
ΜΚΟ και τον πακτωλό χρημάτων 
που έχουν πάρει θα ήθελα να σημει-
ώσω το εξής για τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα.

Προκειμένου να παραμείνουν ανε-
ξάρτητοι, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
δεν έχουν δεχτεί ποτέ χρήματα 
της ΕΕ για τα προγράμματά τους 
που αφορούν τη μετανάστευση 
στην Ευρώπη. Μετά την υπογραφή 
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας τον 
Μάρτιο του 2016, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα προχώρησαν ένα βήμα 
παραπέρα και ανακοίνωσαν ότι δεν 
θα δέχονται πλέον χρήματα από τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία 

σε καμία από τις χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιείται 

η οργάνωση. Η απόφα-
ση αυτή πάρθηκε σε 
ένδειξη αντίθεσης στις 
καταστροφικές πολιτι-
κές αποτροπής της ΕΕ 

και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες να απω-

θηθούν οι άνθρωποι και η 
δυστυχία τους από τις ακτές της 

Ευρώπης.

Αυτή τη στιγμή οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα από 20 σημεία σε όλη 
την Ελλάδα, παρέχοντας κυρίως 
φροντίδα ψυχικής υγείας, φροντίδα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, καθώς και φροντίδα σε 
ασθενείς που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, σε 
συνεργασία με τοπικές εθελοντι-
κές οργανώσεις, έχουν μοιράσει 
χιλιάδες κουβέρτες και άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης στη Λέσβο από 
τις αρχές του 2016. Στη Σάμο, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν 
συνεδρίες φροντίδας ψυχικής υγεί-
ας και παρέχουν στέγη σε έγκυες 
γυναίκες, νεογέννητα και οικογένει-
ες, ενώ συνεχίζουν να κλιμακώνουν 
τη δυνατότητα παρέμβασής τους 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Το πρόγραμμα στέγασης φιλοξενεί 
αυτή τη στιγμή 64 ανθρώπους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν 
ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια 
σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο 
στην Ελλάδα από το 1996. 

Οι δραστηριότητες της οργάνωσης 
αυξήθηκαν και πήραν τη μορφή 
επείγουσας παρέμβασης το 2015, 
όταν χιλιάδες άνθρωποι έφταναν 
καθημερινά στα ελληνικά νησιά και 
διέσχιζαν τα Βαλκάνια για να φτά-
σουν στον τελικό προορισμό τους 
στην Ευρώπη.

*Ο κ Μπουφίδης είναι ψυχία-
τρος στη Θεσσαλονίκη

Η ΜΚΟ που δεν 
πήρε χρήματα…

άπ
οψ

η
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«Σαν την Ελλάδα δεν έχει…»

Η «Κάριτας Ελλάς» δραστηριοποιείται με φιλανθρωπικά έργα 
από το 1976, διοργανώνοντας συσσίτια, διανομές ρούχων και 

ειδών πρώτης ανάγκης. Η κ. Πατρικιάδου τονίζει πως η δράση 
της συγκεκριμένης ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα έντονη, ανεξαρτήτου 
εθνικότητας καθώς το φιλανθρωπικό της έργο μετρά πολλά 

χρόνια πριν ξεκινήσει η προσφυγική κρίση. «Στη Θεσσαλονίκη 
το έργο της Κάριτας επικεντρώθηκε σε αστέγους και απόρους, 
όπου πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες καθώς και 

εκμάθηση ελληνικών και άλλων γλωσσών», αναφέρει. 

Ειδομένη- με τη χωρητικότητα να 
είναι για 250 άτομα. Αυτή τη στιγμή 
έχουμε 14 οικογένειες, που έχουν 
ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα 
που στελεχώνονται από κοινωνι-
κούς λειτουργούς, ψυχολόγους 
και νοσηλευτές, ενώ παράλληλα 
γίνεται η ενσωμάτωσή τους στην 
τοπική κοινότητα η οποία είναι πάρα 
πολύ υποστηρικτική», αναφέρει. Η 
κ. Πατρικιάδου εξηγεί πως οι πε-
ρισσότεροι επιθυμούν να φτάσουν 
σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης 
όμως, «όσο περνάει ο καιρός, είναι 
όλο και πιο θετικοί στο ενδεχόμενο 
να παραμείνουν στην Ελλάδα. Τους 
αρέσει ο πολιτισμός και ο τρόπος 
ζωής μας. Μάλιστα όσοι πρόσφυγες 
μιλούν αγγλικά ή γαλλικά, σε πο-
σοστό 95%, έχουν ήδη βρει δουλειά 
στη χώρας μας», λέει. Και εξηγεί: 
«εργάζονται ως μεταφραστές σε 
ΜΚΟ, σε δημόσια νοσοκομεία και σε 
δικηγορικά γραφεία».

«Το μέλλον των παιδιών μου  
βρίσκεται στην πατρίδα σας»

#ρεπορτάζ

Η δομή φιλοξενίας της Κάριτας Ελλάς στην Επανομή 
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#δικό σας

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
33 ετών, επιχειρηματίας

Μιχάλης Παπακοσμίδης,  
58 ετών, επιχειρηματίας

Ανδρέας Μαντόπουλος,  
19 ετών, φοιτητής

Νένα Καρυπίδου,  
21 ετών, φοιτήτρια

Μαρία Παντελή,  
46 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος

Κώστας Ζυγούρας,  
28, ιδιωτικός υπάλληλος

 Διονύσης Λαμόβε,  
22 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος, 
67 ετών, συνταξιούχος βιοτέχνης

Στεφανία Ζίου,  
20 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος

Βάϊος Βαγιάνος,  
22 ετών, επιχειρηματίας

 Κώστας Πεχλιβανίδης,  
27 ετών, Ιδιωτικός υπάλληλος

Γιώργος Ακριτίδης,  
50 Ετών, ιδιωτικός υπάλληλος

Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης,  
39 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος

Αλέξανδρος Ταλάσογλου, 
26 ετών, επιχειρηματίας

 «Θέλουμε, δεν θέλουμε θα μείνουν. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να τους 
αλλάξουμε εμείς. Ότι πούνε οι… 

μεγάλοι θα γίνει. Όμως δεν πρέπει να 
μείνουν τόσοι πολλοί…»!

 «Δεν έχουμε πρόβλημα. Απλώς δεν 
υπάρχει ποιότητα ζωής. Δεν μας 

έχουν προκαλέσει προβλήματα έως 
τώρα».

«Πρέπει να κάτσουν. Δε υπάρχει λό-
γος για κακή αντιμετώπιση απέναντι 

τους. Είναι και αυτοί άνθρωποι, όπως 
όλοι μας».

«Η άποψη μου δεν είναι η… καλύ-
τερη. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν 

μπορεί αυτή τη στιγμή να συντηρήσει 
τους πολίτες της (φορολογουμένους 
και ασφαλισμένους). Δεν μπορεί να 

συντηρεί κι άλλους τόσους…»!

 «Αν μπορέσουμε να τους φροντίσου-
με καλώς. Αλλά πρώτα να φρο-

ντίσουμε και τους δικούς μας τους 
άστεγους.»

«Δεν με ενοχλούν σίγουρα, από τη 
στιγμή που δεν είναι μες στα πόδια 

μας, δεν κάνουν φασαρίες, δεν 
κάνουν ζημιές. Αυτό είναι το παν, 

βασικά. Να μην μας ενοχλούν, να μην 
τους ενοχλούμε. Αλλά δεν έχω δει 
και κάτι καλό. Δηλαδή να πούμε ότι 
ψωνίζουν, ακουμπάνε λεφτά. Καλό 
δεν είναι σίγουρα, που είναι εδώ οι 
πρόσφυγες, γιατί έχουν επιδόματα, 
έχουν άδειες, έχουν χίλια- δυο που 
δικαιούνται, που εμείς ούτε καν τα 
δικαιούμαστε. Βέβαια, τι φταίνε και 

αυτοί να μου πεις. Αυτοί ήρθανε εδώ, 
τους προσφέρουμε αυτά ως κράτος. 

Ως κράτος βέβαια δεν τα προσφέρου-
με εμείς, δεν τα πληρώνω εγώ και 
εσύ αυτά, η Ευρώπη, μας τα στάζει, 
τους τα δίνουμε. Αλλά δεν παύει να’ 
ναι άδικο αυτό. Για μας, για σένα, για 

τον καθένα, που δουλεύουμε εδώ 
12 και 15 ώρες για 3 και 60. Φυσικά, 
και καλοί και κακοί θα υπάρχουνε και 
απ’ τη δικιά τους τη φάρα. Σίγουρα. 
Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα το πώς 
θα εξελιχθεί, τώρα τι θα γίνει, αν θα 
είναι καλό τώρα που θα μαζευτούν 
όλοι αυτοί ή δεν είναι, δεν ξέρω. 
Προς το παρόν, είναι όλα καλά. 

Δηλαδή οι πελάτες που έχω, Άραβες, 
Σύριοι, μια χαρά είναι οι άνθρωποι, 
δεν με ενοχλούνε, δηλαδή δεν έχω 
να πω κάτι κακό. Όπως οι Αλβανοί 
και Ρώσοι όταν ήρθανε, είχανε και 

αυτοί δικαιώματα. Δεν φταίνε αυτοί, 
το θέμα είναι ότι έχουμε γίνει μια 

αποθήκη από πρόσφυγες. Η Ευρώπη 
αυτό θέλει να μας κάνει, αφού το 

δεχόμαστε εμείς..»!

 «Να τους βοηθήσουμε να φύγουν. 
Να γίνει ό,τι καλύτερο. Ό,τι μπορεί 

να κάνει ο καθένας. Να τους βοηθή-
σουμε. Δεν ξέρω το κράτος τι μπορεί 
να κάνει. Θα μείνουν,  θα κάνουν τι; 
Εδώ δεν υπάρχει δουλειά για μας 

που είμαστε, εδώ, ντόπιοι. Αυτοί θα 
βρούν; Αυτοί θα δουλεύουν»;

 «Είμαι λίγο διχασμένος. Από τη μια οι 
άνθρωποι, τους βλέπεις που τυραν-
νιούνται και λες εντάξει, τι πειράζει 

ας πούμε που τον λένε “Husein”; Από 
την άλλη άμα κάνουνε ζημιές και τέ-
τοια δεν σ’ αρέσει ας πούμε. Σκέφτο-
μαι ότι σε μια χώρα, που είναι φτωχή 
αυτή την ώρα , έρχονται άνθρωποι 

να βρούνε δουλειά, να μείνουν εδώ… 
δεν ξέρω. Είναι πολλά μαζί, δεν 

ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Δεν έχουμε 
τη δυνατότητα. 

Αφού βλέπεις εμείς, χάνουμε τα 
σπίτια μας. Αλλά και απ’ τη μια τους 

λυπάμαι τους ανθρώπους, γιατί 
έχουν και πόλεμο, δεν είναι ότι δεν 

έχουνε δουλειές και ήρθανε εδώ. Και 
να κάτσουν εκεί να πολεμήσουν. Με 
ποιους να πολεμήσουν σε ρωτάω. 

Άντε πες μου εσύ τι θα έκανες τώρα.  
Εδώ ήταν οι κομμουνιστές, εμείς 

περάσαμε και έναν εμφύλιο. 

Είναι λίγο μπερδεμένα και μένα στο 
μυαλό μου. Εγώ, τουλάχιστον, δεν 

το είδα πουθενά, ή στην τηλεόραση: 
εμείς για κάθε μετανάστη παίρνουμε 

αυτά τα λεφτά. Και αφού παίρνεις 
αυτά τα λεφτά  γιατί δεν τον έχεις 
αξιοπρεπώς εκεί πέρα; Αυτό που 

περάσανε μες στα τσαντίρια οι 
άνθρωποι.  Δεν παίζεται αυτό το 

πράγμα. Εμείς ήμασταν σπίτια μας και 
παγώναμε»!

 «Δεν είναι καλό. Δεν βλέπεις την 
κατάσταση πως πάει. Τους φιλοξενείς 
και έρχονται και σου σπάνε τα μαγα-
ζιά; Αντικειμενικά τώρα να το πάρεις. 
Μπαίνουν, κλέβουν, σου κάνουν το 
ένα, το άλλο, τα πάντα όλα. Είναι 

καλό τώρα αυτό το πράγμα; Φιλο-
ξενείς έναν άνθρωπο, αντικειμενικά, 
έρχεται στη χώρα σου, κάθεται εδώ 

πέρα και τι; Σου καταστρέφει την 
περιουσία σου»;

«Αν μπούνε σε σχολεία και τα λοιπά, 
ΟΚ. Θέμα δεν υπάρχει, αλλά από τους 
ανθρώπους, βλέπω ότι δεν θα γίνει 
κάτι τέτοιο. Αν το ζούσαμε και εμείς 

το ίδιο θα κάναμε».

 «Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους 
πρόσφυγες. Έχουν πόλεμο, και καλά 

κάνουν οι άνθρωποι που φεύγουν 
από ένα πόλεμο. Όπως και εμείς αν 
είχαμε έναν πόλεμο θα φεύγαμε να 
πάμε κάπου καλύτερα. Απλά εδώ, 

δεν βρίσκουνε το κάτι καλύτερο, βρί-
σκουνε το κάτι χειρότερο. Γιατί άμα 
ξεκινήσουμε από πολιτικά μέχρι τη 
Χ.Α. είναι όλοι «πάρε τον ένα χτύπα 

τον άλλο. Εμένα δεν με ενοχλούν. Αν 
δεν με πειράζουν εμένα, το ίδιο είναι. 

Όλοι άνθρωποι είναι, άσχετα άμα 
βάζουν όλοι μια ταμπέλα και λένε ότι 
είναι από εκεί. Και εμείς άμα είχαμε 

πόλεμο, θα φεύγαμε». 

 «Δεν πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. 
Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεκινήσα-
νε για να μείνουν εδώ πέρα. Απλώς 
εκ των πραγμάτων αναγκάζονται να 
μείνουν. Καλό θα ήταν, να προωθη-
θούν εκεί που θα θέλανε πραγματικά 
να πάνε. Eδώ πέρα η κοινωνία δεν 
είναι έτοιμη για να τους δεχτεί, με 

τις παρούσες συνθήκες. Να μείνουνε 
χωρίς να μπορούν να επιζήσουνε; Το 
ζήτημα δεν είναι να τους πληρώνουν 
οι υπόλοιποι ή να παίρνουν επιδόμα-
τα απ’ έξω. Το θέμα είναι να βρούνε 
δουλειά και να ζήσουν, να ενταχθούν 
δηλαδή στις κοινωνίες αυτές για τις 

οποίες προορίζονται. Αυτό το σκεπτι-
κό, το να μείνουν με αυτό τον τρόπο, 

δε νομίζω ότι έχει μέλλον».

 «Κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή 
πρέπει να φύγουνε από την Ελλά-
δα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η 
Ελλάδα από ότι βλέπετε δεν είναι 

στα καλύτερα της. Θεωρώ ότι κάποια 
στιγμή πρέπει να φύγουνε. Θεωρώ 

ότι δεν είναι σωστό να μείνουν εδώ».

 «Η άποψη μου είναι ότι όλοι οι άν-
θρωποι δικαιούνται ένα μέρος να μεί-
νουνε και ένα μέρος να δουλέψουνε. 
Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η χώρα μας  

βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, 
στην οποία δυστυχώς δεν υπάρχει 
αποκατάσταση, ούτε για εμάς τους 
Έλληνες. Αλλά, από εκεί και πέρα, 

είμαι τελείως θετικός στο να δουλέ-
ψουνε και να βρουν δουλειές, γιατί, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, και ο δικός 
μας ο λαός, είναι κάποιες δουλειές 
που τις υποτιμάει, και καλά κάνουν 
και τις παίρνουν, για μένα αυτές τις 

δουλειές.  Από εκεί και πέρα, καλό θα 
είναι να βοηθάμε τους πρόσφυγες και 
μετανάστες που φτάνουν στη χώρα 

μας γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε. Δεν 
έχει σχέση από πού είναι ο καθένας 

μας». 

«Καλά θα ήτανε να ζούσαν στις δικές τους πατρίδες, όμως…»! Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του κέντρου της δεύτερης 
μεγαλύτερης πόλης της χώρας, μιλούν για τους πρόσφυγες στο μικρόφωνο της KARFITSA. Χωρίς μοντάζ, όλες οι απόψεις…

Της Χρυσάνθης Καράπα
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ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
είναι το νέο ασφαλιστικό - φορολο-
γικό κατά κοινή διαπίστωση όλων 
των επαγγελματικών φορέων της 
χώρας και κανείς από την κυβέρνη-
ση και το υπουργείο Οικονομικών 
δεν αντιλαμβάνεται τις τεράστιες 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώ-
σεις που έρχονται... Κάποιοι ζητούν 
από τα Επιμελητήρια να γίνουν 
ομαδικές προσφυγές στη Δικαιο-
σύνη κατά του Νόμου 4387/2016, 
γιατί οι επιβαρύνσεις, σωρευτικά 
συνεκτιμώμενες, επιφέρουν ουσι-
αστικά δήμευση του εισοδήματος 
(!) των ελεύθερων επαγγελματιών, 
τους οποίους και εξαθλιώνουν, 
φτωχοποιούν και πλήττουν τον 
πυρήνα του δικαιώματος σεβασμού 
της περιουσίας και του ελάχιστου 
ή εύλογου επιπέδου αξιοπρεπούς 
διαβίωσης. Θα κλείσουν χιλιάδες 

ακόμα επιχειρήσεις, στέλνο-
ντας στην ανεργία και στη 

φτώχεια χιλιάδες ακόμα 
οικογένειες, λένε οι 
εμπορικοί σύλλογοι και 
η Ομοσπονδία Επαγ-
γελματιών και Εμπόρων 

Νομού Θεσσαλονίκης. 
Δραματική έκκληση προς 

την κυβέρνηση έκανε προ 
ημερών στον Real fm ο πρόεδρος κ. 
Γιάννης Μανδρίνος για τα επερχό-
μενα, εξ’ αιτίας του καταστροφικού 
Νόμου Κατρούγκαλου, που οδηγεί 
όλους τους επαγγελματίες σε αργό 
θάνατο! 

ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ και 
όχι οι Έλληνες δείχνουν τα επίσημα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα. Οι Έλληνες εργαζό-
μενοι είναι πρωταθλητές σε ώρες 
εργασίας σε όλη την Ευρώπη, ενώ 
ακόμη και στην παγκόσμια λίστα 
βρίσκονται στην τέταρτη θέση! Οι 
Έλληνες εργαζόμενοι είναι σαφώς 
πιο... εργατικοί από τους Γερμα-
νούς, αφού εργάσθηκαν 2.042 ώρες 
ετησίως, ενώ οι Γερμανοί εργάσθη-
καν μόλις 1.371 ώρες! Στον αντίπο-
δα, οι Έλληνες εργαζόμενοι αμείβο-
νται σχεδόν με τα μισά χρήματα, απ’ 
όσα παίρνει ο μέσος εργαζόμενος 
στις χώρες του ΟΟΣΑ βιώνοντας 
μάλιστα μια μακροχρόνια ύφεση με 
τα πλέον αυστηρά οικονομικά μέτρα 
μέσω Μνημονίων. Και ενώ οι Έλ-
ληνες δουλεύουν περισσότερο από 
κάθε άλλο Ευρωπαίο, η αμοιβή τους 
για κάθε ώρα εργασίας είναι πλέον 
η χαμηλότερη στην Ευρωζώνη και 
μια από τις χαμηλότερες παγκοσμί-
ως. Παρά ταύτα, η ανάπτυξη και 
οι επενδύσεις ακόμα δεν έρχονται, 
γιατί δυστυχώς, η χώρα παραμένει 
«παγιδευμένη» σε λάθος μέτρα και 
αντιαναπτυξιακές επιλογές!  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας
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■ Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης θα χτυπά η «καρδιά» του κτηνοτροφικού 
και πτηνοτροφικού κλάδου από τις 2 έως τις 5 
Φεβρουαρίου του 2017, στο πλαίσιο της 10ης 
Zootechnia. Αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη 
έκθεση στον τομέα των παραγωγικών ζώων 
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, παρουσιάζει 
όλες τις εξελίξεις στον χώρο και γίνεται κάθε 
δύο χρόνια σημείο συνάντησης των εκπροσώ-
πων της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας. Θα 
συμμετέχουν 849 εκθέτες, με εκθεσιακές συμμε-
τοχές από 37 χώρες, σε 33.000 τμ. εκθεσιακών 
χώρων. Μάλιστα 9 στους 10 εκθέτες προτίθενται 
ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν 
ξανά, με την αύξηση των Ελλήνων επισκεπτών 
να αναμένετε να φτάσει στο 114% και στο 278% 
από ξένους εμπορικούς επισκέπτες.

# Τα τμήματα πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ της 
ΚΕΔΗΘ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσ-
σαλονίκης) έχουν ξεκινήσει και είναι απολύτως 

γεμάτα .Ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει αρχές 
Απριλίου (εγγραφές στο 2310.313.414) Ο λόγος 
που τα τμήματα γεμίζουν σε… χρόνο ρεκόρ είναι 
η εξαιρετική δουλειά που γίνεται με… 100% 
επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης - και τα 110 
ευρώ που κοστίζει ΟΛΟ το πρόγραμμα με δώρο 
36 ώρες από την ΚΕΔΗΘ 

■ To Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες 
θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας 
στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτή-
σεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά 
Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, 
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, 
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ 

ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών 
αναγκών του, ζητεί την πρόσληψη πέντε ατόμων 
θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

■ Νέο πρόγραμμα για 10.500 ανέργους του 
ΟΑΕΔ με αμοιβή 600 ευρώ, στον ιδιωτικό και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους δήμους, 
για μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους του 
ΟΑΕΔ ηλικίας 55 - 67 ετών, προανήγγειλε από 
το βήμα της Βουλής η αναπληρώτρια υπουργός 
Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δέκα ατόμων Μουσικών ωρομισθίων 
για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών 
Νεάπολης - Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στο τηλ. 2313329544.

■ Πιο δύσκολη χρονιά σε σχέση με το 2016 θα είναι 
το 2017, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Μιχάλης 
Ζορπίδης, μιλώντας από το βήμα του ετήσιου δείπνου 
του ΕΕΘ με την ευκαιρία του νέου έτους, παρουσία 
του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου. 
«Νομίζω πως ισχύει για όλους μας το κάθε πέρυσι και 
καλύτερα, αφού το 2017 μπαίνει με 17 νέες πληγές» 
είπε, απαριθμώντας μεταξύ άλλων ως πληγές τη 
φορολογία, τη μείωση των συντάξεων, τους νέους 
φόρους κατανάλωσης και την αναδρομική φορο-
λόγηση των αδιανέμητων κερδών. «Το 2016 είχαμε 
2.751 διαγραφές επιχειρήσεων όλων των νομικών 
μορφών, ενώ οι εγγραφές ήταν λιγότερες κατά 344. 
Τα λουκέτα συνεχίζονται για έβδομη συνεχή χρονιά 
και σημαίνουν χαμένες θέσεις εργασίας και μειωμένα 
έσοδα. Πρόκειται για μια κατάσταση που πλέον δεν 
αντέχεται. Το ερώτημα είναι πόσοι θα έχουμε αντέξει 
να παραμείνουμε ελεύθεροι επαγγελματίες στη διάρ-
κεια του 2017» είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο 
και για αύξηση του αριθμού των μισθοδοτούμενων 
από όλους τους φορείς του Δημοσίου με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 150 
εκατομμύρια ευρώ το μισθολογικό κόστος, τη στιγμή 
που ο ιδιωτικός τομέας δεινοπαθεί 
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Οι ήρωές τους ζωντανεύουν  
στην οθόνη του tablet  
ή του smartphone

made in Thessaloniki

#books

info

«Εξυπνα» βιβλία για παιδιά 

Πρωτότυπα και καινοτομικά παιδικά βιβλία που… ζωντανεύουν! Αυτό 
είναι το νέο success story που έχει να επιδείξει η Θεσσαλονίκη. Ο λόγος 
για τα βιβλία LIVEBOOKS, τα διαδραστικά βιβλία made in Thessaloniki που 
δημιουργεί η ομάδα Bitar.  Πρόκειται για παιδικά βιβλία τα οποία δίνουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών παράλληλα με το κείμενο 
που διαβάζουν να βλέπουν στην οθόνη του smartphone ή του tablet τους 
ήχο, εικόνα και βίντεο με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων!

Μέχρι σήμερα οι τέσσερις Θεσσαλονικείς έχουν εκδώσει τα εξής βιβλία και τις αντίστοιχες εφαρμογές επαυ-
ξημένης πραγματικότητας: «Μνημεία και Τέρατα», «Ο Ντίνος στα Ίχνη των Δεινοσαύρων», «Οι Βασιλιάδες της 
Ζούγλας», «Η Κοκκινοσκουφίτσα φοράει κίτρινα», «Χριστουγεννιάτικο Μυστικό».  Εκτός αυτών, στο βιβλίο 
«Το ηλιακό σύστημα σε 3D» με την χρήση augmented and virtual reality - επαυξημένης και εικονικής πραγμα-
τικότητας δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες να δουν όλο το ηλιακό σύστημα αλλά και να περιηγηθούν 
στον διαστημικό σταθμό.  Όπως λέει ο κ. Παπούλιας: «Χρησιμοποιήσαμε πραγματικές φωτογραφίες 360 
μοιρών του Διαστημικού Σταθμού του E.S.A.».  Σημειώνεται πως για να αγοράσει κανείς ένα «βιβλίο που… 
ζωντανεύει» δεν χρειάζεται να ξοδέψει μια περιουσία αφού οι τιμές τους κυμαίνονται από 5 έως 15 ευρώ. Τα 
βιβλία αυτά, σύμφωνα με τους δημιουργούς τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδαγωγούς σε εκπαι-
δευτήρια.  Όπως λέει ο κ. Παπούλιας τα διαδραστικά βιβλία γίνονται ανάρπαστα όπου παρουσιάζονται, αφού 
γονείς και παιδιά σχηματίζουν… ουρές για να ζήσουν από κοντά την μοναδική αυτή εμπειρία! 

Έτσι τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να «αγγίξουν» 
έναν δεινόσαυρο ή ένα άγριο ζώο της φύσης, να 
«ζήσουν» από κοντά την εμπειρία της ζούγκλας ή να 
εξερευνήσουν το ηλιακό μας σύστημα. Τα έξι βιβλία με 
τις αντίστοιχες εφαρμογές τους επαυξημένης πραγ-
ματικότητας, όπως δηλώνουν και οι δημιουργοί τους 
έχουν ένα στόχο: να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν 
ξανά το βιβλίο, την ώρα που οι νέες τεχνολογίες έχουν 
μπει για τα καλά στη ζωή μας και μάλιστα από πολύ 
μικρή ηλικία. Σημειώνεται πως το μόνο που αρκεί να 
κάνουν οι γονείς είναι να «κατεβάσουν» την σχετική 
εφαρμογή εντελώς δωρεάν από το internet. Μιλώ-
ντας στην KARFITSA ο CEO της start up εταιρίας 
Bitar που δημιουργεί τα διαδραστικά βιβλία, Βαγγέλης 
Παπούλιας αναφέρει ότι: «Χρησιμοποιούμε την κάμερα 
του κινητού τηλεφώνου ή του tablet. Σημαδεύουμε με 
την συσκευή μας συγκεκριμένες σελίδες του βιβλίου 
και στην οι ήρωες ζωντανεύουν στην οθόνη. Έτσι τα 
παιδιά μπορούν να διαβάζουν για ένα βιβλίο, έναν 
ελέφαντα ή ένα δεινόσαυρο και στην συνέχεια να το 
βλέπουν. Εάν ο χρήστης σημαδέψει το εξώφυλλο των 
βιβλίων, τότε μπορεί να βγει φωτογραφίες με τα μο-

ντέλα, π.χ. με έναν δεινόσαυρο, με έναν ιπποπόταμο, 
με τον πύργο του Άιφελ ή ντυμένος σαν αστροναύτης» 
σχολιάζει ο κ. Παπούλιας. 

Εκπαίδευση και… τεχνολογία 

Ο ίδιος στην ερώτηση «για ποιο λόγο δημιούργησε 
αυτός και  οι συνεργάτες του τα εν λόγω βιβλία» 
αναφέρει ότι… και τα τέσσερα μέλη της ομάδας είναι 
γονείς και «θέλαμε να φέρουμε ξανά τα βιβλία στα χέ-
ρια των παιδιών μας». Η ομάδα αποτελείται εκτός από 
τον Βαγγέλη Παπούλια από τους: Ευθύμη Παπούλια, 
Κατερίνα Παπούλια και Γιάννη Ματζιάρη. Οι τέσσερις 
Θεσσαλονικείς γράφουν… το story, σχεδιάζουν, εικο-
νογραφούν τα βιβλία και ταυτόχρονα δημιουργούν τις 
αντίστοιχες εφαρμογές που τα συνοδεύουν δωρεάν. 
Αν και όπως λέει ο κ. Παπούλιας η δημιουργία του 
πρώτου βιβλίου που συνδυάζει… εκπαίδευση και 
τεχνολογία πήρε περίπου ένα χρόνο, πλέον για την 
δημιουργία κάθε νέου προϊόντος απαιτούνται περίπου 
τρεις μήνες. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Μετά το 
πρώτο… σοκ 

της κρίσης
ο πολιτισμός 

«συνέρχεται»
Έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια στις θεατρικές αίθουσες και σε άλλους 

χώρους παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος, στον καιρό της κρίσης; «Όχι 
μόνο δεν έχει μειωθεί η κίνηση, αλλά αντιθέτως έχει αυξηθεί σημαντικά (γύρω 

στο 30%) και αυτή η αύξηση δεν είναι συγκυριακή αλλά είναι σταθερή τα 
τελευταία 2 χρόνια…» λέει στην KARFITSA (και στο Β’ ΜΕΡΟΣ της έρευνας 

μας) εκπρόσωπος πολιτιστικού φορέα.  Στο ίδιο μήκος κύματος  βρίσκονται 
οι περισσότεροι της Θεσσαλονίκης σημειώνοντας «Στο πρώτο τρίμηνο αυτής της 

θεατρικής περιόδου πηγαίνοντας προς τα… πίσω έχουμε σχεδόν διπλάσια εισιτήρια και 
μια αύξηση 30% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες…»  

Της Χρυσάνθης Καράπα

#πολιτισμός
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Γλυκερία Καλαϊτζή,  
Director θεάτρου «Τ» 

«Όχι, ιδιαίτερα. Μια καλή παράσταση θα 
δουλέψει το ίδιο –μπορεί και… καλύτερα».

Χρύσα Ζαρκαλή,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας  
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

«Ο αριθμός των εισιτηρίων μας δεν έχει 
μειωθεί, και αυτό επιβεβαιώνει την σταθερή 
σχέση μας με το φιλότεχνο κοινό».

Γεώργιος Βράνος,  
Διευθυντής της Κρατικής  
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 

«Έχει αυξηθεί σημαντικά (γύρω στο 30%) 
και αυτή η αύξηση δεν είναι συγκυριακή, δεν 
οφείλεται δηλαδή σε κάποια δημοφιλή προ-
γράμματα που παρουσιάσαμε σε δεδομένες 
χρονικές περιόδους, αλλά είναι σταθερή τα 
τελευταία 2 χρόνια. Στην αρχή της κρίσης 
βεβαίως και υπήρξε ένα σοκ στον κόσμο και 
μία αντίδραση να κόψει πράγματα που είχε 
συνηθίσει, αλλά με την πάροδο του χρόνου 
και παρόλη τη συνεχή εξοικονόμηση πόρων 
από το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, στο τέλος 
της ημέρας όλοι κράτησαν τα πιο σημαντι-
κά στη ζωή τους και αυτός είναι ο λόγος 
πιστεύω που πλέον έρχονται όλο και περισ-
σότεροι κοντά μας. Εμείς από την πλευρά 
μας αυτό που κάναμε και θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε είναι να προσφέρουμε ποιοτική 
ψυχαγωγία σε ιδιαιτέρως προσιτές τιμές. Το 
εισιτήριό μας είναι σε όλες τις συναυλίες αρ-
κετά χαμηλό (15 και 10 ευρώ), το μειωμένο 
εισιτήριο των 5 € ισχύει για πάρα πολλές κα-
τηγορίες ακροατών, ισχύει δωρεάν είσοδος 
για φοιτητές σε ικανό αριθμό παραγωγών 
μας και από φέτος καθιερώνουμε και 30 
δωρεάν εισιτήρια για ανέργους, χωρίς φυσι-
κά να μας περισσεύουν τα χρήματα, αλλά ως 
κρατικός φορέας οφείλουμε να προβαίνουμε 
σε τέτοιες πράξεις και προσπαθούμε να 
συμπληρώνουμε τα έσοδα από χορηγίες».

Ζαχαρίας Σεμερτζίδης,  
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς 
επιχείρησης Κορδελιού-Ευόσμου 

«Μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στο 
χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης αποτελεί ο Δημοτι-
κός Κινηματογράφος που λειτουργεί στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Ευόσμου και αποτελεί έναν 
από τους πιο αγαπημένους πολιτιστικούς 
θεσμούς του Δήμου μας και όχι μόνο. Οι 
κινηματογραφικές προβολές που πραγμα-
τοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να 
κερδίσουν την αγάπη μικρών και μεγάλων. 
Η απήχηση του δημοτικού κινηματογράφου 
είναι μεγάλη και οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές 
και εκπτώσεις συνέβαλαν στην πετυχημένη 
πορεία του».

Κυριακή Ουδατζή,  
Director Ολυμπιακού Μουσείου 

«Ο αριθμός των εισιτηρίων που αντιστοι-
χούν σε αριθμό επισκέψεων έχει αυξηθεί 
θεαματικά αναφορικά με τα σχολεία, καθώς 
το Ολυμπιακό Μουσείο γίνεται ολοένα και 
πιο δημοφιλές, χάρη στο άρτιο εκπαιδευτικό 
έργο που προσφέρει σε όλες τις ηλικιακές 
και κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα όμως 
έχει αυξηθεί και το ποσοστό των παιδιών 
που δεν δύνανται να δώσουν το συμβολικό 
οικονομικό αντίτιμο των 3€ του εισιτηρίου, 
γεγονός που οδηγεί σε συρρίκνωση των 
εσόδων, την ίδια ώρα που αυξάνονται οι 
επισκέψεις και παράλληλα και ο αριθμός 
των εργαζομένων που χρειάζεται για την 
άρτια εξυπηρέτηση του κοινού μας». 

Γιάννης Αναστασάκης,  
Καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ  

«Αντιθέτως! Στο πρώτο τρίμηνο αυτής της 
θεατρικής περιόδου (2016) πηγαίνοντας 
προς τα… πίσω έχουμε σχεδόν διπλάσια 
εισιτήρια από το 2014 και μια αύξηση 30% 
σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 
2015. Αλλά και τα έσοδά μας έχουν αυξηθεί 
κατά 25% σε σχέση με το 2014 και κατά 
50% σε σχέση με το 2015. Κι όλα αυτά με 
ελεύθερη είσοδο στους ανέργους και με την 
καθιέρωση εισιτηρίου 5 ευρώ κάθε Τετάρτη 
και Πέμπτη σε όλες τις σκηνές μας. Είμαι 
αισιόδοξος ότι θα είναι μια καλή χρονιά 
για το ΚΘΒΕ με γεμάτα θέατρα και ωραίες 
παραστάσεις. Θα προσπαθήσουμε πολύ για 
αυτό»!

Γεώργιος Βράνος,  
Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης- Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης

«Έχουμε μόλις ανακοινώσει τον 
προγραμματισμό του εξαμήνου Ιανου-
άριος-Ιούνιος 2017, όπου υπάρχει μία 
πληθώρα επιλογών για τους φίλους 
της μουσικής, με σπουδαία έργα 
του ρεπερτορίου, με εκπαιδευτικά 
προγράμματα, με συναυλίες μουσικής 
δωματίου, με εναλλακτικές δράσεις 
κτλ, ενώ ετοιμάζουμε σπουδαία πράγ-
ματα και για το καλοκαίρι. Θεωρώ 
όμως ότι κορωνίδα των δράσεών μας 
είναι, όχι μόνο για φέτος, αλλά ως 
μία από τις σημαντικότερες στιγμές 
της ορχήστρας από ιδρύσεώς της, 
το ταξίδι μας στο Μόναχο με την 
οικονομική υποστήριξη του Γενικού 
Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσα-

λονίκη και την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας, για μία 
συναυλία αφιέρωμα στα θύματα του 
Ολοκαυτώματος των Θεσσαλονικέων 
Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Κ.Ο.Θ. 
επιλέχτηκε να είναι ο πολιτιστικός 
οργανισμός για αυτή τη σπουδαία εκ-
δήλωση μνήμης και να εκπροσωπήσει 
παράλληλα τον ελληνικό πολιτισμό 
σε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα 
μουσικής στην Ευρώπη».

Νικήτας Μυλόπουλος,  
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης  

«Το επόμενο βήμα μας είναι να 
συνεχίσουμε και να εντείνουμε 
την εξωστρέφεια του οργανισμού, 
επεκτείνοντας τις συνέργειες και 
διευρύνοντας τις δράσεις κοινωνικής 

ευαισθησίας, μέσω παρεμβάσεων σε 
χώρους φιλοξενίας προσφύγων, υπαί-
θριων συναυλιών ανοιχτών στο ευρύ 
κοινό, επίκαιρων εκδηλώσεων λόγου 
με δωρεάν είσοδο κ.ά. Αυτό γίνεται, σε 
συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός 
ανοιχτού, ποιοτικού και πολυσυλλε-
κτικού καλλιτεχνικού προγράμματος, 
όπως και σειράς καινοτόμων και 
πρωτοποριακών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων».

Γιάννης Αναστασάκης,  
Καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ- 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

«Ετοιμάζονται οι νέες παραγωγές μας: 
ΤΑ ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ, ΓΚΙΑΚ, 
ΑΣΚΗΤΙΚΗ, ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ 
ΠΟΛΗ, ΝΟΣΤΟΣ (μια παράσταση 
Θεάτρου Κούκλας για ενήλικες), 
συνεχίζει τις παρουσιάσεις του το 

Αναλόγιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΑΣΚΑ-
ΦΗ 3, σχεδιάζουμε το Διεθνές Τμήμα 
του καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δάσους 
και υλοποιούμε θεατρικές Δράσεις σε 
εναλλακτικούς χώρους και στα μου-
σεία της πόλης. Μόλις τώρα ξεκίνησε 
κι η καμπάνια μας με το act4greece 
της Εθνικής Τράπεζας με σκοπό να 
θωρακίσουμε το Θέατρο Δάσους , που 
έχει υποστεί φθορές από το χρόνο  και 
να αξιοποιήσουμε τους χώρους του 
για τη δημιουργία ενός επισκέψιμου 
«Φροντιστηρίου» που θα γνωρίσει 
στον κόσμο την 55χρονη ιστορία 
του ΚΘΒΕ. Την άνοιξη ετοιμάζουμε 
και τη Μόνιμη Έκθεση Κοστουμιών 
του ΚΘΒΕ στο Βασιλικό θέατρο, ένα 
θησαυρό που βρίσκεται τώρα στις 
αποθήκες μας και πρέπει να βγει ξανά 
στο φως! Έχουμε πολλή δουλειά 
μπροστά μας».

Τι έχει προγραμματιστεί για το 2017;

Διαβάστε αναλυτικά τι απάντησαν στην ερώτηση αν έχουν μειωθεί 
τα εισιτήρια και τα έσοδα σε σχέση με άλλες χρονιές:

Φωτό από Κ.Θ.Β.Ε.
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Φτιάξατε «δικό σας κόσμο» με τη μουσική;

Διαρκώς τον φτιάχνω, η δημιουργία δεν 
σταματά ποτέ. Η μουσική είναι ένας γαλαξίας 
με άστρα. Κάθε άστρο κι ένα ξεχωριστό ηχητικό 
τοπίο. Κι έτσι επειδή γοητεύομαι από πολλά και 
διαφορετικά είδη μουσικής η δραστηριότητα 
μου δεν εξαντλείται σε ένα είδος. Ασχολούμαι 
με την ποπ γιατί αυτή έχει την μεγαλύτερη 
διείσδυση σε ένα πλατύ κοινό, με την nu soul 
αλλά και με instrumentals που μου δίνουν 
τη δυνατότητα να μεταφέρω μια cinematic 
αίσθηση που αγαπώ ιδιαίτερα. Ίσως αυτή η 
πολυσυνθετικότητα μπορεί να μου χρεωθεί ως 
μια μη αποκρυσταλλωμένη άποψη πάνω στη 
μουσική αλλά ποτέ δεν αγάπησα την εμμονή και 
τη μανιέρα στη φόρμα...

Ως Έλληνας πώς περπατήσατε στις γειτονιές 
του κόσμου;

Κι αν δεν περπάτησα... Πάντα όμως σαν 
ταξιδιώτης που ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου 
την ημερομηνία επιστροφής. Γιατί το ταξίδι 
δεν εξαντλείται στον τόπο προορισμού αλλά 

ξεκινά από εκεί. Όπου κι αν πας το υποτιθέμενο 
ανοίκειο δεν σου είναι και τόσο άγνωστο τελικά.  
Βλέπεις πόσο εύκολα ξετυλίγεται ένα ιδιάζων 
παζλ που δείχνει τον εαυτό σου που δεν έχεις 
ακόμη ανακαλύψει...

Πολυσχιδής και «ανικανοποίητος»; Με τι 
άλλο θα ασχοληθείτε;

Είμαι έτοιμος με μια σειρά instrumental 
τραγουδιών που ευελπιστώ σύντομα να τα πα-
ρουσιάσω. Ακόμη ξεκίνησα και μια συνεργασία 
με την Λίνα Νικολακοπούλου. Κι επίσης πολύ 
σύντομα θα κυκλοφορήσει από την Universal 
ένα νέο μου single με την εξαιρετική φωνή της 
Μαρίας Ζλατάνη με τίτλο “So many lies”.

Αν επιστρέφατε στη ηλικία των 18 χρόνων, 
με το μυαλό και τις εμπειρίες που αποκτήσα-
τε μέχρι σήμερα, τι θα αλλάζατε και τι όχι; Με 
τι θα στενοχωριόσασταν και με τι όχι;

Σε μια τέτοια ερώτηση πολλοί απαντούν “δεν 
θα άλλαζα τίποτα” και δεν το καταλαβαίνω. Μα 
πως δεν θα άλλαζα... Θα άλλαζα πολλά. Έκανα 
πολλές λάθος επιλογές δεν έχει σημασία ποιές 

και φροντίζω να επωφελούμαι από τα λάθη 
που έκανα γιατί έτσι βρίσκει κανείς το δρόμο 
του όσο αργά κι αν συμβεί αυτό. Από τα λάθη 
εξ’ άλλου δεν μαθαίνουμε;

«Θα έρθουν μέρες που θα περπατάνε 
λουσμένοι στο φως... Αυτά τα εκατομμύρια 
Έλληνες που ζουν στα βαθιά σκοτάδια…Θα 
έρθουν αυτές οι μέρες» γράψατε προσφάτως 
στα social media. 

Αυτό το πόσταρα πράγματι με αφορμή ένα 
instrumental track που έγραψα το 2012. Το 
ονόμασα Shimmering Walk οραματιζόμενος τη 
στιγμή που θα βγαίναμε στο φως. Χρειάζεται 
ψυχραιμία. Και η ψυχραιμία σφυρηλατεί την 
υπομονή μας και προφανώς ενθαρρύνει και 
την ψυχολογία όλων μας… Δεν ξεχνώ ποτέ 
αυτό που είπε ο Νίτσε ότι η ζωή ως αισθητικό 
φαινόμενο και μόνο έχει αξία. Ένας άλλος Γερ-
μανός όμως και ξέρουμε όλοι ποιός είναι αυτός 
μάλλον την βλέπει ως οικονομικό φαινόμενο 
και μόνο. Τα χρήματα μπορούν προσωρινά να 
μας τα πάρουν την αισθητική μας όμως ποτέ. Κι 
έτσι πορεύομαι...

Ο Γιάννης Οικονομίδης σπούδασε Graphic design-Διαφήμιση, Ιστορία Τέχνης και Ζωγραφική. Εργάστηκε στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Ως art creative 
director σχεδίασε διάφορα περιοδικά στη πόλη της Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως art creative director σε διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Δουλειές του έχουν βραβευθεί στο φεστιβάλ Διαφημιστικής Δημιουργίας. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων. Το πρώτο με τίτλο «Imagine, Design by Ikonomidis» 
εκδόθηκε από το University Studio Press και αποτελεί την πρώτη ελληνική γραφιστική μονογραφία που περιλαμβάνει γραφιστικές και διαφημιστικές εργασίες αλλά 
και προσωπικά projects που αφορούν στο σχεδιασμό γραμματοσειρών, φόρμα, πορτρέτα και video. Το δεύτερό δίγλωσσο του βιβλίο με τίτλο «Αlphabet Symbols - 
Tα μηνύματα της φόρμας», εκδόθηκε από τα Ελληνικά Γράμματα. Σε αυτό το βιβλίο επιχειρείται μια προσέγγιση του γράμματος ώς φόρμα-σύμβολο. Τα γράμματα της 
αλφαβήτου αποσυνδέονται από την όποια  λειτουργική τους ιδιότητα και αναλύονται ώς φόρμες που στέλνουν άκρως ενδιαφέροντα μηνύματα. Επίσης στο πλαίσιο 
της «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997» ο Γιάννης Οικονομίδης παρουσίασε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικης του Δήμου Θεσσαλονίκης την multi media video 
έκθεση με τίτλο «Η αρμονία των αντιθέσεων».  Εξέθεσε, τέλος, στον Ιανό της Αθήνας μια σειρά έργων με τίτλο  «Αlphabet Symbols - Tα μηνύματα της φόρμας».  

#μουσική
Ian Ikon - Γιάννης Οικονομίδης
Γεννημένος καλλιτέχνης…
Ως το λαιμό… βουτηγμένος στη ζωή. Μόλις τον είδα, αυτό σκέφτηκα.  
Τι ωραία, να ψάχνεις το φως… Να ακούς τους ήχους γύρω σου,  
ακόμη κι αυτούς που κρύβονται είτε από μεγάλες σιωπές αμηχανίας  
και κούρασης, είτε από τη βοή της πόλης και των «μηχανών»  
που σε περιτριγυρίζουν. Ο Γιάννης Οικονομίδης - Ιan Ikon μιλάει  
στην KARFITSA για τη ζωή που «και μόνο ως αισθητικό  
φαινόμενο έχει αξία».

Zωή κοσμοπολίτικη, ζωή μέσα στους «ζωντανούς» του κόσμου… (Καλλιτέχνες και δημιουργούς)

Οι άνθρωποι φτιάχνουν τους τόπους που αγαπά κανείς. Κανένα περιβάλλον από μόνο του όσο συναρπα-
στικό κι αν είναι δεν μπορεί να σε πείσει να μείνεις. Οι πόλεις είναι σαν χαρακτήρες ανθρώπων. Ή ται-
ριάζεις ή όχι. Ιδιοσυγκρισιακά ταίριαξα πολύ με την Νέα Υόρκη. Εκεί λάτρεψα κάτι που θα ακουστεί 
παράξενο. Την αδιακρισία των ανθρώπων. Ναι, την αθώα και ανεξίκακη αδιακρισία. Υπάρχει κι 
αυτή και είναι πατέντα της πόλης αυτής. Να τρως brunch σε ενα συνοικιακό μπαρ κι ο διπλανός 
σου να θέλει να μάθει τα πάντα για σένα και μετά να ξετυλίγει και την δικιά του ιστορία. Στο 
club Ηome η Beyonce να με ρωτά ευθέως αν είμαι πλούσιος, ο Rod Stewart 
με τη γυναίκα του στο Rooftop του Hotel Hugo να μου εξομολογούνται 
πράγματα και στο σπίτι μιας φίλης μου στο Soho ο Jeff Koons να 
αποκαλύπτει διάφορα σε μένα, το ίδιο κι εγώ. Η ευπρέπεια και η 
σεμνότητα των πόλεων της Κεντρικής κυρίως Ευρώπης δυ-
σκολεύει λίγο έως πολύ την επικοινωνία. Αλλά αυτή η ανε-
πιτήδευτη αμεσότητα των ανθρώπων της Νέας 
Υόρκης δημιουργεί εύκολα αναπάντεχες 
γέφυρες επικοινωνίας.

Στη δισκογραφία o Ian Ikon έκανε την εμφάνισή του με το ψευδώνυμο Lunicon 
και ένα instrumental cd, με τίτλο “Μonths”. Το 2012, κυκλοφόρησε από την 
Universal Music, το EP “Like a star”, με τον Craig Walker (πρώην τραγουδιστή 
των Archive). Το ΕP περιλαμβάνει 5 τραγούδια τη μουσική των οποίων έγραψε 
ο Ian Ikon. Σ’ αυτό το pop rock EP συναντιέται η αισθητική και συνθετική άποψη 
του Ian Ikon με την λυρικότητα της φωνής του Craig Walker. 5 τραγούδια που 
μιλούν για τον έρωτα, τη φυγή με άγνωστο προορισμό, τον ερωτικό πόνο, την 
λύτρωση από συναισθηματικές οφειλές. Το φωτεινό Like a star που μιλά για 
ένα έρωτα που σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή, το ταξιδιωτικό Destination 
unknown που ομολογεί πως όπου κι αν πάει ο έρωτας εκεί δημιουργείται και 
μια καινούργια πατρίδα, το Fly fly away που μας προτρέπει να επινοήσουμε ξανά 
τον εαυτό μας και να αλλάξουμε τους ρόλους μας in a new fair play, το “Where 
are these feelings coming” from μια σκοτεινή ερωτική εξομολόγηση και το απο-
λογητικό “Ready for a change” που δηλώνει πως η αλλαγή όσο κι αν πονά στο 
τέλος θεραπεύει και εν τέλει απελευθερώνει.Tο 2014 o Ian Ikon συνεργάζεται με 
την Νatalia Corvington που κάνει το ντεμπούτο της με το τραγούδι “Everywhere 
I go” για το οποίο έγραψε την μουσική, τους στίχους, έκανε την παραγωγή και 
κυκλοφόρησε από την Εmi music. Ένα vintage pop road song που μας υποδει-
κνύει πως όπου κι αν ταξιδέψει κανείς ανακαλύπτει ένα κομμάτι από την δικιά 
του πατρίδα. Το τραγούδι αυτό μπήκε σε 4 μεγάλες συλλογές που κυκλοφόρησαν 
από την Minos Emi. To 2015 κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Τhe End of 
Falling” από την Minos Emi για το οποίο έγραψε την μουσική και τους στίχους. 
Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει πως ακόμη κι αν βρεθούμε σε αδιέξοδο, μπο-
ρούμε να βρούμε τη δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας και να απελευθερω-
θούμε από τους «δαίμονές» μας...  To τραγούδι ερμήνευσε η Αfrodite και μπήκε 
στην εμπορική συλλογή Island 2015.Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Ιan Ikon συνερ-
γάζεται με την Marina Celeste πρώην τραγουδίστρια των Nouvelle Vague και 
γράφει γι’ αυτήν ένα vintage pop κομμάτι με τίτλο “Supersonic Love”. Το τρα-
γούδι αυτό επιλέχθηκε ως ένα από τα είκοσι καλύτερα του μήνα Νοέμβριος 2015 
από έναν από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας το En 
Lefko radio. Στη συνέχεια τον Οκτώριο του 2015 ξεκινά μια νέα συνεργασία με 
την τραγουδίστρια Irene με τραγούδια που γράφει ειδικά για αυτήν και τα οπoία 
κινούνται στο χώρο της nu soul pop.To πρώτο κομμάτι single με τίτλο “Like a 
rainbow” σε στίχους και μουσική του ίδιου κυκλοφόρησε από την Μinos Emi 
και συγκαταλέχθηκε στην εμπορικότερη σειρά συλλογών του κόσμου, στο Νow 
2016 /That’s what I call music της Minos και της Feelgood records. Το τραγούδι 
στιχουργικά αναφέρεται στη γρήγορη φθορά που μπορεί να υποστεί μια ερωτική 
σχέση, αν τα δύο μέρη μοιάζουν ή τείνουν να ταυτιστούν μεταξύ τους. Έτσι ο 
έρωτας σ’ αυτή τη περίπτωση θα εξαφανιστεί γρήγορα σαν ένα ουράνιο τόξο... 
Tον Μάρτιο του 2016 συνεργάζεται ξανά με την Irene και κυκλοφορεί από την 
Minos Εmi ένα νέο single με τίτλο “Invisible love”. Στο τραγούδι αυτό η Irene 
τραγουδάει για έναν αφανέρωτο έρωτα που όσο κι αν ψάξεις να τoν βρεις δεν 
θα τις βρεις ποτέ… Τον ακούς όμως μέσα στον ήχο της καρδιάς γιατί κρύβεται 
και κυλά στις φλέβες σαν το αίμα…σαν ένα καλά κρυμμένο μυστικό...Tον Ιούνιο 
του 2016 κυκλοφορεί από την Εmi ένα νέο single με την τραγουδίστρια Μaria 
Zlatani με τίτλο “My Jamaican dream”. Πρόκειται για ένα pop house κομμάτι με 
έντονα εξωτικά ηχοχρώματα και το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός Τζαμαïκα-
νού ο οποίος με διαβατήριο την κιθάρα του γυρνάει τον κόσμο και καταφέρνει 
να γίνει ένας σταρ...

Της @karapanagiotidu

inf
o
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«Ο τόπος μας έχει 
αξία, οι νέοι  
που φεύγουν,  

να ξαναγυρίσουν και 
ό,τι δεν τους αρέσει 
να το διορθώσουν»

Συντηρητής μεσαιωνικών κάστρων, συνομιλητής 
εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων, ζωγράφος και 
ποιητής. Ο Νίκος Πλωμαρίτης γεννήθηκε στη Θάσο και από 
το 1981 ζει μόνιμα στη Βασιλεία της Ελβετίας. Εχει εκδόσει 

τρεις ποιητικές συλλογές και ποιήματα του έχουν μελοποιηθεί 
απο τους Σπύρο Σαμουήλη, Σωτήρη Σαρκαβάζη και Μάκη 

Αμπλιανίτη. Η KARFITSA βρήκε τον λογοτέχνη, κάπου ανάμεσα 
σε Βασιλεία και Αθήνα και μίλησε μαζί του για τα «κάστρα» της 

ζωής, των εκατομμυρίων και της ποίησης…

Ζωή σε... κάστρα. Ζωή ποιητική;

Η ζωή δεν είναι μέσα σε κάστρα. Ένα 
μεγάλο μέρος της εργασίας μου είναι 
κατά κανόνα σε παλιά μεσαιωνικά 
σπίτια που χρονολογούνται απο το 1200 
μέχρι σήμερα και λόγω του περιβάλλο-
ντος και της παλαιότητας κάνει την ζωή 
ποιητική… 

Πώς κάτι χειροπιαστό, όπως η 
ιδιότητα του συντηρητή μεσαιωνκών 
κτιρίων συνδυάζεται με το ονειρικό 
και το… ουτοπικό των στίχων;

Ο ποιητής δεν γράφει απομνημονεύματα 
κι ούτε είναι προφήτης, είναι ώριμο 
τέκνο της ανάγκης και ώριμο τέκνο της 
οργής που λέει και ο Βάρναλης. Βλέπει, 
αισθάνεται, αφουγκράζεται και συμβάλ-
λει στο γίγνεσθαι της καθημερινότητας. 
Εμπνέεται, αναζητά και δημιουργεί την 
προσωπική του καλλιτεχνική ταυτότη-
τα μέσα από την συνεισφορά και την 
αλληλοσυμπλήρωση κατανοώντας 
τον κόσμο και τα προβλήματά του. Η 
δική μου ποίηση είναι ονειρική -και όχι 
ουτοπική- γιατί ονειρικό είναι και το 
περιβάλλον που με περιτριγυρίζει και 
ονειρικές οι καταβολές μου.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι εκα-
τομμυριούχοι και μερικοί απο αυτούς 

δισεκατομμυριούχοι. Είναι άνθρωποι 
της τέχνης γενικά και αυτό φαίνεται από 
τους πίνακες που κοσμούν τα σπίτια 
τους, από την μουσική που ακούνε, 
πηγαίνουν θέατρο και όπερα. Οι πιο κύ-
ριοι είναι αυτοί που είναι παραδοσιακά 
πλούσιοι και όχι οι νεόπλουτοι. Σε αντι-
μετωπίζουν ως καλλιτέχνη που πας να 
βάψεις και να συντηρήσεις τα σαλόνια 
τους. Σου δίνουν το κλειδί του σπιτιού 
τους έχοντας σε απόλυτη εμπιστοσύνη, 
σου κάνουν τον καφέ και τον σερβίρουν 
οι ίδιοι. Είναι αυθεντικοί  και ευγενικοί 
γιατί μεγάλωσαν μέσα στον πλούτο και 
σε αριστοκρατικό περιβάλλον και παι-
δεία. Δεν προκαλούν και οδηγούν μικρά 
αυτοκίνητα. Δεν ντύνονται στην κα-
θημερινότητα τους με μάρκες Αrmani, 
Boss, Dior κλπ. Δεν τους αναγνωρίζεις 
έξω και σου γράφουν χριστουγενιάτικες 
κάρτες. Οι χειρότεροι ειναι οι νεόπλου-
τοι που θέλουν να γίνουν πλουσιότεροι, 
γι αυτούς ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και 
με τα δυό ήδη πλουσίων έχω διακρι-
τικές σχέσεις. Άλλωστε ανήκουμε σε 
διαφορετική κοινωνική τάξη και έτσι 
κρατάμε ισορροπίες.

Ξεκινήσατε από ένα χωριό στη Θάσο, 
χωρίς στήριξη, για μεγαλύτερους 
ορίζοντες. Όμως συμπατριώτες σας, 
μου είπαν, ότι εκεί γυρίζετε και εκεί 

έχετε τις μούσες σας. Εκεί φτιάξατε 
το σπίτι της πατρίδας...

Όταν γίνεις πολίτης του κόσμου νιώθεις 
πολύ δυνατός, νιώθεις οτι η γη μας 
είναι πλέον πολύ μικρή για να χωρέσει 
8 δισεκατομμύρια αναστεναγμούς. 
Οφείλουμε  όμως να μη ξεχνάμε την 
καταγωγή μας και τις ρίζες μας. Κουβα-
λάμε μέσα μας γενεές ανθρώπων που 
οι ψυχές τους  θέλουν να βιώσουν μέσα 
απο σένα όσα δεν πρόλαβαν να βιώ-
σουν αυτοί.Το σπίτι μου στη Θάσο ήταν 
όνειρο ζωής και η Ελλάδα η μούσα μου 
με τις μουσίτσες της…

Τι δεν θα κάνατε, αν αρχίζατε σήμερα;

Θα κρατούσα αποστάσεις απ΄ όλα 
τα κόμματα διότι εχουν διχάσει τον 
Έλληνα. Δεν αντέχει η Ελλάδα άλλον 
διχασμό…

Τι σας έμαθε η ζωή στην Ευρώπη και 
τι η ζωή στην Ελλάδα; Πώς κρατάτε 
το είναι σας ως ενιαία μονάδα; Δεν 
νιώθετε μονίμως… διασπασμένος 
ανάμεσα στο ξένο και στο δικό σας; 

Η καρδιά δεν μοιράζεται τόσο εύκολα, 
ακροβατεί εδώ κι εκεί και θέλει λεπτές 
ισορροπίες να την παλέψεις,να την 
μονιάσεις φιλτράροντας κάθε φορά 
το καινούριο που συναντάς σε κάθε 

επιστροφή, να αφομοιώσεις τους δυο 
πολιτισμούς, να αναγνωρίσεις τις 
ιδιαιτερότητες και να ενισχύσεις την 
αλληλοεπίδραση και επικοινωνία των 
λαών με σεβασμό στην ταυτότητα. 
Οφείλεις να παρατηρήσεις , να απο-
τυπώσεις τις αντίρροπες δυνάμεις και 
να ερευνήσεις. Να διαμαρτυρηθείς , να 
προβληματιστείς και να προβληματίσεις 
για να αποκωδικοποιήσεις τα μηνύματα 
των καιρών. Έτσι μπορείς να πορευτείς 
ανάμεσα στο πήγαιν’ έλα.

Η νέα σας δουλειά, με τον Μάκη 
Αμπλιανίτη, από που ξεκίνησε; Από 
ποια ανάγκη; 

Τον Μάκη Αμπλιανίτη τον γνωρίζω από 
την μουσική του Bahar το 2001 που 
έγινε παγκόσμια επιτυχία με αρκετούς 
πλατινένιους. Την  πρωτοάκουσα από 
το Ράδιο Μύθος όπου την είχε σήμα της 
εκπομπής ο μουσικός παραγωγός Δη-
μήτρης Ιατρού. Πρίν ένα χρόνο έστειλα 
στον Αμπλιανίτη μερικά ποιήματα μου κι 
επέλεξε να μελοποιήσει το ποιήμα μου ο 
κόμπος από την δεύτερη  ποιητική μου 
συλλογή: Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΟΤΑΣ 
εκδόσεις Στοχαστής. Είναι το μοναδι-
κό τραγούδι του CD που το ερμηνεύει 
θαυμάσια ο Παντελής Θαλασσινός.

Νί
κο

ς Π
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ρίτ
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Με ποιους στίχους, θα… 
μιλούσε για τη Θεσσαλονίκη 
ο ποιητής Νίκος Πλωμαρίτης:

Χωρίς Εσένα

Περνούν οι νύχτες
και με πνίγει στενά η απουσία σου.

Αναπνέω τα τελευταια γλυκά σου λόγια
πρίν κοιμηθώ  

Με ξυπνάει η καρδιά 
πρίν τα μάτια μου ανοίξω.

Ούτε ένας ήχος απ`τα παλιά ηδωνικά
Μηνύματά σου

Λαμπρό το παρελθόν, σκληρό το παρόν,
το μέλλον ταμπού στην 

θολή μου σκέψη

Κάτω από το δέρμα μου 
αποθήκευσα

την πιο δυνατή οσμή σου
για να μπορώ

να ζω μέχρι να καταρεύσω

«Οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να είναι ανατρεπτικοί, αντισυμβατικοί, υπερκομματικοί, αλλά και ορα-
ματιστές, να εκφράζονται με ευαίσθητο στοχασμό εναντίον κάθε επιβολής. Δεν μπορείς να μείνεις 
αμέτοχος βλέποντας στρατιές φτωχών και απο την άλλη να χτίζουν καινούριες εκκλησίες λες και 
δεν έχουμε αρκετές . Δεν αντέχω να βλέπω τα παιδιά των φαναριών από την μία και από την άλλη 
μεριά χλιδάτους κληρικούς και πολιτικούς πού έχουν καταληστέψει τον τόπο και μένουν ατιμώρητοι. 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπάνε, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγαπήσουν έναν λαό που τους προκαλεί 
τον οίκτο και που οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάντια του. Είναι λυπηρό για μια χώρα με τέτοια 
ιστορία και πλούτο να μη μπορεί να θρέψει τους πολίτες της, είναι λυπηρό νέοι επιστήμονες να 
προσφέρουν ιδέες και γνώση σε ξένες χώρες που αυτές δεν έχουν πληρώσει δεκάρα τσακιστή για 
την εκπαίδευση τους. Είναι λυπηρό και για τους γονείς να αποχωρίζονται  τα παιδιά τους που με τόση 
στέρηση και υπερηφάνεια κατάφεραν να τα σπουδάσουν. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτά τα (thinktanks 
δεξαμενές γνώσης). Αυτά είναι τραύματα αιώνων και ελπίζω οι επόμενες γενιές να βρούν εναλλα-
κτικές λύσεις, ίσως από τους απόδημους  Έλληνες όταν δουν την αξία του τόπου τους από μια άλλη 
οπτική γωνία, αυτή της διασποράς και ξαναεπιστρέψουν για να τα αλλάξουν όλα… ίσως», αναφέρει.

Της @karapanagiotidu#πολιτισμός
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Σάββας Πούμπουρας

Μπουτάρη,
δεν πρέπει να ακούει 
όσα άσχημα του λένε…

Γουστάρω 

«Μοιρασμένος» τις μισές ημέρες του 
μήνα στην Ελλάδα και τις άλλες στο… 
νησί της Αφροδίτης ο άνθρωπος που 
το 2004 συνδέθηκε με τις επιτυχίες 
της ελληνικής ομάδας του Euro και 
μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων 
με το περιβόητο «Σάββα καφέ» μιλά 
στην KARFITSA για τη σχέση του με τα 
social media, την πολιτική αλλά και τα 
μελλοντικά του σχέδια! 

Η αρχική επαφή μαζί του έγινε μέσω… 
facebook. Ο Σάββας Πούμπουρας που 
στο παρελθόν δήλωνε πολέμιος των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλέον 
τα χρησιμοποιεί καθημερινά, καθώς 
εκτιμά ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 
δουλειάς αλλά με… μέτρο. «Ήμουν από 
τους ανθρώπους που είχαν λογαρια-
σμό στο facebook από τους πρώτους 
στην Ελλάδα. Το παράτησα αλλά τώρα 
πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο. Τα 
social media θέλουν σωστή διαχείριση. 
Πρέπει να ζεις την καθημερινότητά 
σου και να μην είσαι όλη την ώρα με 
ένα κινητό στο χέρι.  Ότι αναρτώ είναι 
κατόπιν συνειδητοποιημένης σκέψης» 
απαντά. Και συμπληρώνει: «Όταν τρώω 
σε ένα εστιατόριο ή πηγαίνω για ένα 

ποτό η θέση του κινητού είναι μέσα στο 
σακάκι. Όταν είμαι με κόσμο προτιμώ 
να δίνω σημασία στους ανθρώπους 
με τους οποίους συνομιλώ και να μην 
βλέπω το κινητό μου». 

Η TV και οι μύθοι της… 

Τον ρωτώ εάν ισχύει ο… μύθος ότι 
οι παρουσιαστές της τηλεόρασης 
πληρώνονται αδρά και έχουν λύσει 
όλα τους τα προβλήματα. «Υπάρχουν 
παρουσιαστές που πληρώνονται καλά 
και αυτοί που παίρνουν έναν κανονικό 
μισθό. Εγώ δεν είμαι από τους καλο-
πληρωμένους της τηλεόρασης με τα 
παλιά χρυσά συμβόλαια. Το καλό είναι 
ότι έχουμε δουλειά και προσπαθούμε 
να επιβιώσουμε» απαντά. Ο Σάββας 
Πούμπουρας παραδέχεται επίσης ότι 
έχει χάσει λεφτά από την τηλεόραση, 
αφού και οι εταιρίες παραγωγής με τις 
οποίες συνεργάστηκε δεν πληρώθηκαν 
από τα κανάλια. Λέει ωστόσο, ότι θέλει 
να ασχοληθεί με την τηλεόραση «παρα-
γωγικά» ακόμα και εάν αυτό σημαίνει 
πίσω από τις κάμερες. «Με ενδιαφέρει 
η τηλεόραση. Μου αρέσει η ψυχαγωγία 
για να κάνω τον κόσμο να χαμογελά» 

ισχυρίζεται. Ο Σάββας Πούμπουρας 
είναι ο  παρουσιαστής της διπλανής 
πόρτας. Απλός, προσιτός που πολλές 
φορές «ξεχνά» ότι τον παρακολουθούν 
χιλιάδες τηλεθεατές, παίρνει το ΜΕΤΡΟ 
για να πάει στα ραντεβού του και τις 
δουλειές του και δεν είναι… ψώνιο. 
Αγχώνεται για το εάν στο τέλος του 
μήνα θα έχει λεφτά να πληρώσει το 
ενοίκιό του; «Ναι θα αγχωθώ, αλλά 
δεν θα αφεθώ στην τύχη μου. Θα πάω 
να βρω μια οποιαδήποτε δουλειά. Έχω 
δουλέψει από ρεσεψιόν σε κέντρο 
αισθητικής, στην οικοδομή, σε εργοστά-
σιο επεξεργασίας πατάτας, πωλητής, 
σερβιτόρος, μπάρμαν. Έκανα δουλειές 
που μου άρεζαν και δεν ντρέπομαι για 
αυτές». 

Ενημερωμένος  
και πολιτικοποιημένος 

Ενημερώνεται για τις εξελίξεις κι αν 
ναι, με ποιο τρόπο; Ή μήπως ζει στον… 
μικρόκοσμο του εγχώριου star system; 
«Φυσικά και ενημερώνομαι. Αγοράζω 
εφημερίδες. Διαβάζω την Καθημερι-
νή και ΤΑ ΝΕΑ. Καθημερινά ανοίγω 

στον υπολογιστή μου ενημερωτικές 
ιστοσελίδες. Ενημερώνομαι από το 
twitter για τις ειδήσεις του CNN και του 
BBC» σχολιάζει.  Εάν δεν ήταν άνθρω-
πος της τηλεόρασης θα ήθελε να είναι 
επιστήμονας ή κιθαρίστας ή πιλότος. 

Το τελευταίο διάστημα το κινητό του 
χτυπούσε με ειδοποιήσεις για το Κυ-
πριακό και το ασφαλιστικό. «Γνωρίζω 
από έξω κι ανακατωτά αυτά που ζητούν 
οι Κύπριοι και οι Τούρκοι. Πιο πριν 
παρακολουθούσα τις εξελίξεις για το 
ασφαλιστικό. Με αφορά άμεσα γιατί κι 
εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς και 
ελεύθερος επαγγελματίας» αναφέρει. 

Ποια είναι η άποψή του για τους πολιτι-
κούς και την πολιτική; «Δεν έχω χάσει 
καμία εκλογική διαδικασία. Σε κάθε 
αναμέτρηση ήμουν και θα είμαι στην 
κάλπη. Είμαι δυσαρεστημένος πολίτης» 
λέει. Εάν καθόταν με τον Ευκλείδη Τσα-
καλώτο για έναν καφέ, τι θα του έλεγε; 
«Για μένα ιδανικά θα έπρεπε να πέσει σε 
χαμηλά επίπεδα ο ΦΠΑ για να ανοίξουν 
επιχειρήσεις και να γίνουν προσλήψεις 
αλλά παράλληλα να υπάρχει συνεχής 
έλεγχος από το κράτος» λέει. 

Είναι πρόσωπο της τηλεόρασης, αεικίνητος, με αρκετές επιχειρηματικές δράσεις. Δηλώνει περήφανος για όλες τις δουλειές 
με τις οποίες έχει καταπιαστεί. Φέτος τον βλέπουμε τα πρωινά του Σαββατοκύριακου μέσα από την συχνότητα της τηλεόρασης 

του ALPHA, επίσης παρουσιάζει και επιμελείται μια ταξιδιωτική τηλεοπτική εκπομπή στο κρατικό κανάλι της Κύπρου. 

Αναφέρει για τον Γιάννη Μπουτάρη 
πως: «τον γουστάρω πάρα πολύ. Είναι 
ανοιχτόμυαλος με ωραίες αντιλήψεις. 
Θεωρώ ότι είναι ένας πετυχημένος 
επιχειρηματίας που θέλει να προσφέρει, 
έχει φρέσκες ιδέες και καθαρό μυαλό. 
Δεν πρέπει να ακούει τι του λένε». 

Ποια είναι η καθημερινότητά του; 
«Ξυπνάω νωρίς το πρωί κατά τις 8:00. 
Παίρνω πρωινό, γυμνάζομαι, πάω 
σούπερ μάρκετ, κάνω ραντεβού και 
πηγαίνω βόλτες το σκύλο μου. Είμαι ένας 
κανονικός άνθρωπος. Το Σαββατοκύριακο 
είμαι στον ALPHA. Εκτός της εκπομπής 
στην Ελλάδα παρουσιάζω και μια 
ταξιδιωτική εκπομπή στο κυπριακό 
κανάλι ΡΙΚ. Βρίσκομαι δυο βδομάδες τον 
μήνα στην Κύπρο και δυο στην Αθήνα. 
Μου αρέσει πολύ αυτό γιατί αλλάζω 
παραστάσεις» λέει.

Για τον Γιάννη Μπουτάρη

Η καθημερινότητα 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη #interview
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ΚΡΙΟΣ 

Οι σχέσεις σας –και ιδίως 
οι πολύ προσωπικές– θα 
χαρακτηριστούν από πληθώρα 

γεγονότων που δεν θα μπορείτε εύκολα να τα 
αφομοιώσετε. Οικονομικά θέματα βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα κα θα αναζητήσετε έξυπνους 
χειρισμούς ώστε να τα αντιμετωπίσετε. 

ΤΑΥΡΟΣ

Σας απασχολεί πολύ έντονα η 
πορεία μίας σχέσης που σας 
έχει προβληματίσει αρκετά. 

Πολύ πιθανόν να ξεκινήσετε μία νέα συνεργασία 
ή να ανανεώσετε τον τρόπο που παράγετε ένα 
έργο. Θα χρειαστεί να είστε πιο προσεκτικοί με 
τα οικονομικά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Επαγγελματικά και συναισθη-
ματικά ανακατέματα. Από τη 
μια θα παίρνετε ικανοποίηση 

από την εργασία σας, από την άλλη οι άνθρωποι 
οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σας δεν θα σας 
δίνουν τα συναισθήματα και την προσοχή που 
περιμένετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οικογένεια και εργασία είναι 
οι δύο τομείς που θα σας απα-
σχολήσουν πολύ έντονα. Θα 

έρθουν καλύτερες συνθήκες αργότερα, ώστε 
να τακτοποιήσετε μία εκκρεμότητα που αφορά 
σε ένα μέλος της οικογένειάς σας. Στην εργασία 
ολοκληρώνεται κάτι, που εσείς θα του δώσετε 
την τελική μορφή. 

ΛΕΩΝ

Αν η εργασία σας έχει να κάνει 
με τη διδασκαλία και τις μετα-
κινήσεις, θα έχετε ξεχωριστή 

πορεία. Το οικογενειακό σας περιβάλλον ανανε-
ώνεται, ίσως με μία αλλαγή που έχετε σκεφτεί 
πριν από καιρό. Τα συναισθήματά σας βρίσκουν 
ανταπόκριση. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα κάνετε νέα πλάνα, για να 
αυξήσετε τα εισοδήματά σας, 
με αρκετά ευοίωνους τρόπους. 
Αν και έχετε να αντιμετωπίσετε 

πληθώρα από εκκρεμότητες και πάγια έξοδα, 
θα αποδειχθείτε πολύ καλοί καπετάνιοι, ακόμη 
και στα πολύ δύσκολα ζητήματα που μπορεί να 
παρουσιαστούν.

ΖΥΓΟΣ

Αν είστε δεσμευμένοι, θα έχετε 
να αντιμετωπίσετε προκλήσεις 
και νέα δεδομένα που θα αλλά-

ξουν ουσιαστικά τη σχέση σας. Οι αδέσμευτοι θα 
έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε ενδιαφέροντα 
άτομα που θα πληρούν σε μεγάλο βαθμό τα 
ζητούμενα τα οποία έχετε κατά νου. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το ερωτικό στοιχείο θα είναι 
αυτό που θα παίξει πολύ σημα-
ντικό ρόλο την περίοδο αυτή. 

Βέβαια, θα πρέπει να κάνετε κάποια ξεκαθα-
ρίσματα στο τοπίο, γιατί υπάρχει ένα σκοτεινό 
σημείο που θα πρέπει να έχετε κατά νου. Οικο-
νομικά ναι νομικά θέματα χρειάζονται σύνεση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα αμφιβάλλετε για τις 
ειλικρινείς προθέσεις των 
άλλων. Μπορεί να κρύψετε τα 

συναισθήματά σας για κάποιο άτομο, αλλά, όταν 
οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες, θα θελήσετε 
να ολοκληρώσετε αυτό που νιώθετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Επαγγελματικά θέματα θα σας 
απασχολήσουν. Θα υπάρξει μια 
δυνατή ώθηση και θα μπορέ-
σετε να χτίσετε πάνω σε νέες 

βάσεις σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σας 
πορεία. Η συναισθηματική σας ζωή θα κυλήσει 
σχετικά ήρεμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Είστε σε μία περίοδο που δη-
μιουργείτε τις συνθήκες για να 
ολοκληρώσετε κάτι σημαντικό. 
Αυτό μπορεί να είναι ένας 

επαγγελματικός στόχος, μια σχέση ή κάποια και 
μια πνευματική εργασία που σας χαρακτηρίζει 
και έχει τη σφραγίδα σας. 

ΙΧΘΥΕΣ

Πολύ σύντομα θέλετε να 
νιώσετε ότι τακτοποιούνται 
κάποιες εκκρεμότητες που οι 
ρίζες τους ξεκινούν από αυτές 

σας τις επιθυμίες. Το θέμα είναι πόσο καλά θα 
μπορέσετε να διαχειριστείτε όλα αυτά που σας 
απασχολούν.

#Star System
Party στο κέντρο της ΘεσσαλονίκηςΑπό την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 695 5240 480 Γνωστό κατάστημα της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε φίλους και πελάτες.  

Το έριξαν έξω, ευχήθηκαν ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και το διασκέδασαν με τη 
ψυχή τους. (Μέρος των εσόδων διατέθηκε στον Σύλλογο «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» 
από την κλήρωση ενός υπέροχου set της Coeur De Lion),

Μαρία Τσακάλου,  
Αθηνά Γιαννοπούλου

Στράτος Τζόρτζογλου, Δέσποινα Βλαχοπούλου

Μάγδα Πιτροπάκη, Ράνια Σπυρίδου, Σοφία Λαμπρίδου, 
Όλγα Πετροπούλου

Μαρία Χατζηδημουλά, Αλέκα Νούσια 

Αλίκη Βεργίδου, Στράτος Τζόρτζογλου

Ράνια Σακαλή, Αλίκη Βεργίδου Όλγα Τσιμισκή
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Μουσική
■ Havoc από τους Μοbb Deep: Ένα από 
τα πιο γνωστά ονόματα της rap στο stage του 
Πολυχώρου WE το Σαββάτο 21 Ιανουαρίου και 
ώρα 21.00. Εισιτήρια: 16€ (ταμείο), 12€ (Early 
Bird), 14€ (κανονική προπώληση). Τηλέφωνο: 
2310284700
Μιρέλα Πάχου: Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου και 
ώρα 22.00, στη Μαύρη Τρύπα. Εισιτήριο: 8€. 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310510081
■ Μιχαέλα Κυργιαφίνη: Κυριακή 22 
Ιανουαρίου και ώρα 21.30, στη Μαύρη 
Τρύπα. Εισιτήριο: 5€. Τηλέφωνο κρατήσεων: 
2310510081
■ Animanation: Tropical ήχοι την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου και ώρα 22.00, στον πολυχώρο 
WE. Εισιτήριο: 5€ (συμπεριλαμβάνεται η αγορά 
νέου cd). Τηλέφωνο: 2310284700

Θεατρικές Σκηνές
■ «Το αγόρι με τη βαλίτσα»: του Μάικ Κένι 
της Νεανικής Σκηνής του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα, 
το Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 
19.00 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης του κτιρίου 
Μ2 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τιμές 
εισιτηρίων: 10€ (γενική είσοδος), 6€ (σχολικό-
ομαδική παρακολούθηση), 7€ (ομαδικό), 0€ 
(ανέργων- έως 20 άτομα ανά παράσταση), 0€ 
(ΑΜΕΑ). Πληροφορίες: 2315200200
■ «Η γυναίκα... στο μουσείο»: Θεατρική 
παράσταση του Ιορδάνη Αϊβάζογλου, από 

■ «Όπου Γης» στο Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης (ΒΛ ΦΩΤΟ) Μαρτυρίες 
προσφύγων «μπλέκονται» με την ποίηση 
και «ζωντανεύουν» μπροστά στο κοινό, 
στο θεατρικό δρώμενο «Όπου Γης» που 
πραγματοποιεί το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου, στις 20:00, στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές 
/ Άγνωστες Οδύσσειες».  Το δρώμενο είναι 
μια σύνθεση από μαρτυρίες προσφύγων και 
αποσπάσματα από τα κείμενα. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη
■ Στην Πινακοθήκη της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών εγκαινιάσθηκε η 
ετήσια έκθεση των μελών του Συλλόγου 
των Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Β. 
Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ). Ογδόντα ζωγράφοι, 
γλύπτες και χαράκτες παρουσιάζουν τις 
καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, των 
τελευταίων δύο ετών, παρέχοντας έτσι ένα  
πανόραμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας στον 
βορειοελλαδικό χώρο. Η έκθεση θα διαρκέσει  
έως τις 12 Φεβρουαρίου 2017 και η είσοδος 

το ΚΘΒΕ, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 
20.00 στο Λαογραφικό, Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας – Θράκης. Είσοδος ελεύθερη. 
Κρατήσεις στο τηλέφωνο του μουσείου: 
2310889840
■ «Η Κραυγή»: του Τένεσι Ουίλλιαμς, σε 
σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου με τον 
Αλέκο Συσσοβίτη και τη Μάνια Παπαδημητρίου, 
επανέρχεται στο Blackbox τη Δευτέρα 23 και 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 21.00. Τιμές εισιτηρίων: 
12€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό, ανέργων). 
Tηλέφωνο: 2310829254
■ Live HD Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα:  του 
Σαρλ Γκουνώ, σε απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη 
μετάδοση από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας 
Υόρκης, με την υποστήριξη του Antenna Group σε 
συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 
21 Ιανουαρίου στις 19.55, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Εισιτήρια: 15€, 10€ (μειωμένο). 
Τηλέφωνο: 2310895800
■ «Μα είναι ακόμα ένα!»: Παράσταση 
κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών από τους 
Gypsy Moth το Σάββατο 21 Ιανουαρίου και ώρα 
18.30, στο Ω-Δύο Πρότυπο Μουσικό Εργαστήρι. 
Είσοδος: 6€. Τηλέφωνο: 2315007271

Εκδηλώσεις
■ Local Short Film Festival #3: Οκτώ 
ταινίες νέων κινηματογραφιστών της 
Θεσσαλονίκης, μικρού μήκους, σε μία δύωρη 
βραδιά, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 
στον Πολυχώρο WE. Θα ακολουθήσει βράβευση 

είναι ελεύθερη για το κοινό.
■ Τρεις παραγωγές του ΚΘΒΕ ολοκληρώνουν 
τον κύκλο παραστάσεών τους τον Ιανουάριο. 
«Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ» του Σταύρου 
Τσιώλη, σε σκηνοθεσία Ταξιάρχη Χάνου έως 
σήμερα Σάββατο 21 Ιανουαρίου, στο Μικρό 
Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. «Σωτηρία με 
λένε» της Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία 
Χριστίνας Χατζηβασιλείου, έως την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου, στο Μικρό Θέατρο της Μονής 
Λαζαριστών. «Η Μάνα κουράγιο και τα παιδιά 
της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία 
Νικίτα Μιλοβόγεβιτς, έως την Κυριακή 
29 Ιανουαρίου, στο Θέατρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών.

■ “Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΗΣ” Έργο της Τίνας 
Στεφανοπούλου σε συνεργασία με την Ομάδα 

της καλύτερης ταινίας. Είσοδος: 2€.
■ «Χαμένοι στο Λαβύρινθο»: βιωματικό 
εργαστήρι της Στέλλας Κοντού για τη γνωστή 
μυθολογική ιστορία του Θησέα και του 
Μινώταυρου την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 
11.00, στο Ω-Δύο Πρότυπο Μουσικό Εργαστήρι. 
Ηλικίες: 6-8.Εισιτήρια: 6€. Για συμμετοχή στο 
εργαστήρι: τηλ. 2315007271
■ «Διαβάζω για τους άλλους»: Δράση που 
περιλαμβάνει ζωντανή διαδραστική ανάγνωση 
παραμυθιών και βιβλίων, συνδυασμένη με 
θεατρικές πρακτικές και μουσική, από την 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου μέχρι και τΙς 11 Ιουνίου 
στις 12.00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας και 
ύστερα από δήλωση συμμετοχής και αξιολόγηση 
από την Ομάδα “Διαβάζω για τους άλλους”. 
Δηλώσεις συμμετοχής: Σοφία Παπαναστασίου, 
6936922151
■ Μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά και 
ενηλίκους από την 3η Δημοτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης: σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Αποφοίτων Εργαστηρίου Ζωγραφικής του 
Γεωργίου Ψαράκη τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 
2017, στο χώρο της Κοινότητας (Θεοφίλου 25, 
Άνω Πόλη). Τα μαθήματα θα παραδίδονται σε 
εβδομαδιαία βάση, από τις 17.00 έως τις 18.30 
για το παιδικό τμήμα και από τις 18.30 έως τις 
20.00, για το τμήμα ενηλίκων. Το κάθε τμήμα 
δεν θα υπερβαίνει τα 15 άτομα. Δηλώσεις 
συμμετοχής: 2313318278, 2313318268, 
2313318275 και 2313318271
■ 10ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου 

Νέμεση. Μια οικογένεια σμίγει για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και ξαφνικά η μητέρα…
”αποσύρεται”. Δεν επικοινωνεί πια. Και όλα 
τα πρόσωπα μπαίνουν σε μια διαδικασία 
ξεκαθαρίσματος και αυτογνωσίας, μέσα από 
την πλοκή ενός έργου που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί “οικογενειακό ψυχόδραμα”… 
■ Για τρίτη συνεχή χρονιά, η 1η Δημοτική 
Κοινότητα διοργανώνει ξεναγήσεις σε 
μουσεία της πόλης, με στόχο την ενίσχυση του 
Παιδικού Χωριού SOS. Η δράση υλοποιείται 
σε συνεργασία με εθελοντές ξεναγούς και τις 
διευθύνσεις των μουσείων που συμμετέχουν. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν 
συμμετοχή ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου: http://opengov.thessaloniki.
gr/e-ypiresies/applications/aitiseis-2. Η 
είσοδος σε όσα μουσεία έχουν εισιτήριο, θα 
είναι ελεύθερη, ωστόσο οι συμμετέχοντες 
στις ξεναγήσεις καλούνται να συνεισφέρουν 
εθελούσια το ποσό των 5 ευρώ (ή και άνω), με 
στόχο την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS.

■ Μάκης Ρουσομάνης: Απαγορεύεται η 
είσοδος στον Θάνατο. Ένα μυθιστόρημα από τον 
Θεσσαλονικιό συγγραφέα που αντανακλά δύο 
περιόδους σε τρεις διαφορετικές περιοχές. 
Αθήνα και Σμύρνη 2013, Πέργαμος Μικράς 
Ασίας, 160 π.Χ. Το βιβλίο διακυβεύεται στην 
ουσία μία ερωτική ιστορία ανάμεσα στον 
Κενάν, έναν Τούρκο Μουσουλμάνο, παντρεμένο 
και πατέρα ενός μικρού αγοριού που ζει στη 
Σμύρνη και τη Θάλεια, παντρεμένη, μάνα και 
καρκινοπαθή, κάτοικο Αθηνών. Ένα ταξίδι 
στη Σμύρνη, μία εκδίκηση, που έρχεται από 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Το Σάββατο 21 
Ιανουαρίου και ώρα 19.00 στο Καραπάντσειο 
Πολιτιστικό Κέντρο, θεατρική σκηνή ‘Σοφία 
Βέμπο’.Συμμετέχουν: Φιλαρμονικές ορχήστρες  
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είσοδος 
ελεύθερη.
■ «Μερικές φορές πρέπει να καταφύγεις 
στα ψέματα για να πεις την αλήθεια»* 
Αποκαλυπτικό, εθνογραφικό, δημοσιογραφικό, 
ιστορικό, πολιτικό, καλλιτεχνικό, ποιητικό, 
δημιουργικό, πειραματικό, κοινωνικό, 
ανθρωποκεντρικό, σύνθεση ειδών. Τι είναι 
ντοκιμαντέρ σήμερα; Οι απαντήσεις άπειρες 
και προκύπτουν από τις ίδιες τις ταινίες. Λίγο 
πριν ανοίξει η αυλαία του 19ου Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (3 - 12 Μαρτίου 
2017) ορισμένα από τα πιο δυνατά ντοκιμαντέρ 
της φετινής διοργάνωσης έχουν απαντήσεις. 
Αλλάζοντας το είδος. Όταν τα κινούμενα 
σχέδια ζωντανεύουν την Ιστορία: Tower του 
Κιθ Μέιτλαντ (ΗΠΑ) Τα ντοκιμαντέρ που θέλουν 
να αλλάξουν τον κόσμο... και σε ένα βαθμό το 
καταφέρνουν: The Chocolate Case της Μπένθε 
Φόρερ (Ολλανδία) Σινεμά παρατήρησης στα 
καλύτερά του: Austerlitz, του Σεργκέι Λοζνίτσα 
(Γερμανία)  Ντοκουμέντο-ένας θησαυρός στη 
διάθεση του ντοκιμαντέρ: Dawson City: Frozen 
Time του Μπιλ Μόρισον (ΗΠΑ). Το 19ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. (*Ρόμπερτ 
Φλάερτι)

την Ελληνιστική εποχή και 
ταξιδεύει τον αναγνώστη 
στο Ασκληπιείο της Αρχαίας 
Πέργαμου περιπλέκουν την 
υπόθεση. Το μυθιστόρημα 
περιέχει «πολύ έρωτα 
και πολύ μυστήριο» 
όπως αναφέρει ο Μάκης 
Ρουσομάνης στην KARFITSA. 
«Οι εποχές συνδέονται με 
πολλή μαεστρία μεταξύ τους 
και έτσι γίνονται οι ανατροπές».
Αφορμή για τη συγγραφή του μυθιστορήματος 
στάθηκε ένα ταξίδι του στη Σμύρνη, πριν 
δύο χρόνια. Ο συγγραφέας επισκέφθηκε το 
Ασκληπιείο της Περγάμου και το ενδιαφέρον 
του κέντρισε μία επιγραφή της ελληνιστικής 
περιόδου, η οποία έγραφε: «εν ονόματι των 
Θεών απαγορεύεται η είσοδος εις τον θάνατον». 
Ο ίδιος χαρακτηρίζει το έργο του ως «ένα ταξίδι 
στην πόλη που η φήμη της ακούστηκε σε όλη την 
Οικουμένη».
Η παρουσίαση του βιβλίου από τις εκδόσεις 
«ΠΝΟΗ» θα γίνει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στο 
«Καφέ του Μύλου» σε συνδυασμό με προβολή 
βίντεο, ανάγνωση αλλά και τραγούδι. Ο κ. 
Ρουσομάνης τονίζει: «όλες μου οι παρουσιάσεις 
γίνονται σε ύφος μουσικό. Δεν είναι κοινότυπες 
και δεν κουράζεται ο κόσμος». Μαζί με τον 
συγγραφέα, θα τραγουδήσουν οι Παναγιώτης 
Τουρνάς και Μελίνα Χατζηκαμάνου. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη με δωρεάν πάρκινγκ και για 
πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα: 6980859292, 6949950530.

Επιμέλεια: 
Αρετή 
Τασούλα

Ε-mail στήλης: 
press@karfitsa.gr
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

VILLAGE CENTER 
Mediterranean Cosmos

XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ -  
XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30, 20.50, 
22.20, 23.10)
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10, 22.30)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10, 23.20)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ MAYA THE BEE 
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 

και 16.20)
THE BYE BYE MAN

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50, 
21.00)
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.10)
ASSASSIN’S CREED

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 
22.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.00)

ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.20)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.40)
H ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.10, 16.50)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00, 17.50)

XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE RETURN OF 
XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.00, 
22.40)
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 16.50)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.20 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.50)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE 
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.20 ΚΥΡ: και 12.00, 14.10)
THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 23.10 ΚΥΡ: 
16.30)
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 22.30)
ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.00)
PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50)
ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 22.50)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.40, 21.00)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 21.30 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.30)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.40, 16.00, 16.40, 18.50 ΚΥΡ: και 12.10, 12.20, 
13.00)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.10 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.50 ΚΥΡ: και 13.20, 14.00)

XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE RETURN 
OF XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 20.10, 
21.30, 22.30, 00.00, ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.50, 
16.20)
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20, 
22.40)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50, 
21.10, 23.20)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE 
BEE MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 
18.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.00, 14.20, 15.20, 
16.30 ΚΥΡ: και 12.20)
THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.40)
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.40, 
20.40, 22.20, 23.00, 23.20)
ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 
21.50, 00.20)
ΣΙΩΠΗ - SILENCE 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30)
ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50, 
22.10)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30, 
20.45)
H ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 14.00, 
16.00 ΚΥΡ: και 12.00)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.40, 15.00, 16.10 ΚΥΡ: 
και 12.30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 
18.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.20, 14.40, 
15.40 ΚΥΡ: και 12.10)

σι
νε

μά
Το

 πρ
όγ

ρα
μμ

α 

Η απόλυτη «μάχη 
του σκίτσου» δίνεται  

στο εμπορικό κέ-
ντρο One Salonica. 
Δύο σκιτσογράφοι 
με δύο διαφορετι-
κές προσεγγίσεις. 

Η μια ρεαλιστική ή 
άλλη σε  κόμικ. Εάν 

λοιπόν είστε σοβαροί 
και πάντα θέλατε ένα 
σκίτσο για να κοσμεί 

τον τοίχο του γραφεί-
ου σας ή εάν έχετε 

χιούμορ και πάντα θέ-
λατε να μοιάσετε  στο 
αγαπημένο σας καρ-
τούν, οι σκιτσογρά-

φοι του Οne Salonica 
αναλαμβάνουν να 

κάνουν την επιθυμία 
σας πραγματικότητα. 

Την πρώτη και την 
τελευταία ώρα του 

happening, οι σκιτσο-
γράφοι θα σκιτσάρουν 
με σειρά προτεραιότη-
τας τους ενδιαφερόμε-
νους. Οι σκιτσογράφοι 
θα βρίσκονται σήμερα 

Σάββατο 21 αλλά και το 
επόμενο στις 28 Ιανου-

αρίου, από τις 12 το 
μεσημέρι ως τις 3 μετά 
το μεσημέρι. Η συμμε-

τοχή στο workshop είναι 
ελεύθερη. Για τα δωρεάν 
σκίτσα, θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.
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Με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς να είναι το πρόσω-
πο της… εβδομάδας στον ΠΑΟΚ, αφού ο πρώην 
παίκτης της Λέγκια Βαρσοβίας ήρθε μετά βαΐων 

και κλάδων στον Δικέφαλο, υπογράφοντας 
συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021 (!) και 

τους φίλους της ομάδας να περιμένουν πώς και 
πώς την παρθενική του εμφάνιση. Ο Βλάνταν Ίβιτς 

προετοιμάζει τους παίκτες του για το δύσκολο 
εκτός έδρας ματς στα Γιάννενα. Την ίδια ώρα, ο 

τεχνικός της ομάδας ανακατεύει την τράπουλα για 
τις τελευταίες στρατηγικές κινήσεις ενίσχυσης του 

ρόστερ του, που θα φέρουν τον ΠΑΟΚ ψηλότερα.

Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη, μετά την 
επιστροφή του Πίτου Γκαρσία, αλλά και την 
απόκτηση του Ούγκο Σόουζα, με την ομάδα να 
φουλάρει πλέον για την κάλυψη των βαθμών, 
που απαιτούνται, ώστε να «πιάσει» κορυφή. 
Από εκεί και πέρα, μονόδρομος είναι η νίκη 
σήμερα κόντρα στον Αχαρναϊκό των πολλών 
προβλημάτων σήμερα, όπου δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν και οι νεοαποκτηθέντες.

Πρόγραμμα… φωτιά έχει μπροστά του ο Ηρακλής, 
με τους «κυανόλευκους» να παίζουν στην ουσία 

μια ολόκληρη χρονιά μέσα σε διάστημα δύο εβδο-
μάδων, με συνεχόμενα ματς και όλα εξ’ αυτών να 

είναι κρίσιμα. Την ίδια ώρα, η ομάδα προσπαθεί 
να συνέλθει από τις προσφυγές, που έπληξαν το 

τελευταίο διάστημα, το γόητρό της και να μαζέψει 
τα κομμάτια της στον αγωνιστικό τομέα, ώστε να 

βγει «αλώβητη» από αυτήν τη δοκιμασία.

Η Βέροια παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό σε αγωνιστικό επίπεδο, 
πανηγυρίζοντας, μάλιστα, το περασμένο σαββατοκύριακο και την πρώτη της νίκη με τον Θωμά 
Γράφα στον πάγκο της ύστερα από 13 παιχνίδια! Η «Βασίλισσα», λοιπόν, δείχνει πως δεν είναι 

διατεθειμένη να πουλήσει εύκολα το τομάρι της φέτος, την ίδια ώρα που στα διοικητικά το τοπίο 
παραμένει ακόμα «θολό», μετά την εμπλοκή της οικογένειας Αρβανιτίδη στην πιθανή μεταβί-

βασή της ομάδας στην ιδιοκτησία των αδελφών Μπίκα. Τέλος, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 
17:15 θα διεξαχθεί τελικά στην πόλη της Ημαθίας ο δις αναβληθείς αγώνας με τον Ηρακλή, στο 

πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

ΣΗΜΕΡΑ

15:00 Ηρακλής-Βέροια 
15:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 
17:15 Πανιώνιος-Παναιτωλικός 
19:30 Ολυμπιακός-Ξάνθη

ΑΥΡΙΟ

17:15 ΑΕΛ-Πλατανιάς 
17:15 Λεβαδειακός-Ατρόμητος 
19:30 Κέρκυρα-Παναθηναϊκός

ΔΕΥΤΕΡΑ

19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ

Διεξάγεται το Σαββατοκύριακο η 12η αγωνιστική της Football League. 
Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΡΑ: 

14:00 Ν. Αχαρναϊκός-Άρης (ΕΡΤ3),  
16:00 ΟΦΗ-Λαμία (ΕΡΤ3).

ΑΥΡΙΟ: 

15:00 Πανελευσινιακός-Απόλλων Σμ.,  
15:00 Καλλονή-Τρίκαλα,  
15:00 Κισσαμικός-Χανιά,  
15:00 Πανσερραϊκός-Πανθρακικός,  
15:00 Αιγινιακός-Καλλιθέα,  
15:00 Αγροτικός Αστέρας-Σπάρτη,  
15:00 Παναιγιάλειος-Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Πρίγιοβιτς και ο… ΠΑΣ

Φουλάρει για την κορυφή

«Καυτός» μήνας

Ανεβαίνει αγωνιστικά

Sp
or

ts

ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ SUPERLEAGUE ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE

ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Της 
Ελένης 

Τσαλκατίδου
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Σε κάθε μεταγραφική περίοδο ανοίγει 
ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης 
μεταξύ των φιλάθλων με θέμα τα συν 
και τα πλην των νεομεταγραφέντων 
ποδοσφαιριστών. Ολοι έχουν και από 
κάτι να πουν και συνήθως η κουβέντα 
καταλήγει με αναφορά στη σχέση 
της τιμής αγοράς με την ποδοσφαι-
ρική τους αξία. Πάντα ιντριγκάριζε 
τον κόσμο αυτό το θέμα. Ούτε να 
έβγαζαν δίσκο οι πρόεδροι και να τους 
ζητούσαν οικονομική βοήθεια για να 
συμπληρωθούν τα χρήματα των νέων 
συμβολαίων. 

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν στην 
ποδοσφαιρική κοινωνία της Ελλάδας 
«τρεφόμενες» από το back stage των 
μεταγραφών. Λίγα πράγματα, εκτός 
από τα γκολ, μπορούν να εξιτάρουν 
τόσο πολύ τον κόσμο, όσο η μεταγρα-

φές και τα απόνερα τους.

Η λογική λέει ότι καμία 
ομάδα δεν αποκτάει έναν 
ποδοσφαιριστή με στόχο 
να τον έχει στον πάγκο. 
Αγωνιστικές βοήθειες 
περιμένουν οι ομάδες 

όταν υπογράφουν νέα 
συμβόλαια κι όχι αριθμητι-

κή βελτίωση του ρόστερ. Το 
ζήτημα λοιπόν που μπαίνει είναι 

γιατί ένας μεγάλος αριθμός ποδο-
σφαιριστών, ακόμη και σε ομάδες της 
πρώτης γραμμής της Super League, 
έρχονται με διθυράμβους και φεύγουν 
με τη στάμπα του αποτυχημένου. 

Από τη στιγμή που έχουμε ως δεδο-
μένο ότι οι μεταγραφές γίνονται για να 
ανέβει αγωνιστικό επίπεδο η ομάδα, 
αν αποκλείσουμε για την οικονομία 
του κειμένου το ενδεχόμενο αποφά-
σεων με ιδιοτέλεια, υπάρχουν αρκετοί 
άλλοι λόγοι  οι οποίοι μπορεί να οδη-
γήσουν σε μεταγραφική γκάφα.

Ο βασικότερος είναι το επιδερμικό 
σκάουτινγκ. Στα γραφεία των ΠΑΕ 
φθάνουν εκατοντάδες προτάσεις 
από μάντατζερ για υπό μεταγραφή 
ποδοσφαιριστές, αλλά συνήθως οι 
προτάσεις δεν αποτελούν αφετηρία 
για ένα καλό μεταγραφικό deal. Oι 
προπονητές συνήθως «ψωνίζουν» 
από μάνατζερ τους οποίους έχουν 
εμπιστοσύνη  για την πραμάτεια τους. 
Μετά αρχίζουν να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από το internet για τα 
στατιστικά τους, στο τέλος κάνουν τον 
σταυρό τους και δίνουν το ο.κ. για τη 
μεταγραφή. Ο ξένος ποδοσφαιριστής 
όμως, αυτός που αγοράζεται από το 
μεσαίο ράφι, ακόμη κι εάν έχει τα 
απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, μπαίνει πλέον σε μία νέα ποδο-
σφαιρική μηχανή. Νέο εργασιακό 
περιβάλλον, νέα κουλτούρα ζωής, 
μεγαλύτερη ίσως πίεση για αποτελέ-
σματα, πρόβλημα επικοινωνίας λόγω 
γλώσσας και συμπαίκτες ίσως που 
δεν «κουμπώνουν» με τον δικό του 
τρόπο παιχνιδιού. Ε, δεν θέλει και 
πολύ ώστε η ιστορία να γράψει για ένα 
ακόμη μεταγραφικό «παλτό». 

Προελαύνει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος βρίσκεται στην 1η θέση της βαθ-
μολογίας και στο +5 από την δεύτερη, ΑΠΕ Λαγκαδά, με αποτέλεσμα η επιστροφή 
στη Football League να είναι όλο και πιο κοντά για τους Πόντιους. Στο μεταξύ, η 
ομάδα του Λαγκαδά που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, μετά 
τα «διαζύγια» των προηγούμενων ημερών, έχει μπει στη διαδικασία της ενίσχυ-
σης.

Το αυριανό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (εξ΄ αναβολής, όλα τα ματς στις 
15:00): ΑΠΕΛ-Καρδία, Δόξα Προσκυνητών-Ορφέας Ξάνθης, Εορδαϊκός-Αλμωπός 
Αριδαίας, Καμπανιακός-Μακεδονικός Φούφα, Απόλλων Παραλιμνίου-ΑΕ Ποντί-
ων Βατόλακκου, Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα, Δόξα Δράμας-Νάουσα. 

Από την αίγλη του παρελθόντος, στη μέτρια 
πορεία των τελευταίων ετών

Τη δική του ιστορία στο χώρο του γυναικείου 
μπάσκετ έχει «γράψει» ο Απόλλων Καλα-
μαριάς, με το τμήμα καλαθοσφαίρισης των 
γυναικών να ιδρύεται το 1968 και έκτοτε να 
έχει μία λαμπρή πορεία. Δεν είναι τυχαίο, άλ-
λωστε, το γεγονός ότι αποτελεί το τμήμα του 
συλλόγου με τις περισσότερες επιτυχίες σε 
συλλογικό επίπεδο, έχοντας στην τροπαιοθή-
κη του δύο πρωταθλήματα (1973-΄74, 1991-
΄92), και ένα κύπελλο Ελλάδος (1997). Στο 
ενεργητικό του μετρά και συμμετοχές στο 
Κύπελλο Πρωταθλητριών και στο Κύπελλο 
Ronchetti.

Οι «κοκκινόμαυρες» έδειξαν από την αρχή 
τις διαθέσεις τους, ότι ήρθαν, δηλαδή, για 
να μείνουν, και έτσι μέχρι το 1984 η ομάδα 
τερμάτιζε ανελλιπώς στις πρώτες θέσεις του 
τοπικού πρωταθλήματος, συμμετείχε στα 
πανελλήνια πρωταθλήματα και είχε ευρω-
παϊκές συμμετοχές. Η περίοδος, μάλιστα, της 
μέγιστης ακμής της είναι από το 1986 έως 
το 1998, όταν και κατέκτησε τους δύο από 
τους τρεις τίτλους της, ωστόσο, ο πρώτος 
υποβιβασμός για την ιστορική ομάδα του 
Απόλλωνα ήρθε το 1999, για να επιστρέψει 
εκ νέου στα μεγάλα σαλόνια τη σεζόν 2001 
-΄02. Όμως , η πορεία της από εκεί και πέρα 
μέχρι σήμερα δεν έχε την αίγλη του παρελθό-
ντος, αφού ο Απόλλων Καλαμαριάς βρίσκε-
ται μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Αγώνες κλειστού στίβου ανδρών-γυναι-
κών, εφήβων, παίδων-κορασίδων, παμπαί-
δων-παγκορασίδων α΄ διοργανώνει σήμερα 
στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό μέλαθρο και στο 
κλειστό προπονητήριο «Τασούλα Κελεσίδου» 
του Δημοτικού σταδίου Αμπελοκήπων η ΕΣΑ 
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Το ωρολόγιο πρό-
γραμμα των αγωνισμάτων:

Κλειστό προπονητήριο «Τασούλα Κελεσί-
δου»: 10.00 Σφαιροβολία Γ-Κ / Μήκος ΠΠ 
Α΄/ Κοντώ Γ-Κ, 11.00 Σφαιροβολία Π, 11.15 
Μήκος ΠΚ Α΄, 11.30 Κοντώ Α-Π, 12.00 
Σφαιροβολία Α- Ε.

Αλεξάνδρειο αθλητικό Μέλαθρο: 14:00 60μ. 
εμπ. (Α), Μήκος (Γ-Κ ) Ύψος (Α-Π), 14:10 
60μ. εμπ. (Ε), 14:20 60μ. εμπ. (Π), 14:30 60μ. 
εμπ. (ΠΠΑ΄), 14:45 60μ. εμπ. (Γ), 15:00 60μ. 
εμπ. (Κ), Ύψος (Γ-Κ), 15:10 60μ. εμπ. (ΠΚΑ΄), 
Μήκος (A-Π), 15:30 60μ. (A), 15:50 60μ. (Γ), 
16:10 60μ. (Π), Τριπλούν (Α-Π), 16:30 60μ. 
(Κ), Τριπλούν (Γ-Κ).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης διοργα-
νώνουν αύριο στις 12:00 στον κινηματογράφο 
OSCAR την ετήσια κοπή της πίτας. Στο πλαίσιο 
αυτής, θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι–τες 
αθλητές –τριες, που διακρίθηκαν στα Πανελλή-
νια Πρωταθλήματα Στίβου για το 2016.

Με τους πανηγυρισμούς να μην έχουν κοπάσει ακόμα στον Άρη, μετά την πρόκρι-
ση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα βρει μπροστά του τον Παναθη-
ναϊκό, οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη καλούνται να επικεντρωθούν πλέον στο 
σημερινό ματς με τα Τρίκαλα και στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ 
υποδέχεται την Δόξα Λευκάδας σήμερα στο «σπίτι» του και δεν θέλει να έχει 
βαθμολογικές απώλειες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 Τρίκαλα-Άρης, 17:00 ΑΕΚ-Απόλλων Π., 17:00 Κύμη-Λαύριο, 
17:00 ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας, 17:00 Ρέθυμνο-Κολοσσός, 19:15 Προμηθέας Πά-
τρας-Παναθηναϊκός.

ΑΥΡΙΟ: 17:00 Ολυμπιακός-Κόροιβος.

Αποδυναμωμένος αναμένεται να παρουσιαστεί στη συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος ο Πιερικός, αφού, παρά τις αρκετές απώλειες στο ρόστερ του, δηλαδή, οι 
αποχωρήσεις των  Μπαϊμάκη, Φωκαΐδη, Καραμανώλα Εμμ., Καραμανώλα Κ., 
Μιχαηλίδη, Μάρκου, Αχείμαστου, Ριβελίνο, Καμαρά, Πιζάνι και Αγιησιλάου, δεν 
έχει γίνει καμία κίνηση ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού του από τους διοικού-
ντες μέχρι στιγμής. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι το τέλος της μεταγραφι-
κής περιόδου, τότε το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο για την ιστορική ομάδα της 
Κατερίνης. 

Το αυριανό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (εξ΄ αναβολής, όλα τα ματς στις 
15:00): Τηλυκράτης-Απόλλων Λάρισας, Διαγόρας Σεβαστής-Νίκη Βόλου, Ένωση 
Απολλώνιου/Ιστιαίας-Πύδνα Κίτρους, ΑΕ Καραϊσκάκης-Εθνικός Φιλιππιάδας, 
Αστέρας Πετρίτη-Αμβρακία Κωστακίων, Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Αχιλλέας 
Νεοκαισάρειας, Θεσπρωτός-Πιερικός, Ολυμπιακός Βόλου-Ρήγας Φεραίος.

Ξεκίνησαν οι κινήσεις ενίσχυσης στον Αιγινιακό, με την ομάδα της βό-
ρειας Πιερίας να κάνει «δικούς» της τον 31χρονο Ρουμάνο επιθετικό, 
Λουτσιάν Μπουρντουζάν, και τον 25χρονο, επίσης, επιθετικό, Βαγγέλη 
Σκραπάρα και έπεται συνέχεια. Μάλιστα, αμφότεροι αναμένεται να κά-
νουν ντεμπούτο στο αυριανό ματς με την Καλλιθέα.

Διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ τους κάνουν οι Σερραίοι, ώστε η 
ομάδα να έχει καλύτερη πορεία στη συνέχεια, με τον Σέρβο μεσοεπι-
θετικό, Στέφαν Άντριτς να αποτελεί σημαντική προσθήκη στο έμψυχο 
δυναμικό. Στο μεταξύ, το ματς των «λιονταριών» με την Λαμία, που 
αναβλήθηκε, λόγω του χιονιά, πάει προς τις 25 του μήνα στο γήπεδο 
των Σερρών.

Τα… ταλέντα που 
έγιναν «παλτά»

Ακάθεκτος ο Απόλλων Καλαμαριάς

Ξεχνά, προς το παρόν, το κύπελλο.  
Στροφή σε Τρίκαλα

Δυσοίωνο το μέλλον του Πιερικού
Αγώνες κλειστού στίβου  
σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Αύριο η γιορτή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Με ενισχυμένο πρόσωπο

Θέλει, ακόμα καλύτερη συνέχεια
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1ος όμιλος 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΤΙΒΟΣ2ος όμιλος

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ



...γιατί κι εμείς σας «διαβάζουμε»

Μετά το πρώτο… σοκ της κρίσης

ο πολιτισμός... 
«συνΕΡΧΕΤΑΙ» Εκδηλώσεις | Θέατρο | Κινηματογράφος 
Μουσική | Εικαστικά | Βιβλίο | ΚαινοτομίαΝο 1
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