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Το «Π» εδώ και καιρό είχε 
προειδοποιήσει πως η τακτι-
κή των καθυστερήσεων που 
παίζει η κυβέρνηση είναι... 
βούτυρο στο ψωμί του Βόλφ-
γκανγκ Σόιμπλε. Ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών κάθε 
άλλο παρά έχει εγκαταλείψει 
την ιδέα ενός Grexit, γι’ αυτό 
και δεν ξένισε κανέναν το γε-
γονός ότι επανέφερε το ζή-
τημα με τον πλέον εκκωφα-
ντικό τρόπο. Για τους δικούς 
τους (μικροπολιτικούς και 
επικοινωνιακούς) λόγους, 
στο Μέγαρο Μαξίμου εκτι-
μούν ότι με κάποιον μαγικό 
τρόπο θα αρθεί το αδιέξοδο, 
θα δοθεί λύση, η κυβέρνη-
ση δεν θα πάρει δύσκολες 
αποφάσεις και θα συνεχιστεί 
η πορεία της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη. Αδυνατούν ή δεν 
θέλουν να δουν πως, όσο κα-
θυστερεί η συμφωνία, τόσο η 
χώρα (οικονομικά και κοι-
νωνικά) θα βυθίζεται. 

Είναι προφανές πως η τακτι-
κή του Αλέξη Τσίπρα και του 
οικονομικού επιτελείου έχει 
προκαλέσει στρατηγικό αδιέ-
ξοδο. Η πίστη για απεμπλοκή 
από τα μνημόνια έχει δώσει 
τη θέση της στην αβεβαιό-
τητα για την παραμονή στη 
ζώνη του κοινού ευρωπαϊ-
κού νομίσματος και στη βε-
βαιότητα πως είτε θα έρθει 
ένα νέο σκληρό Μεσοπρόθε-
σμο Πρόγραμμα είτε θα υπο-
γραφεί ένα τέταρτο μνημό-
νιο. Από την αρχή φαινόταν 
ότι οι δανειστές έχουν σχη-
ματίσει ένα αρραγές μέτωπο 
και δεν έχουν πρόβλημα να 
περιμένουν πότε η κυβέρ-
νηση θα καταλάβει ότι δεν 
υπάρχει «πολιτική διαπραγ-
μάτευση», παρά μόνοι αριθ-
μοί. Δυστυχώς, η Ελλάδα για 
μία ακόμη φορά σύρεται σε 
μια διαδικασία ικεσίας απέ-
ναντι στους –κατ’ επίφαση– 

εταίρους, λόγω της απουσίας 
στρατηγικού σχεδιασμού και 
ιδεοληψιών αυτών που χειρί-
ζονται τις διαπραγματεύσεις. 

Αυτήν τη διαδικασία δείχνουν 
να την απολαμβάνουν οι δα-
νειστές, αγνοώντας επιδεικτικά 
ότι κάθε ένα ευρώ επιπλέον 
λιτότητας αποσαθρώνει ακόμη 
περισσότερο την οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της πα-
τρίδας μας. Πολύ σωστά στην 
πρόσφατη παρέμβασή του ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος είχε 
επισημάνει την ανάγκη «η ση-
μερινή αδιέξοδη πολιτική να 
αντικατασταθεί με μια οικονο-
μική πολιτική η οποία θα συν-
δυάζει αρμονικά την πάταξη 
των ελλειμμάτων και της σπα-
τάλης καθώς και της κρίσης 
χρέους με την επίτευξη βιώ-
σιμης ανάπτυξης». Γιατί, κακά 
τα ψέματα, μπορεί η κυβέρνη-
ση να έχει κάνει τα μύρια όσα 
λάθη, η λήψη όμως προληπτι-
κών μέτρων σε έναν λαό που 
έχει πληρώσει και με το παρα-
πάνω τα χρόνια της επίπλαστης 
ευημερίας που έζησε δεν συνά-
δει με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη.

Εδώ που φτάσαμε, δυστυχώς, 
είτε γίνουν εκλογές είτε όχι, 
το μάρμαρο θα το πληρώσουν 
και πάλι οι ίδιες κοινωνικές 
ομάδες! Οι συνταξιούχοι που 
δεν έχουν κανένα μέσο αντί-
στασης απέναντι στην υφαρπα-
γή του υστερήματός τους (βλ. 
«κόφτης»), οι χαμηλόμισθοι 
που η επικείμενη μείωση του 
αφορολόγητου ορίου θα τους 
καταβαραθρώσει, οι άνεργοι οι 
οποίοι δεν θα έχουν καμία τύχη 
να βρουν δουλειά (στον ιδιωτι-
κό τομέα) και οι όποιοι έχουν 
απομείνει να επενδύουν σε αυ-
τήν τη ρημαγμένη οικονομία. 
Οι ασυντόνιστες κινήσεις, η 
έλλειψη σχεδίου και οι εμμονές 
κοστίζουν...

Οι καθυστερήσεις που κοστίζουν και ο επώδυνος συμβιβασμός...
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Είναι προφανές 
πως η τακτική του 
Αλέξη Τσίπρα και 
του οικονομικού 
επιτελείου έχει 

προκαλέσει 
στρατηγικό αδιέξοδο

«Τόσο χρόνια έμενα δίπλα στη βόμβα, δεν είχε δώσει… κανένα δικαίωμα στην 
κοινωνία…»

Ο ουρανός φωτίζεται από τον κομήτη Honda, ακολουθεί ολική έκλειψη της 
σελήνης και έρχεται η «χιονισμένη» πανσέληνος του Φεβρουαρίου #οχι_που_δεν_
μας_χτυπουσε_το_συμπαν  
#συριζα #οχι_τρολια

Σε περίπτωση που σκάσει, «θα μας… σκάσει». Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αποζημι-
ώσεις #λογικο #θα_κανουν_κανα_νομο_στο_ποδαρι

«Εμείς τραγουδάμε Τσιτσάνη κι απόψε κάνεις… μπαμ. Δεν φοβόμαστε τη βόμβα…» 
μας είπαν κάτοικοι της δυτικής Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την έναρξη της επιχείρη-
σης εκκένωσης αλλά και τα… «μπαμ» – οικονομικά και ψυχολογικά- που έχουν 
ζήσει τα τελευταία χρόνια.

Εκδρομές λόγω βόμβας… «Ευκαιρία να ξεκολλήσουμε από την τηλεόραση και 
τις… απευθείας συνδέσεις με επιχειρήσεις φόβου» #το_κακο_εχει_και_καλο

Οι βόμβες που βρέθηκαν στο παρελθόν και «δεν άνοιξαν μύτη» ήταν από τις καλές 
και μόνο αυτή είναι… επικίνδυνη;  
#τις_αλλες_φορες_δεν_εγινε_σωστά_ή_τωρα_γινεται_λαθος;

Το θέμα που δεν θέλουμε να κάνει… μπαμ #δημοσιογραφοι #ΜΜΕ #Θεσσαλονίκη 
#εκρηκτικος_τυπος #εμΒΛΗΜΑτικός_τυπος

Πόσοι… δεν θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε γιατι εμπιστεύονται τους συναρ-
μοδίους στην εξουδετέρωση της βόμβας, είτε γιατί έτσι γουστάρουν; (Tηλεφωνικό 
κέντρο εκκένωσης… 2311805300. Θα χρειασθείτε διεύθυνση και ταχυδρομικό 
κώδικα…)

Ωραία εφαρμογή αυτή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Βάλτε τη διεύθυνση σας να 
σας πούμε αν ενδέχεται να τη «χάσετε» λόγω… μπαμ #υπερβολες_του_τυπου

Το τηλεοπτικό σποτάκι της εκκένωσης δεν ήταν και τόσο προχωρημένο ε; #σε_πε-
ριπτωση_σεισμου_τα_ιδια_θα_κανουμε;  
#Θα χρειασθουν_δυο_εβδομαδες_οπως_τωρα;  
#μην_ξεχασεις_τη_ντουντουκα

«Τα χρειασθήκαμε» ε; Αυτό θα πει, έγινε της… εκκένωσης;  
#πανικος_μπα_ουτε_για_μπαμ #ετοιμοι_για_ολα

Mια προπολεμική βόμβα βγάζει… δήμαρχο; #απορια  
#ρητορικο_ερωτημα #πανε_εσυ_για_να_μην_παω_εγω  
#για_τη_Θεσσαλονίκη_ρε_γ…

Καλά το σχέδιο εξουδετέρωσης και εκκένωσης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ… #βαλε_τελα-
ρο_και_κορδελα

Κοτζάμ δήμαρχος να κολλάει… αφίσες; #υποχρεωτικη_η_εκκένωση

Ούτε το 4ο μνημόνιο θα κάνει μπαμ, αν και το παρακολουθούμε σχεδόν το ίδιο 
διάστημα, όσο και το βλήμα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου… #δεν_ιδρωνει_το_
αυτι_μας  
#Χουλιαρακης_και_το_τεταρτο_του

Κρούγκμαν: Τρελό να ζητάς από την Ελλάδα πλεόνασμα 3,5%  
#Μα_γιατι_το_λες_αυτο

Σεισμοί στο Αιγαίο, βόμβες στην κεντρική Μακεδονία, Tσακαλώτος στις Βρυξέλλες, 
αλαλούμ στην παιδεία, μπλοκάκια στα ψυγεία… #ειμαστε_μια_ωραια_ατμοσφαιρα

«Η κατάσταση είναι μάταιη στην Ελλάδα… φλερτάρει πάλι με το Grexit» #focus 
#οχι_μπαμ_και_κατω_μωρακια_μου_φευγατα

@karapanagiotidu
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«Θα γίνω αντιδήμαρχος!» είπε δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε συνάδελφό του άλλης παράταξης. «Ο Μπου-
τάρης το ξέρει» τον ρώτησε ο συνομιλητής του, σκωπτικά. Τις τελευταίες ημέρες σε-
νάρια επί σεναρίων, πηγαδάκια, μυστικές συναντήσεις, σούσουρα, ανακοινώσεις επί 
ανακοινώσεων, επιστολές κ.α. καλά κρατούν στη Β. Γεωργίου Α’ 1. Και το ενδιαφέρον 
όλων, κυρίως των στελεχών της «Πρωτοβουλίας» είναι στραμμένο σε αυτούς που έρ-
χονται και σε αυτούς που φεύγουν. «Ή καλύτερα σε εκείνους τους οποίους θα επιλέξει 
ο Γιάννης Μπουτάρης για να οδηγηθεί στις εκλογές του 2019 και σε εκείνους που θα 
αφήσει πίσω» όπως παρατηρεί στην KARFITSA έμπειρος αυτοδιοικητικός. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης αναμένεται να εξαντλήσει το 
χρονικό περιθώριο που του δίνει ο νόμος 
για να ανακοινώσει τις αλλαγές στις οποίες 
θα προχωρήσει στο σχήμα της διοίκησης του 
δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και στα πρόσωπα 
εκείνα που θα τοποθετηθούν επικεφαλής σε 
νομικά πρόσωπα του δήμου. Την περασμένη 
βδομάδα ο Γιάννης Μπουτάρης στο πλαίσιο 
της «Διπλωματίας των Πόλεων» βρέθηκε 
στο Τελ Αβίβ, ενώ τις επόμενες ημέρες με-
ταβαίνει στην Γερμανία. Αυτό σημαίνει πως 
οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν μόλις επι-
στρέψει από τα ταξίδια.

Στενοί συνεργάτες του Μπουτάρη εκτιμούν 
ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξαντλεί όλα 
τα χρονικά περιθώρια για δυο λόγους. Αρ-
χικά θέλει με τους χειρισμούς του να ρίξει 
τους τόνους που το τελευταίο διάστημα ανέ-
βηκαν στο εσωτερικό της «Πρωτοβουλίας» 
και δεύτερον να δει όλα τα… πιθανότερα 
σενάρια του ανασχηματισμού που θα «παί-
ξουν» στις εφημερίδες και τα ΜΜΕ και εκ 
των υστέρων με τις τελικές του αποφάσεις 
να τα διαψεύσει. 

Οι συναντήσεις

Όπως γνωρίζουμε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης το περασμένο διάστημα πραγματοποί-
ησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα στελέχη 
της διοίκησης και τους δημοτικούς συμβού-
λους της παράταξής του προκειμένου να… 
βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους. Στους 
συνομιλητές του ανακοίνωσε επίσης ποιοι 
μένουν και ποιοι φεύγουν. Πρόκειται για… 
μασάζ του δημάρχου στους δημοτικούς του 
συμβούλους μετά τις έντονες αντιδράσεις 
που προκάλεσε η υπόθεση με τους διαγωνι-
σμούς της Καθαριότητας. 

Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν

Σύμφωνα με τα σενάρια των τελευταίων 
ωρών ο Γιάννης Μπουτάρης αναμένεται να 
αφαιρέσει αρμοδιότητες από τον αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών ‘Εργων, Περιβάλλοντος και Κα-
θαριότητας, Θανάση Παππά. Εκτιμάται πως 
θα δώσει ένα τμήμα του  χαρτοφυλακίου του 
σε άλλον αντιδήμαρχο, ενώ «παίζει» και το 
όνομα του γενικού γραμματέα Θωμά Ψαρρά 
για την ανάληψη των συγκεκριμένων αρμο-

διοτήτων. Στο επόμενο σχήμα της διοίκησης 
όπως άλλωστε άφησε και η ίδια μέσω επι-
στολής της να εννοηθεί, θα συμμετέχει το 
στέλεχος του «Ποταμιού» Άννα Αγγελίδου. 
Η κ. Αγγελίδου μέχρι πρότινος ήταν πρόε-
δρος των ΚΑΠΗ, θέση την οποία λαμβάνει ο 
Στέλιος Λιακόπουλος. 

Η κ. Αγγελίδου μάλιστα σε μια επιστολή της 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των 
ΚΑΠΗ αναφέρει μεταξύ άλλων: «πριν από 
την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων 
αισθάνομαι την ανάγκη ως απερχόμενη πρό-
εδρος να σας αποχαιρετήσω και να σας ευ-
χαριστήσω από καρδιάς για την δημιουργική 
και επιτυχημένη συνεργασία μας». Και λίγο 
πιο κάτω σημειώνει: «Κλείνοντας θα ήθελα 
να δηλώσω ότι και από τη νέα μου θέση θα 
είμαι κοντά σας για οποιαδήποτε νέα συ-
νεργασία». «Προφανώς και η νέα θέση της 
κ. Αγγελίδου θα είναι θέση αντιδημάρχου» 
σχολίαζε στην KARFITSA συνεργάτης του 
δημάρχου, συμπληρώνοντας: «γιατί δεν πε-
ρίμενε όμως πρώτα τις ανακοινώσεις από 
τον δήμαρχο; Μήπως ήθελε να προλάβει κα-
ταστάσεις;» έλεγε η ίδια πηγή. 

Ομιχλώδες είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά 
την αντιδημαρχία Οικονομικών. Ο Γιάννης 
Μπουτάρης συναντήθηκε με την Γιούλη 
Ρανέλλα, ωστόσο οι δυο τους βρίσκονται 
σε διαβούλευση για το εάν θα παραμείνει ή 
όχι στην εν λόγω θέση. Σε περίπτωση πα-
ραμονής Ρανέλλα τότε ο Πέτρος Λεκάκης 
θα παραμείνει αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, 
διαφορετικά θα γίνει… υπεραντιδήμαρχος 
Οικονομικών. 

Στη θέση της φαίνεται πως παραμένει και η 
Μαρία Πασχαλίδου ως πρόεδρος της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης δήμου Θεσσαλονίκης 
γιατί είναι κάτι παραπάνω ικανοποιημένος 
από το έργο της,  ενώ πρόεδρος στην ΔΕ-
ΠΘΕ ακούγεται πως αναλαμβάνει ο πρώην 
πρόεδρος των ΚΑΠΗ, Λάζαρος Ζαχαριάδης. 
Στις θέσεις τους, με τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα φαίνεται πως παραμένουν οι: Καλυψώ 
Γούλα, Σπύρος Πέγκας, Έλλη Χρυσίδου, Νί-
κος Φωτίου και Λίνα Λιάκου, η οποία ωστό-
σο ακούγεται πως θα αναλάβει και άλλα κα-
θήκοντα.

Το «Game of thrones» του δήμου!

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

Ευ. Καρανάσιος, Δ. Τσουφλίδης, Ζ. Ζούπης, Δ. Βασιλειάδης,

Μαρία Παπαδοπούλου

Μ. Ζορπίδης, Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος
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Τζόκινγκ, βάρη, μπάσκετ, διάβασμα, ταβερνάκια 
με φίλους, δραστηριότητες με τα παιδιά του και 
φυσικά… πολιτική! Αυτό περιλαμβάνει ένα τυπικό 
24ωρο του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
και βουλευτής Β’ Αθηνών μιλά στην KARFITSA για 
όλους και όλα: για την διαπραγμάτευση, το ενδε-
χόμενο GREXIT, τις εκλογές και τα… «περίεργα» 
ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει έχει για τον πρωθυπουργό την «χει-
ρότερη άποψη» και λέει ότι είναι «ό,τι τραγικότερο 
έχει η Ελλάδα». Ο κ. Λοβέρδος ξεκαθαρίζει επίσης 
ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει νέα μέτρα, μιλά για 
τις πικρίες και τις απογοητεύσεις που πήρε από την 
πολιτική, για τους κολλητούς του που είναι… εκτός 
Βουλής και τη σχέση του με τα social media. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα ψηφίσει το νέο 
πακέτο μέτρων;  Ποιες είναι οι δικές σας «κόκ-
κινες γραμμές»; 

Η θέση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι ξε-
κάθαρη. Κανένα νέο μέτρο δε πρόκειται να ψηφί-
σουμε. Η ευθύνη για τα μέτρα βαραίνουν αποκλει-
στικά τη κυβέρνηση, η οποία με τους χειρισμούς 
της μας έχει φτάσει ως εδώ. Εμείς ξεκάθαρα λέμε 
να σηκωθούνε να φύγουνε. Κάνουν κακό στη χώρα 
και στους πολίτες.   

ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία; Με ποιον από τους 
δυο θα θέλατε να σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ κυ-
βέρνηση μετά τις εκλογές; Είναι εφικτή η τρίτη 
θέση; 

Μέρα με τη μέρα η Δημοκρατική Συμπαράταξη δυ-
ναμώνει και αυτό δεν το λένε μόνο οι δημοσκο-
πήσεις. Το κλίμα για εμάς έχει αλλάξει, άλλωστε 
γνωρίζετε  πως είμαι ένας πολιτικός που κυκλο-
φορεί καθημερινά και είμαι σε θέση να σας πω πως 
οι πολίτες αρχίζουν και αναγνωρίζουν τη προσπά-
θεια που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικά 
με το ερώτημα σας, εμείς λέμε εκλογές και μετά 
όλοι όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική τη 
χώρας να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα μας 
οδηγήσει στην οριστική έξοδο από την κρίση. Αυτή 
την πρόσκληση φυσικά και θα την απευθύνουμε και 
στον ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ζητάμε από τους συ-
μπολίτες μας να δυναμώσουν τη φωνή μας ώστε 
να μπορέσουμε να «επιβάλλουμε»  αυτή μας τη 
πρόταση. Σε κάθε περίπτωση απάντηση στο ερώτη-
μα σας θα δώσει ο λαός μέσα από τις κάλπες. 

Ποια είναι η άποψή σας για τον Αλέξη Τσίπρα;

Η χειρότερη. Είναι η έκφραση του πολιτικού απατε-
ώνα. Είπε ότι είχε αυταπάτες. Αυταπάτες έχει αυτός 
που απατά τον εαυτό του. Οταν απατά εσένα, πώς 
λέγεται; Δεν υπάρχει το «αυταπάτη». Υπάρχει το 
«απάτη». Είναι ένας πολιτικός απατεώνας με δική 
του ομολογία. Ελεγε άλλα επί τέσσερα χρόνια, ενώ 
ως πρωθυπουργός άλλα κάνει. Είναι ό,τι τραγικό-
τερο έχω δει και ό,τι θέλω να απεύχομαι για την 
Ελλάδα, για τους πολίτες και για την πολιτική.

Εκτιμάτε ότι ο κίνδυνος GREXIT είναι ορατός ή 
πρόκειται για μια… «καραμέλα» της αντιπολί-
τευσης προκειμένου να «χτυπήσει» την κυβέρ-
νηση; 

Έχουμε μια καταστροφική κυβέρνηση. Έριξαν την 
προηγούμενη κυβέρνηση σταματώντας μια πορεία 
που οδηγούσε στην έξοδο από τα μνημόνια και σε 
ρυθμούς ανάπτυξης μόνο και μόνο για να κάτσουν 
στις καρέκλες της εξουσίας. Όσο παραμένουν οι 
κίνδυνοι για τη χώρα μας θα πληθαίνουν. 

Η πολιτική έχει αλλάξει. Λαϊκιστές, «ψεκα-
σμένοι», δισεκατομμυριούχοι με… γραμμάτια 
θέλουν να έχουν λόγο σε αυτή. Σκέφτεστε να 
εγκαταλείψετε τα έδρανα του Κοινοβουλίου και 
να επιστρέψετε σε αυτά του Πανεπιστημίου; Κι 
αν ναι, πότε; 

Όσο πιστεύω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος για τη 
χώρα και τους πολίτες και όσο οι συμπολίτες μου 
με στηρίζουν θα συνεχίσω να δίνω με όλες μου τις 
δυνάμεις τον αγώνα για να αλλάζουν προς το κα-
λύτερο τα πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι αρκετές 

φορές στην πορεία μου απογοητευτικά όμως αυτό 
το συναίσθημα με δυνάμωσε και με έκανε να εργα-
στώ εντονότερα.  Δεν είμαι άνθρωπος που τα παρα-
τάει εύκολα τις δυσκολίες τις βλέπω ως πρόκληση. 

Επιστροφή Παπανδρέου και εκ νέου συζήτηση 
για την Κεντροαριστερά. Ποια λάθη του παρελ-
θόντος πρέπει να αποφευχθούν; Θα είσαστε 
υποψήφιος για την θέση του αρχηγού του νέου 
σχήματος; 

Ο πολιτικός μας χώρος, όπως άλλωστε έκανε δι-
αχρονικά, μπήκε μπροστά το 2009  για να κρατη-
θεί η χώρα όρθια. Όταν όλοι οι άλλοι μίλαγαν στα 
Ζαππεία και έστηναν πλατείες με αγανακτισμένους, 
εμείς η Δημοκρατική Συμπαράταξη δίναμε τη μάχη 
απέναντι στα προβλήματα. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα ο χώρος μας να κατακερματιστεί. Τώρα λοιπόν 
προέχει η ενότητα και η συσπείρωση. Είναι ή ώρα 
όλοι μας να δώσουμε στον πολιτικό μας χώρο και 
όχι να πάρουμε από αυτόν. Θεωρώ πως είμαστε σε 
πάρα πολύ καλό δρόμο και πως πολύ σύντομα η 
Δημοκρατική Συμπαράταξη θα έχει τη θέση που της 
αξίζει. 

Το προσωπικό σας προφίλ στο facebook το δια-
χειρίζεστε ο ίδιος ή οι συνεργάτες σας; 

Κυρίως ναι αν και το αγαπημένο μου είναι το twitter 
το οποίο και χειρίζομαι αποκλειστικά μόνος μου.   

Ένα τυπικό Σαββατοκύριακο τι περιλαμβάνει; 
Ταβερνάκια, φίλους και ποδόσφαιρο; 

Το Σαββατοκύριακο είναι κυρίως αφιερωμένο στα 
παιδιά μου. Φυσικά και θα πάω και στο γήπεδο 

αλλά και θα βρω και χρόνο για να ασκηθώ. Μην ξε-
χνάτε άλλωστε πως είμαι αθλητής και ασχολούμαι 
κάθε μέρα. Κάνω σχεδόν κάθε μέρα βάρη. Έχω μια 
μπάρα με 30 κιλά, έχω δύο βαράκια από 12,5 κιλά 
το καθένα και ξεκινάω με δύο πεντάρια. Αυτά τα 
κάνω κάθε μέρα.  Παίζω μία φορά την εβδομάδα 
μπάσκετ και προσπαθώ μία φορά την εβδομάδα να 
παίζω τένις, ενώ όπου μπορώ τρέχω 10 χλμ.

Θα θέλατε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με την 
πολιτική;

Είμαι τελείως ανοιχτός σε ό,τι θέλουν στη ζωή 
τους. Προσπαθώ με έμμεσο τρόπο να τους περάσω 
το μήνυμα «Ποτέ σχέση με την πολιτική».

Έχετε κολλητούς φίλους από τον χώρο της πο-
λιτικής;

Κολλητούς με την έννοια που το λες όχι. Φίλους 
έχω. Οι κολλητοί μου είναι από το πανεπιστήμιο 
οι ίδιοι. Δεν έχουν αλλάξει. Η πολιτική είναι ένας 
χώρος αρκετά εγωιστικός. Εγώ δεν κάνω δημοσι-
οσχετίστικες φιλίες.

Ποιο είναι το πιο… περίεργο ρουσφέτι που σας 
έχουν ζητήσει; 

Το έχω ξαναπεί, πριν βγω πρώτη φορά βουλευτής, 
ένας σύζυγος που τον απατούσε η γυναίκα του μου 
ζήτησε μετάθεση. Ο τύπος με τον οποίο τον απα-
τούσε είχε πάει σε άλλη πόλη και, για να μη χω-
ρίσουν και φύγει και αυτή, ζήτησε να μετατεθεί κι 
αυτός εκεί. Εβαλα τα γέλια.

«Λέω στα παιδιά μου να μην ασχοληθούν ποτέ με την πολιτική» 
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#politics
Η Μελίνα Δερμεντζοπούλου εκτός από κόρη του πρώ-
ην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Αλέξανδρου, είναι 
δικηγόρος. Και μάλιστα μάχιμη, αφού το Δικαστικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει γίνει το δεύτερο σπίτι της. 
Στην κοινωνία της πόλης έγινε γνωστή από την υπο-
ψηφιότητά της για τη θέση της δημοτικής συμβούλου 
στις δημοτικές εκλογές του 2010, με το ψηφοδέλτιο 
του Κώστα Γκιουλέκα. Μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα από τα πιο 
ενεργά, ασχολείται με τα κοινά και καταθέτει απόψεις 
για να γίνει η… πολιτική πιο ελκυστική στους πολίτες 
και τους νέους. Μιλώντας στην KARFITSA και σχολιά-
ζοντας την πολιτική επικαιρότητα λέει ότι η συναίνεση 
που ζητά ο πρωθυπουργός έχει γίνει λέξη «λάστιχο», 
ζητά εκλογές και προτείνει αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν στην Νέα Δημοκρατία και μάλιστα άμεσα.  

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Γιατί ένας νέος και μάλιστα επαγγελματίας να 
θελήσει να ασχοληθεί με τα… κοινά; 

Γιατί τον κόσμο μπορούμε να τον αλλάξουμε, μπο-
ρούμε να τον βελτιώσουμε μόνο με τη συμμετοχή. 
Η ενασχόληση με τα κοινά έχει αποκτήσει χαρα-
κτηριστικά θολά, παρεξηγημένα έως κι απωθητι-
κά και κουβαλάει αρνητικό φορτίο. Υπάρχει όμως 
μια μεγάλη παρεξήγηση. Με τα δημόσια πράγμα-
τα ασχολούμαστε όλοι με τον ένα ή με τον άλλο 
τρόπο! Καθημερινά, ασυνείδητα. Τη στιγμή που 
προβληματιζόμαστε για το που θα πετάξουμε τα 
σκουπίδια μας, την ώρα που παρακολουθούμε ει-
δήσεις, όταν επιχειρηματολογούμε στην κουβέντα 
με τους φίλους μας για κάποιο επίκαιρο ζήτημα, 
όταν απαντούμε σε ερωτήσεις των παιδιών, όταν 
συμμετέχουμε σε συλλογικότητες για διάφορους 
σκοπούς, μέχρι φυσικά τη στιγμή που ψηφίζουμε. 
Η ζωή έχει την πολιτική μέσα της. Εκείνο που προ-
φανώς προβληματίζει είναι το σημερινό πολιτικό 
σύστημα, το οποίο, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά 
και σοβαρά προβλήματα. Σας απαντώ λοιπόν ότι 
για μένα η ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ίδια τη ζωή. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε στις περασμένες εκλογές 
να έρθει πρώτος ακόμα και στην Θεσσαλονίκη 
που θεωρείται διαχρονικά «γαλάζιο» προπύρ-
γιο. Τι πρέπει να κάνει η Διοικούσα Επιτροπή 
του νομού για να αλλάξει τους… συσχετισμούς; 

Μετά από την περίοδο αυτή της διακυβέρνησης 
από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρα-
τία έχει παρουσιάσει και παρουσιάζει διαρκώς το 

σχέδιο και τις προτάσεις της και δείχνει να είναι 
έτοιμη να αποτελέσει τον φορέα εκείνο που θα κυ-
βερνήσει την Ελλάδα της κρίσης με τον πιο αποτε-
λεσματικό και δίκαιο τρόπο. Έχοντας διδαχθεί από 
τις αστοχίες του παρελθόντος με επίγνωση του 
εθνικού και του διεθνούς γίγνεσθαι. Οι επιμέρους 
οργανώσεις, όπως και στο νομό Θεσσαλονίκης, 
πρέπει να δημιουργούν τις συνθήκες αλληλεπί-
δρασης του φορέα με τον πολίτη. Ο πολίτης να 
μπορεί να καταθέσει την άποψή του και ο φορέας 
να μπορεί να εξηγήσει και διοχετεύσει το μήνυμά 
του. Με ειλικρίνεια κι εντιμότητα. Σε κάθε μέρος 
δε της Ελλάδας, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, στόχος 
της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος είναι να 
δουλέψουμε όλοι μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, 
να θέσουμε την ατζέντα των θέσεών μας για την 
περιοχή, εν προκειμένω για τη Θεσσαλονίκη, και 
να μοιραστούμε το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα.

Εκλογές τώρα ή συναίνεση στην παρούσα Βου-
λή για να αποφύγουμε τα χειρότερα; 

 Η συναίνεση είναι άλλη μια έννοια που την έχουμε 
κάνει λάστιχο. Χρησιμοποιείται κάθε φορά διαφο-
ρετικά. Από μόνη της εκφράζει θετική διάθεση.  
Στην παρούσα όμως συνθήκη, ποιο ερώτημα τί-
θεται για την ΝΔ; Να συμφωνήσει σε μια σε μια 
πρόταση, στο σχεδιασμό της οποίας δεν είχε καμία 
συμμετοχή, μέσα σε ένα περιβάλλον τρομακτικής 
ύφεσης κι ανασφάλειας που τα τελευταία    χρό-
νια οξύνθηκε διαμορφώθηκε από άλλους και να 

δεσμεύσει τη χώρα και όλους εμάς για το μέλλον 
με αβέβαια αποτελέσματα. Την κρίσιμη ώρα μετά 
τη διαπραγμάτευση του κ. Τσίπρα το 2015, η ΝΔ 
ανέλαβε τις ευθύνες της και συμφώνησε. Τώρα 
δεν νομίζω ότι αυτό έχει να προσφέρει απολύτως 
τίποτα. 

Είστε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής της ΝΔ. 
Τι πρέπει να κάνει το κόμμα για να γίνει πιο… 
ανοικτό στην κοινωνία. Σας προβληματίζει πως 
στις εκδηλώσεις σας έρχονται μόνο οι κλασ-
σικοί κομματικοί και όχι «φρέσκα» πρόσωπα, 
άγνωστα σε εσάς; 

Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι πολλοί εν-
διαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω από άλλα 
μετερίζια δε βρίσκουν καθόλου ελκυστική την εν-
σωμάτωση και την ενασχόληση σε ένα κομματικό 
φορέα εν γένει.  Ένα σύγχρονο κόμμα πρέπει να 
είναι γοητευτικό στους  πολίτες, να χρησιμοποιεί 
νέες μεθόδους  προσέγγισης και μετάδοσης του 
μηνύματος, να ξεφύγει από τις βαρετές εκδηλώ-
σεις στις οποίες μαζευόμαστε, ένας μιλάει, χει-
ροκροτούμε και φεύγουμε. Βέβαια απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρχουν και χρήματα και 
σίγουρα οι καιροί είναι δύσκολοι. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν δυνατότητες. Επίσης, πολύ σοβαρό για 
μένα είναι επιτέλους να ξεπεραστεί η νοοτροπία 
τόσο των μελών όσο και των παραγόντων των 
κομμάτων και ειδικά των κομμάτων εξουσίας, 
αξιοποίησης των ημετέρων και αποκλεισμού των 
ανθρώπων που δεν μπορούν να επιβάλλουν ή να 
ενταχθούν σε ένα σύστημα.  Δεν πάμε μπροστά 

έτσι. Δεν παράγεται κανένα ουσιαστικό αποτέλε-
σμα και δεν περνάει και κανείς όμορφα.

Είστε δύο συνεχόμενες θητείες μέλος της Πολι-
τικής Επιτροπής της ΝΔ. Έχετε εκλεγεί σε διά-
φορες κομματικές θέσεις. Να υποθέσουμε πως 
επόμενος στόχος είναι η «γαλάζια» λίστα της 
Α’ Περιφέρειας; 

Στόχος σε αυτήν την πραγματικά «ζόρικη» στιγμή 
είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά προ-
κειμένου να καταφέρουμε να σταθούμε και στη 
συνέχεια να δούμε βελτίωση. Η Νέα Δημοκρατία, 
έχοντας πια κάνει την αυτοκριτική της, παραμένει 
η μόνη πραγματική αστική δύναμη που μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει η χώρα. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει καταστρώσει το σχέδιο 
για ένα αύριο καλύτερο, πιο αισιόδοξο, πιο φωτει-
νό. Όσον με αφορά, μόνη φιλοδοξία μου είναι να 
συμβάλλω σε αυτήν την προσπάθεια από οποιο-
δήποτε ρόλο και θέση.

Πως είναι να είσαι παιδί… υπουργού; 

Τέλεια! Γιατί είμαι παιδί... του Αλέκου Δερμεντζό-
πουλου.

Κουκιά, λίστες, οργανωτικά και πολλοί κομμα-
τικοί που μυρίζουν «φορμόλη». Είναι η πολιτι-
κή για μια γυναίκα; 

Απόλυτα και δυνατά «ΝΑΙ»! Σε όλα τα επίπεδα, 
για όλες τις θέσεις και μάλιστα χωρίς την ανάγκη 
ύπαρξης θετικών διακρίσεων και ποσοστώσεων.

«Τέλος στις βαρετές εκδηλώσεις που ένας μιλάει, χειροκροτούμε και φεύγουμε»
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Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάρκος Μπόλαρης σε πρόσφατο… 
κοσμικό event επέλεξε να καθίσει με 
συμπολίτες του από την εκλογική του 
περιφέρεια και όχι με τους βουλευτές 
του κόμματός του; Οι… κακές γλώσ-
σες θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑίο βουλευτή Α’ 
Θεσσαλονίκης να είναι δυσαρεστημέ-
νος με την ηγεσία του κόμματος για 
το γεγονός ότι έμεινε εκτός… κυβέρ-
νησης. Μάλιστα φροντίζει να κάνει 
την δυσαρέσκειά του… αισθητή

Στα πρότυπα του Γιάννη Μπουτάρη και ο 
Θεόδωρος Καράογλου. Μια φωτογραφία του 
πρώην υπουργού φορώντας… κάλτσες με 
άγκυρες έγινε… viral! Όχι, ο βουλευτής της 
ΝΔ δεν ζήλεψε τις… πρωτότυπες κάλτσες 
που πρώτου άνδρα της πόλης απλά… έκανε 
το χατίρι της κόρης του. Όπως μάθαμε, στο 
τελευταίο ταξίδι που πήγε ο κ. Καράογλου 
στην Αγγλία - εκεί όπου ζει και εργάζεται η 
κόρη του Βανέσα- πήγαν μαζί για ψώνια. Τον 
έπεισε, όπως μας εκμυστηρεύτηκε η σύζυ-
γός του Γιώτα να αλλάξει το look του και να 
γίνει πιο… trendy! Ούτε για… δήμαρχος να 
πήγαινε 

Comeback κάνει η… Εύα Καϊλή στην 
εκλογική της περιφέρεια. Οι πολλές 
υποχρεώσεις της στο Ευρωκοινοβού-
λιο έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί φί-
λοι και συγγενείς να παραπονιούνται 
πως… κάνουν μαύρα μάτια να την 
δούνε. Έτσι κι εκείνη, όπως μαθαί-
νουμε θα κάνει πιο πολλές επισκέ-
ψεις στην εκλογική της περιφέρεια. Η 
αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα 
σε εκδήλωση στην οποία η όμορφη 
Εύα έστειλε εκπρόσωπο την… αδερ-
φή της Μανταλένα. 

Μάλλον μυρίζεται εκλογές και δηλώνει με κάθε 
τρόπο πως θα ριχτεί στην μάχη του σταυρού! Ο 
λόγος για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας 
στην Β’ Θεσσαλονίκης, Ανατολή Κωνσταντινίδου 
η οποία κάθε τρεις και λίγο κάνει μια… δράση και 
φροντίζει να μας ενημερώνει γι’ αυτή με σχετικό 
δελτίο τύπου. Πρόσφατα η κ. Κωνσταντινίδου 
βρέθηκε στον δήμο Δέλτα (Β’ Περιφέρεια) σε 
εκδήλωση βράβευσης μαθητών και μαθητριών  
που αρίστευσαν με τις επιδόσεις τους στο σχολείο 
αλλά και τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που 
εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της χώρας. Η ίδια 
προέτρεψε  τις μαθήτριες και τους μαθητές να 
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια τους 
και τα επόμενα χρόνια. 

Αν δεν ήταν… πολιτευτής θα μπορούσε εύ-
κολα να είναι οδηγός ταξί, αφού –όπως λέει- 
γνωρίζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης απ’ έξω 
κι ανακατωτά! Αναφερόμαστε στον Στράτο 
Σιμόπουλο που παρέθεσε τραπέζι σε δημοσι-
ογράφους όπου ανακοίνωσε ότι θα είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία όταν 
γίνουν εκλογές και ότι με τον Γιάννη Μπουτά-
ρη έχει να μιλήσει περίπου ενάμιση χρόνο(;) 
Σε ερώτηση του karfitsa.gr για το πώς «βλέ-
πει» τις φημολογούμενες προσθήκες Ρέμου 
και Σπυράκη στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Α’ 
Θεσσαλονίκης είπε: «καλώς να ορίσουν» και 
πρόσθεσε  ότι την Άνοιξη θα γράψει… βιβλίο. 
Υποθέτουμε  θα είναι αυτοβιογραφικό και όχι 
κάποιο… μυθιστόρημα

Συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο επι-

κεφαλής της δημοτικής παράταξης «Εντάξει» και 

βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατί-

ας, Σταύρος Καλαφάτης κατά την οποία εξαπέλυσε 

ακόμα μια επίθεση στον δήμαρχο της πόλης, Γιάν-

νη Μπουτάρη. «Πέντε ήττες σε πέντε μήνες» είπε 

ο κ. Καλαφάτης για τον δήμαρχο και στη συνέχεια 

της κατέγραψε και τις ανέλυσε μία προς μία. Η 

Α’ Προβλήτα, το θέμα με τους διαγωνισμούς 

καθαριότητας, το Μετρό, η κακοκαιρία και ο 

Χριστουγεννιάτικος στολισμός ήταν τα θέματα στα 

οποία έδωσε βαρύτητα ο κ. Καλαφάτης.  Και αφού 

τα «έψαλε» στον δήμαρχο ο κ. Καλαφάτης θέλησε 

να τελειώσει τη μέρα του πιο ευχάριστα και ήρεμα  

τρώγοντας ένα ελαφρύ γεύμα με έναν παιδικό του 

φίλο σε γνωστό μαγαζί στα Λαδάδικα.

Ως πολιτικός της… υπαίθρου, 
της Β’ Περιφέρειας Θεσσα-

λονίκης δεν θα μπορούσε 
να λείπει από την 10η 

Zootechnia. Ο Σάββας 
Αναστασιάδης επισκέ-

φτηκε τις εγκαταστάσεις 
του διεθνούς εκθεσιακού 

φορέα. Εκεί βρήκε πολλούς 
γνωστούς και φίλους οι οποί-
οι μεταξύ άλλων του ζήτησαν 
να βγάλει μαζί τους και ορι-
σμένες αναμνηστικές φωτο-
γραφίες! Για παράδειγμα την 
φωτό ποζάρει στο περίπτερο  
της Ένωσης Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών Θεσσαλονίκης, 
με τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Χρήστο Τσιχήτα, τον Γενικό  
Διευθυντή της Ένωσης Κ. Κώ-
στα Γιαννόπουλο, τον γιό του 
Γιάννη Αναστασιάδη και την 
υπάλληλο της Ένωσης Δανάη 
Νικολαϊδου. 

Το πρώτο της «ρουσφέτι» έκανε η Κατερίνα Νοτοπούλου 
από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, 
μετά το τετ- α- τετ που είχε με τους αγρότες  του μπλό-
κου των «Πράσινων Φαναριών». Αντιπροσωπεία τους, 
ζήτησε από την κ. Νοτοπούλου να δρομολογήσει σχετική 
συνάντηση με τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία (Εργασί-
ας- Αγροτικής Ανάπτυξης-Ενέργειας και Οικονομίας) πα-
ρουσία του Πρωθυπουργού. Στόχος των αγροτών είναι να 
γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα δώσει λύσεις 
στα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού πρωτογενή τομέα, 
με την κ. Νοτοπούλου να υπόσχεται πως θα κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να το δρομολογήσει…

#k
arfi

tso
m

ata
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Συμβουλές για το… μεγάλωμα του παιδιού του έδωσε ο 
δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Δημαρέλος, στον ηθοποιό Κώστα Βουτσά. Οι δυο τους 
συναντήθηκαν στην κοπή της βασιλόπιτας αποφοίτων 
του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Δημαρέλος «ανέ-
βασε» στο προσωπικό του προφίλ στο facebook τη σχε-
τική φωτογραφία. 

Μετά την επίσκεψη Μη-
τσοτάκη, οι Νεοδημοκρά-

τες της Θεσσαλονίκης 
μαθαίνουμε ότι θα ρίξουν 
άλλο ένα «βαρύ πυροβο-
λικό» στην προσπάθεια 
να συσπειρώσουν τους 

«γαλάζιους» οπαδούς και 
ψηφοφόρους. Ο λόγος για 
τον αντιπρόεδρο του κόμ-
ματος Άδωνι Γεωργιάδη ο 
οποίος θα επισκεφτεί την 

πόλη τις επόμενες ημέρες. 

Επίσκεψη σε σχολικές μονάδες και Δομές Υποδο-
χής Εκπαίδευσης Προσφύγων του νομού Κιλκίς 

έκανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής 
της Α΄Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ  Γιάννης Αμανατίδης, 

στο πλαίσιο πρόσφατης περιοδείας στο  νομό. Στην 
πόλη του Κιλκίς επισκέφθηκε τα 1ο και 6ο Δημοτικά 

Σχολεία και συνομίλησε  με μαθήτριες και μαθητές 
της εκεί Δομής Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων 
και αντάλλαξε απόψεις με τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς. Στη συνέχεια μετέβη στο Πολύκαστρο, 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, καθώς και 
τα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Αξιούπολης και τις 

αντίστοιχες Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύ-
γων. Η απρία που προκύπτει είναι γιατί ο βουλευτής 

Α’ Θεσσαλονίκης  ξεκίνησε τις περιοδείες –προε-
κλογικές κατά πολλούς- από τον γειτονικό νομό και 
όχι από την περιφέρειά του; Θα αλλάξει «έδρα» και 

μας το λέει σιγά σιγά;

Στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πριν λίγες 
ημέρες η διευθύντρια του πρωθυπουργού στην... Βό-
ρεια Ελλάδα Κατερίνα Νοτοπούλου. Είχε συνάντηση 
εργασίας με τον Γιάννη Μπουτάρη, η οποία ωστόσο 
δεν κράτησε πολύ ώρα αφού ο τελευταίος έπρεπε να 
αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Η Νοτοπούλου ωστόσο 
δεν έκατσε με... σταυρωμένα τα χέρια. Πήγε στο γρα-
φείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Πα-
ναγιώτη Αβραμόπουλου να πει ένα «γεια» και να συ-
νεχίσει την συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα που 
απασχολούν τον δήμο. Έπεσε πάνω στην... κοπή της 
πίτας! Παρούσα στο γραφείο την ίδια ώρα και η πρό-
εδρος της ΚΕΔΗΘ, Μαρία Πασχαλίδου και οι στενές 
συνεργάτιδες του κ. Αβραμόπουλου.

SMS

#karfitsomata

Μπείτε και βρείτε...
Η Visual Hellas σας προσφέρει επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς συλλογές rights managed, royalty free, edi-
torial εικόνων και clips. Πρόκειται για εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικότητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία stock images, ειδησεογραφικά καθώς και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι 
το Masterfile, το Stockfood, το Alamy, το Χ17, το Startraks, το Afp και το Shutterstock. Τα αρχεία της Visu-
al Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται με νέο υλικό rights managed, royalty free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr
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Την έντονη αγανάκτησή του εξέφρασε ο 
πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών στο 
Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Χρήστος 
Νικολόπουλος, για την «άνιση» όπως σημει-
ώνει, αντιμετώπιση των επιχειρηματιών από 
το δήμο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Νικολόπουλος 
σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «ο δήμος αφού 
με έργα υποδομής, αναβάθμισε την Κινεζική 
αγορά της πόλης, την στόλισε για να υποδεχτεί 
και να γιορτάσει, την Κινεζική Πρωτοχρονιά. 
Την ίδια ώρα, κάνει ότι μπορεί για να υπο-
βαθμίσει και να διαλύσει τις παραδοσιακές 
αγορές, του ιστορικού κέντρου της πόλης μας. 
Η οργή και η αγανάκτηση των επαγγελματιών 
του ιστορικού κέντρου έχει πλέον ξεπεράσει 
τα κόκκινα». 

Ιδιαίτερα υπερήφανος για τη συμμετοχή και την 

οργάνωση της Zootechnia 2017 εμφανίστηκε 

ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας 

της ΠΚΜ, Φάνης Παπάς. Έκανε λόγο για την 

«πιο επιτυχημένη έκθεση για την κτηνοτροφία 

και την πτηνοτροφία. Η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας έδωσε δυναμικά το παρών σε όλες 

τις εκδηλώσεις. Ήταν θεαματική η αύξηση της 

επισκεψιμότητας, τόσο των πολιτών, όσο και των 

εμπορικών επισκεπτών. Εκθέτες από 37 χώρες, 

επιχειρηματικές αποστολές, απευθείας επιχει-

ρηματικές συναντήσεις, για έναν από τους πλέον 

δυναμικούς παραγωγικούς τομείς. Αν η Ελλάδα 

προσδοκεί ανάπτυξη, ξέρει από πού θα έρθει». 

Να θυμίσουμε ότι το άλογο το οποίο ίππευε 

συχνά πυκνά ο πρ. περιφερειάρχης Παναγιώτης 

Ψωμιάδης ήταν και είναι δικό του…

Οι άνθρωποι που μας κυβερνούν ούτε θέ-
λουν ούτε ξέρουν ούτε μπορούν να λύσουν 
τα προβλήματα του τόπου, πρέπει να κάνουν 
στην άκρη να έρθουν κάποιοι άλλοι να προ-
σπαθήσουν. 

Η δεύτερη αξιολόγηση θα έπρεπε να είχε 
κλείσει από πέρυσι τον Φεβρουάριο, αντί 
αυτού έχουμε παράταση στην παράταση, 
δήλωση στη δήλωση και το πιο τραγικά επι-
κίνδυνο είναι η διάσταση απόψεων μεταξύ 
υπουργού Οικονομικών και πρωθυπουργού 
της χώρας. Από τη μια έχουμε τον κ. Τσίπρα 
να διαβεβαιώνει ότι όλα είναι τακτοποιημέ-
να και οι “κακοί” δανειστές ευθύνονται γιατί 
ζητούν νέα μέτρα και από την άλλη έχουμε 
τον κ. Τσακαλώτο να λέει ότι μόνο το 1/3 των 
μέτρων έχουν καλυφθεί, άρα δικαίως οι δα-
νειστές ζητούν ακόμη περισσότερα μέτρα.

Τρεις λέξεις περιγράφουν την κυβέρνηση 
«Ψέματα, ανικανότητα, φόροι».

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής της 
ΝΔ στο Νομό Χαλκιδικής

«Ψέματα, ανικανότητα, φόροι» 

Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να συζητούσαν τόση ώρα και μάλιστα στα… κρυφά ο κυβερνητικός Σωκρά-
της Φάμελλος με την ευρωβουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. Λέτε η «γαλάζια» να 
θυμήθηκε την πρότερη ιδιότητά της, αυτή της δημοσιογράφου και να προσπαθούσε να μάθει από τον 
ΣΥΡΙΖΑίο Φάμελλο ποιον ή… ποια θα «κατεβάσει» η Κουμουνδούρου το 2019 για υποψήφιο δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης; Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα της Σπυράκη «παίζει» εδώ και πολύ καιρό για την θέση 
της… υποψήφιας δημάρχου. Πληροφορίες της στήλης την θέλουν να έχει ανοίξει ήδη πολιτικό γραφείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να προετοιμάζεται για το… κυνήγι του σταυρού! 

ΥΓ: Έσπασε όλα τα… κοντέρ ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο. Νωρίς το βράδυ βρέθηκε στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια πήγε σε χορό στην περιοχή του Λαχανά και μετά, τις πρώτες πρωινές ώρες 
έκανε μια βόλτα και από… συνεστίαση στον δήμο Ωραιοκάστρου! Και μετά οι κυβερνητικοί αποκλείουν 
τις… εκλογές!

Στοίχημα να έχουν περισσότερο κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην αντίστοιχη εκδήλωση κοπής της… 
πρωτοχρονιάτικης πίτας βάζουν οι ΠΑΣΟΚοι της πόλης. Τις τελευταίες ημέρες το τηλέφωνο του γραμ-
ματέα της Νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστου Παπαδούλη είχε πάρει φωτιά 
λόγω… Γεννηματά. Η εκδήλωση θα γίνει παρουσία της προέδρου του ΠΑΣΟΚ τις προσεχείς ημέρες. 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδούλης σκέπτεται να την πραγματοποιήσει στον ίδιο χώρο όπου λίγες ημέρες 
πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκοβε τη δική του πίτα. Μάλιστα τον ακούσαμε να σχολιάζει: «θα γεμίσου-
με κι εμείς την αίθουσα. Ο κόσμος δείχνει ξανά εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ». Την ίδια ώρα, καμιά δεκαριά 
μέρες πριν σε αντίστοιχη εκδήλωση ο τυχερός που πήρε το φλουρί ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να πάρει τα δώρα…

#k
arfi
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: Τα βλέμματα όλων σε πρόσφατη… κοσμική 

εκδήλωση έκλεψαν οι… γόβες γνωστής 
πολιτεύτριας στη Θεσσαλονίκη. Στιλάτες και με… 
κόκκινες σόλες! Για όσους γνωρίζουν από μόδα, 
τα συγκεκριμένα πατούμενα κάνουν όσο… τρεις 

μισθοί εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα!

ΚΟΥΙΖ

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

Και το φλουρί στην κυβέρνηση… Τα… βλέμματα όλα έπεσαν για ακόμα μια φορά 

πάνω της. Ο λόγος για την διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονί-

κης, Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε στην 

ετήσια εκδήλωση του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αφορμή τη νέα 

χρονιά. Αυτή τη φορά η κ. Νοτοπούλου δεν ήταν… «υπερπαραγωγή» αλλά ντυμένη 

απλά ως μια 28χρονη. Φυσικά, από το τραπέζι της πέρασαν όλοι οι καλεσμένοι για να 

πουν ένα «γεια» ενώ μίλησε αρκετά με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και τον Αλέξη 

Χαρίτση ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής. Το δε… φλουρί «έπεσε» στην κυβέρνηση 

και το παρέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός…  (Σημείωση: Όταν κόβουν τέτοιες πίτες 

μήπως να έπαιρναν κομμάτια μόνο οι ψηφοφόροι και όχι οι κυβερνώντες;)
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Ο δήμαρχος των 
τεσσάρων θητειών! 

Είστε έμπειρος πολιτικός εδώ και χρόνια. Πως 
βλέπετε την κατάσταση σήμερα; Είναι αναπόφευ-
κτα τα νέα μέτρα; 

Η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουρ-
γός δρέπουν τους καρπούς της πολιτικής απάτης, του 
λαϊκισμού και των ψεμάτων. Ανέμους έσπερναν και 
τώρα θερίζουν θύελλες. Αφού οι ίδιοι κορόιδευαν τον 
ελληνικό λαό, οι ίδιοι οδήγησαν τη χώρα με τις ιδεο-
ληψίες τους σε χειρότερη θέση, τώρα τους κακοφαί-
νονται οι αντιδράσεις του λαού. Αλλά και οι πολίτες 
έχουν τη δική τους ευθύνη, γιατί τους ψήφισαν τρεις 
φορές, γιατί επέτρεψαν να καταδημαγωγηθούν και να 
εξαπατηθούν από λαϊκιστές και πολιτικούς απατεώ-
νες. Το 2016 ήταν μία χρονιά κακή, χειρότερη από το 
2015, για τους πολίτες αλλά και για την αυτοδιοίκηση. 
Ενώ και το 2017 προβάλλει ως μία δυσκολότερη και 
χειρότερη χρονιά. Γνωρίζω ότι όλοι αρεσκόμαστε ν’ 
ακούμε αυτά που ακούγονται ευχάριστα, αυτά που 
αρέσουν κι ας είναι ψεύτικα. Προσωπικά είμαι εχθρός 
του λαϊκισμού, προτιμώ να είμαι ειλικρινής έστω κι αν 
δεν ακούγομαι ευχάριστα. 

Πολλοί δήμοι στην χώρα βρίσκονται στο «κόκκι-
νο». Ποια είναι η κατάσταση στον δήμο Αμπελοκή-
πων- Μενεμένης; 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και σ’ αυτή την οικονομικά δύ-
σκολη κατάσταση ο δήμος μας στάθηκε και θα σταθεί 
όρθιος, εξαιτίας της καθημερινής, μόνιμης, σταθερής 
προσπάθειας όλων μας αλλά και των εργαζομένων 
στο δήμο, τα νομικά πρόσωπα και τη δημοτική επιχεί-
ρηση. Αλλά και των φορέων του τόπου μας: της εκ-
κλησίας, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, 
των εθελοντών.  Όταν τα πράγματα ρέουν ομαλά, 
όταν διερχόμαστε περίοδο παχέων αγελάδων, είναι 
εύκολο να διοικεί κανείς. Το δύσκολο είναι να διοικείς 
σε περιόδους κρίσης και να επιτελείς και έργο. Στην 

πρόσφατη, πρωτοφανή κακοκαιρία, 12 μέρες με θερ-
μοκρασίες κάτω από το μηδέν και χιόνια, σταθήκαμε 
όρθιοι, με καθαρούς δρόμους, ανοικτά τα ΚΑΠΗ, τον 
δήμο, τα ΚΕΠ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
σε λειτουργία τα ΚΗΦΗ και τα προγράμματα Βοήθεια 
στο σπίτι. Είμαστε έτοιμοι και για άλλη κακοκαιρία αν 
χρειασθεί. Έχουμε ένα δήμο λειτουργικό, ανθρώπινο, 
οικονομικά υγιή και παραγωγικό. Δώσαμε στο δήμο 
μας μια αναπτυξιακή πορεία και προοπτική με τα έργα 
που έγιναν και θα γίνουν. Αρκεί φυσικά οι κυβερνή-
σεις και ιδιαίτερα η σημερινή να φτιάξουν την οικο-
νομία και να δρομολογήσουν μέτρα για την ανεργία, 
γιατί αυτά είναι καθαρά ζητήματα της κεντρικής εξου-
σίας, δηλαδή κεντρικής κυβερνητικής ευθύνης. Εμείς 
απασχολούμε τώρα ως δήμος 400 περίπου 8αμηνίτες 
στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και θα απα-
σχολήσουμε κι άλλους 400 τον προσεχή Ιούνιο μέσω 
ΟΑΕΔ. Ωστόσο το πρόβλημα της ανεργίας είναι τερά-
στιο και πολύ σοβαρό. Πλέον οι σχέσεις δήμου και 
πολιτών έχουν αναβαθμιστεί. Υπάρχει αμοιβαίος σε-
βασμός, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι συμπολί-
τες μας έχουν στην πλειοψηφία τους κατανοήσει, ότι 
υπάρχει μία δημοτική αρχή που τους υπηρετεί με όλες 
τις δυνάμεις της, που σέβεται και εκτιμά τον ιδρώτα 
τους και τις ανησυχίες τους, που προσπαθεί να λύσει 
τα προβλήματά τους.

Το ταμείο του κράτους είναι… μείον. Οι δήμαρχοι 
στηρίζεστε για να πραγματοποιήσετε έργα υπο-
δομής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ποιος είναι ο 
προγραμματισμός του δήμου για το νέο κοινοτικό 
πρόγραμμα που «τρέχει»; 

Ήδη εργασθήκαμε κι εργαζόμαστε προς την ίδια κα-
τεύθυνση ώστε να ολοκληρώσουμε τις απαιτούμε-
νες μελέτες για να εντάξουμε ακόμη περισσότερα 
έργα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: την ολοκλήρωση 
των Πολιτιστικών Κέντρων Μενεμένης και Αμπελο-

#συνέντευξη
Ο Λάζαρος Κυρίζογλου βρίσκεται στο «τιμόνι» του δήμου Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης για τέσσερις θητείες. Ήταν δήμαρχος την εποχή που οι… 
αγελάδες ήταν παχιές, είναι όμως και ο πρώτος πολίτης της περιοχής του 
και σήμερα που η ύφεση συνεχώς βαθαίνει και οι πολίτες που έχουν  ανάγκη 
πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Η KARFITSA τον 
συνάντησε την περασμένη Κυριακή στην εκδήλωση της παράταξης «Δημοτική 
Συνεργασία» της οποίας ηγείται, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο 
κ. Κυρίζογλου μίλησε για όλους και για όλα: για έργα υποδομής που έκανε και 
που προγραμματίζει να υλοποιήσει, για την κυβέρνηση, το ταμείο του δήμου 
του και τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει η δυτική Θεσσαλονίκη.

κήπων, την ανάπλαση της οδού Μοναστηρίου, της 
Βενιζέλου-Δαβάκη-Φιλιππουπόλεως, την οριστική 
παραχώρηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων 
στο Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου για την κατα-
σκευή σ’ αυτό κολυμβητηρίου, χώρων πολιτισμού, 
αναπλάσεων, την κατασκευή νέου Ιερού Ναού Ανα-
στάσεως Του Κυρίου, την μονοδρόμηση και ανάπλα-
ση της Μεγάλου Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη (η μελέτη 
ολοκληρώθηκε), την προστασία και ανάπλαση του 
Δυτικού Θαλασσίου μετώπου σε συνεργασία με την 
ΠΚΜ και το Δήμο Δέλτα (η μελέτη ολοκληρώθηκε), 
την κατασκευή νέου Ιερού Ναού Αγίου Πολυκάρπου 
και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία είναι καλύτερα 
πρώτα να τα κάνουμε και μετά να τα πούμε. Με την 
παιδεία στην κορυφή, με τις αθλητικές μας υποδομές, 
τις κοινωνικοπρονοιακές μας δομές (ΚΑΠΗ, Παιδι-
κούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ιατρεία, 
φυσικοθεραπευτήρια, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, 
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/ΜΕΑ κλπ.), τις υπηρεσίες εξυπηρέτη-
σης των πολιτών, τα ΚΕΠ, λειτουργούμε καθημερινά 
και υπηρετούμε τους πολίτες. 

Ορισμένοι δήμαρχοι καυχιόνται για τα μεγάλα 
αποθεματικά τους. Ποια είναι η κατάσταση στα 
δικά σας ταμεία; 

Για να δείτε το μέγεθος της προσπάθειάς μας και 
τα θετικά αποτελέσματα της ορθής και έντιμης δι-
οίκησης και διαχείρισης που κάναμε και κάνουμε, 

στον τομέα των οικονομικών, θέτω υπόψη σας τα 
εξής: στις 1.1.2011 που συνενωθήκαμε ως δήμος 
(Αμπελόκηποι – Μενεμένη) το σύνολο των οφειλών 
του ενιαίου δήμου (δάνεια, προμηθευτές, έργα κλπ) 
ανέρχονταν σε 10.181.000 ευρώ. Στις 31.12.2016 μει-
ώθηκαν σε 3.700.000 ευρώ, δηλ. μείωση μέσα σε 6 
χρόνια 6.481.000 ευρώ (64%), τη στιγμή που οι πόροι 
των δήμων στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν περισσότε-
ρο από 65%. Κι αυτό έγινε χωρίς κανένα δάνειο. Τα 
παλιά δάνεια του ενιαίου δήμου εξυπηρετούνται κα-
νονικά και από (7) που ήταν συνολικά έμειναν (3). Τα 
χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 3,5 
εκατ.ευρώ.

Ως πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ σε ποιες ενέργειες θα 
προχωρήσετε προκειμένου να σταματήσει η δυτι-
κή Θεσσαλονίκη να είναι η «χαβούζα της πόλης» 
όπως πολλοί την αποκαλούν; 

Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα για την ολοκλήρωση των 
ανισόπεδων κόμβων στην δυτική περιφερειακή, τον 
κόμβο Κ-16, τα έργα προστασίας του δυτικού θαλασ-
σίου μετώπου, την αποδέσμευση και οριστική απόδο-
ση των στρατοπέδων στους δήμους για πράσινο και 
χρήσεις κοινής ωφέλειας, στην ισομερή και δίκαιη 
ανάπτυξη του Π.Σ.Θ., ανατολικά-δυτικά, με περισ-
σότερη προσοχή, φροντίδα και ενδιαφέρον προς τα 
δυτικά, γιατί η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι αδικημένη.



10

Karfitsa

Τουριστικό και… ιστορικό BRAND NAME
Η  ανάπτυξη της πραγματικής Οικονομίας και ο εξωστρεφής προσανατολισμός της είναι σήμερα κεντρικό ζητούμενο όχι μόνο για την Πέλλα και 
την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για ολόκληρη την χώρα. Είναι κεντρικό ζητούμενο για μια νέα πραγματική οικονομία στην νέα γεωγραφία της 
διοικητικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο νόμος 3852/2010 ο… επονομαζόμενος ως Καλλικράτης.

Του Δημήτρη Τσουφλίδη*

Στη νέα γεωγραφία που επιτρέπει 
συνολικό, ενοποιημένο και ολοκλη-
ρωμένο σχεδιασμό και προγραμμα-
τισμό για την απαιτούμενη εδώ και 
τώρα μεταρρύθμιση στην οργάνωση 
και τη λειτουργία της Διοίκησης της 
Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση οι 
Περιφέρειες της χώρας ούτε είναι 
και ούτε μπορούν να θεωρηθούν 
τυπικά αθροίσματα Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Πέλλας έχει σχεδιαστεί μια στρατη-
γική και έχει γίνει ένας  επιχειρησια-
κός προγραμματισμός δράσεων που 
υλοποιούν τις επιδιώξεις για τη δη-

μιουργία πρωτογενούς οικονομικού 
πλεονάσματος από την πραγματική 
Οικονομία  της Κεντρικής Μακε-
δονίας ικανού να λειτουργήσει ως 
Ατμομηχανή για τη συνολική πραγ-
ματική οικονομία της Χώρας. Ανά-
μεσα στους δύο πυλώνες που έχουν 
προκριθεί, αγροτικός και τουριστι-
κός/πολιτιστικός η Πέλλα φαίνεται 
να κατέχει ισχυρό πλεονέκτημα στο 
δεύτερο. H ανάδειξη και προβολή 
των αξιών του Πολιτιστικού και 
Περιβαλλοντικού αποθέματος της 
Πέλλας, θα την καταστήσει σύγχρο-
νο διακεκριμένο τουριστικό προορι-
σμό με μοναδικότητες στην χώρα, 

την Ευρώπη και τον Κόσμο. Ο Του-

ρισμός με πυλώνα τον πολιτισμό 

και την δύναμη του πολιτιστικού του 

αποθέματος, μπορεί να δημιουργή-

σει το συνολικό πλέγμα επικοινω-

νίας της Πέλλας με τις «αγορές» 

για το σύνολο των προϊόντων των 

παραγωγικών της συστημάτων και 

ιδιαίτερα τα διατροφικά προϊόντα 

της. Όπως αναφέρθηκε ο τουρισμός 

αποτελεί τον δεύτερο σημαντικό πυ-

λώνα ανάπτυξης για την Πέλλα.

#πέριξ

Η γενέτειρα γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου απέκτησε μουσείο για να στεγάσει την ιστορία της. Όμως 
ο πλημμελής και αποσπασματικός χαρακτήρας της ανάδειξης και της προβολής της παγκόσμιας 
προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον τόπο μας, αποτελεί σημαντικότατο έλλειμμα που 
αγγίζει τα όρια της απόκρυψης της ιστορίας του. Η υπόθεση της ταυτοποίησης του προσώπου με 
τον τόπο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το σύνολο της Περιφέρειας, αφού προσδίδει σε 
αυτήν, ουσιαστικά το ιστορικό της BRAND NAME. Πρέπει να αναπτυχθεί εκείνη η στρατηγική ανά-
δειξης των τόπων του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος των ενοτήτων της Κεντρικής Μακε-
δονίας σε κέντρα ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Κέντρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
της Γνώσης για μια κοινωνία της αλληλεγγύης, της ασφάλειας και της συνοχής. Μας ενδιαφέρει 
η επέκταση και ανάπτυξη των γνωστών και καταξιωμένων κύριων τουριστικών πόλων της περι-
οχής (Καταρράκτες Έδεσσας, Αρχαιολογικός Χώρος του Λόγγου, Παραδοσιακός Οικισμός Παλαιού 
Αγίου Αθανασίου, Συνοικία του Βαροσίου, Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας, Λουτρά Λουτρακίου, Όρος 
Πάικο, Πελλαία Χώρα, Αεραθλητικό   κλπ.), καθώς και η ανάπτυξη των λιγότερο γνωστών αξιοθέ-
ατων που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό, την φύση, την ιστορία και την παράδοση της (ήθη, 
έθιμα, γαστρονομία). Για την λίμνη Βεγορίτιδα πρέπει να προωθηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο 
ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης με τη δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου, αλιείας, υποδο-
μών φιλοξενίας και περιήγησης στη Λίμνη. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και ο υγρο-
βιότοπος Άγρα – Βρυττών – Νησιού. Κρίνεται επιβεβλημένη, η σύνδεση των ιαματικών Λουτρών 
Λουτρακίου με το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας. Στις προτάσεις θα πρέπει να περιληφθεί και η δια-
σύνδεσή του με τελεφερίκ, μετά από εξέταση της οικονομικής εφικτότητας του έργου. Εκτός από 
το Θερμαλιστικό Κέντρο Λουτρακίου στην Π.Ε. Πέλλας υπάρχουν οι θεραπευτικές ιαματικές πηγές 
του Λουτροχωρίου οι οποίες ενδείκνυνται ιδιαίτερα για δερματοπάθειες. Η ανάδειξη του Διεθνούς 
Κωπηλατικού Κέντρου του Λουδία είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές για την Πέλλα 
που ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμα και στη συγκοινωνιακή σύνδεσή του με τον Λιμένα της 
Θεσσαλονίκης. Είναι μία φιλόδοξη πρόταση η οποία όμως μπορεί να υλοποιηθεί μειώνοντας ση-
μαντικά τον χρόνο μετάβασης στη συμπρωτεύουσα με παράλληλο τουριστικό ενδιαφέρον. Επίσης, 
εκατέρωθεν του Λουδία μπορεί να αναπτυχθεί μία μεγάλη ζώνη αναψυχής και οικολογικής διατή-
ρησης, με τη δημιουργία ενός παραποτάμιου δάσους που θα συμβάλλει στην βελτίωση του μικρο-
κλίματος της περιοχής. Η Πέλλα είναι ο τόπος των τεσσάρων εποχών, της απαράμιλλης φύσης και 
των αποδράσεων. Εδώ, ευρύνεται η Ελληνική εικόνα και οι κάτοικοί της είναι πάντοτε πρόθυμοι 
να υποδεχτούν τον επισκέπτη, να τον φιλοξενήσουν και να τον ξεναγήσουν στον τόπο τους, στον 
τόπο όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ξεκίνησε την πορεία του ο Μέγας Αλέξανδρος, αρκεί η 
οικονομική κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία για ανάδειξη μέσω των χρηματοδοτικών σχημάτων.  
*Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Η πατέντα που εξοικονομεί… χρήμα

Τα όρια της κατανάλωσης

Ο Τάσος Γκρέμος από την Κατερίνη είναι από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την πληροφορική και τον 
προγραμματισμό. Μαθηματικός στο επάγγελμα, αλλά η μεγάλη του αγάπη είναι τα κομπιούτερ.  Στην Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής έχει 
Αριθμό Μητρώου 80! Αυτοδημιούργητος και πρωτοπόρος με  αρκετές πατέντες στο ενεργητικό του. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν στην 
Ελλάδα ελάχιστοι γνώριζαν το ίντερνετ, δημιουργεί το «Δίκτυο Των Μουσών». Δεκαπέντε  πόλεις στην  Ελλάδα είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
αντάλλασαν πληροφορίες, μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Του Βαγγέλη Μπαντέ

Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στη χώρα μας που συνεργάστηκε με φορείς για τη μηχα-
νοργάνωση των υπηρεσιών, ενώ στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών του Σπουδών, κατασκεύασε  
ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να κινηθεί μέσα σε μια αποθήκη επιχείρησης τοποθετώντας προϊόντα 
στα ράφια, χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη παρουσία.  Ήταν η εποχή που ο Τάσος είδε πολλούς 
φίλους να απομακρύνονται από κοντά του, θεωρώντας τον «τρελό». Άλλωστε, λίγοι άνθρωποι, 
οι ψαγμένοι, μπορούσαν να αντιληφθούν τη σημασία που θα είχε το διαδίκτυο και γενικότερα η 
πληροφορική στην καθημερινότητα μας, λίγα χρόνια αργότερα. «Κάποια στιγμή άρχισα κι εγώ να 
ανησυχώ για τον εαυτό μου. Νόμιζα πως κάτι δεν πάει καλά.  Αυτές τις φοβίες τις ξεπέρασα όταν  
στις αρχές του 1990 διάβασα ένα ρεπορτάζ στην «Ελευθεροτυπία» που αναφερόταν  στο «Δίκτυο 
των Μουσών». Τότε, είπα στον εαυτό μου: «Τάσο συνέχισε, κάτι καλό κάνεις». Βέβαια, όλα αυτά 
σήμερα με  τους φίλους μου τα συζητάμε και γελάμε…» Τελευταία εφεύρεση του Τάσου Γκρέμου 
είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμέτρησης και ελέγχου ροής για το νερό, την ηλεκτρική 
ενέργεια, το φυσικό αέριο κ.α.

Αξιόπιστη καταμέτρηση της κατανάλωσης

Για τη συγκεκριμένη  πλατφόρμα ο Τάσος Γκρέμος εργάστηκε  επί δύο έτη, αξιοποιώντας τις 
γνώσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών του Σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, αλλά και την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε από την πολυετή ενασχόληση του με 
το συγκεκριμένο αντικείμενο.  Η εφαρμογή  αυτή, αναφέρει ο ίδιος στην KARFITSA, είναι ιδανική  
στον τομέα της ύδρευσης, διότι περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο σύστημα Real Time καταμέτρησης 
της κατανάλωσης, με συχνότητα τουλάχιστον 4 μετρήσεις /ώρα σε όλη την επικράτεια, σε ποσό-
τητες 1 λίτρου,  αλλά και ένα πρωτόκολλο αμφίδρομης επικοινωνίας με τον εξοπλισμό του κάθε 
καταναλωτή. Το δίκτυο λειτουργεί με πρωτόκολλα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων προσφέρο-
ντας στον πάροχο ένα αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας αλλά και στον καταναλωτή ποιοτικές και 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο  Κέντρο Συλλογής  Επεξεργασίας και 
Διαχείρισης δεδομένων  (ΚΕΔ) του φορέα που θα το εγκαταστήσει  να επικοινωνεί  αμφίδρομα 
με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια, έχει τη δυνατότητα  χειρισμού του εξο-
πλισμού που είναι εγκατεστημένος στους καταναλωτές,  καθώς και την παραμετροποίηση αυτού,  
χωρίς τη φυσική παρουσία υπαλλήλου, καθιστώντας την μέτρηση κατανάλωσης και την διακοπή 
ή αποκατάσταση παροχής απλούστατη διαδικασία.

Οι υπηρεσίες και τα οφέλη

Με το σύστημα αυτό, ο Τ. Γκρέμος σημειώνει, πως Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης  - Αποχέ-
τευσης ή παροχής ενέργειας θα έχουν τη δυνατότητα να  λαμβάνουν μαζικές κατά τομείς, ή κατά 
κατηγορία  ή ένα προς ένα μετρήσεις από τους μετρητές με συχνότητα τουλάχιστον 4φορές /ώρα 
σε όλη την επικράτεια. Σε περίπτωση απαίτησης για ερευνητικούς λόγους μπορούν να ληφθούν 
μετρήσεις 2/min και ποσότητες 1/600  λίτρου. Το σύστημα αυτό μπορεί να διακόψει η να αποκα-
ταστήσει τη ροή μαζικά ή ένα προς ένα τους μετρητές, να εντοπίσει βλάβη  ακινησίας ή συνεχούς 
ροής, να εντοπίσει υπερκατανάλωση, η υψηλό ρυθμό κατανάλωσης, να ελέγξει το γνήσιο των 
συσκευών όλων των βαθμίδων, να ενημερωθεί άμεσα για παρεμβάσεις  ή δολιοφθορές στον 
εξοπλισμό, να κάνει και άλλες μετρήσεις (πχ πίεσης) όταν απαιτηθούν από το τμήμα μελετών ή τις 
τεχνικές υπηρεσίες. Ακόμη, να παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό του καταναλωτή και να συσχετί-
σει τους απεσταλμένους παλμούς και την κατανάλωση που κατεγράφη με τον κλασσικό μηχανικό 
τρόπο.

#πέριξ

«Με το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα άμεσης διακοπής/αποκατάστασης μέρους ή όλων των παροχών καθώς και η δυνατότητα άμεσης λήψεις 
μετρήσεων σε όλη την επικράτεια δίνει στον πάροχο νέες δυνατότητες  διαχείρισης και λειτουργίας, όπως η νοοτροπία των καταναλωτών στα θέματα 
συνέπειας στην εξόφληση θα γίνει όμοια με τους πελάτες των εταιρειών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας. Δηλαδή θα πληρώνουν όλοι το λογαριασμό 
τους», επισημαίνει ο κ. Γκρέμος. Επιπλέον, σημειώνει, δίνεται η δυνατότητα στον πάροχο να βγάλει στην αγορά νέα πακέτα προσφοράς όπως με 
προπληρωμένη ποσότητα κατανάλωσης , προκαθορισμένος χρόνος χρήσης, να μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές τιμολόγησης με ζώνες χρέωσης πχ 
φθηνή νυχτερινή κατανάλωση, ακριβή σε ώρες αυξημένης ζήτησης, αλλά και να κάνει Κοινωνική Πολιτική σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας. 
«Όσον αφορά τον καταναλωτή, θα μπορεί να γνωρίζει το ποσό της κατανάλωσης REAL TIME, να ορίζει το ανώτερο όριο κατανάλωσης ανά εβδομάδα 
δημιουργώντας το δικό του προφίλ κατανάλωσης, να ειδοποιείται με sms ή e-mail σε περίπτωση υψηλού ρυθμού κατανάλωσης και πιθανότητας 
βλάβης, να κάνει  TEST  για επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας του μετρητή του,   μέσω WEB σε REAL-TIME  οποιαδήποτε στιγμή, να εξοφλεί το 
λογαριασμό (με αυτόματη επανασύνδεση) μέσω WEB, αλλά και να έχει άμεση εξυπηρέτηση στο Front Desk (έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού, 
άμεση επανασύνδεση, κλπ)»
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#έρευνα

Η γραφειοκρατία, η μη λήψη αποφάσεων και η… έλλειψη ειδικών, κρατάει για ακόμη μία φορά τη Θεσσαλονίκη στον «πάτο» του θαλάσσιου 
τουρισμού, με την πόλη να συνεχίζει να μην εκμεταλλεύεται οικονομικά το παραθαλάσσιο μέτωπό της. Την ίδια ώρα, υπάρχουν δήμοι που 

επένδυσαν σε αυτό το είδος τουρισμού και φυσικά βγήκαν κερδισμένοι. Ο δήμος Ναυπλίου έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο του yachting 
και να «εκτοπίσει», σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο, ακόμη και την Γένοβα.

«Βυθισμένη» η Θεσσαλονίκη  
και το yachting της …

«Η τουριστική προβολή δε σταματάει ποτέ. 
Ανήκουμε στους προορισμούς της χώρας 
που έχουν ανοδική πορεία και μεγάλη δυνα-
μική. Η παράμετρος που έχει μπει πλέον στη 
ζωή μας σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι η επι-
σκεψιμότητα αλλά το “spending”, δηλαδή 
έχουμε επικεντρωθεί στους τουρίστες που 
θα ξοδέψουν στον τόπο μας. Προσπαθούμε 
με διάφορους τρόπους να κερδίσουμε τους 
τουρίστες που έχουν υψηλό οικονομικό 
επίπεδο. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία και βαρύτητα στο θαλάσσιο τουρι-
σμό», λέει ο κ. Κωστούρος. Ο ίδιος μάλιστα 
περιγράφει στην Karfitsa ότι σημειώθη-
κε τρομερή άνοδος στο yachting, όπου το 
2016 η αύξηση σε αυτό το είδος τουρισμού 
έφτασε στο 140%! «Βέβαια, αυτό είναι απο-
τέλεσμα μίας προσπάθειας τεσσάρων ετών. 
Στο Ναύπλιο πραγματοποιείται κάθε Μάιο 
μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκο-
σμίως για πολυτελή σκάφη. Αναλογιστείτε 
μόνο ότι στη Γένοβα έκλεισε η αντίστοιχη 

έκθεση, λόγω της δυναμικής που είχε αυτή 
του Ναυπλίου. Για μία εβδομάδα μαζεύονται 
στην περιοχή μας όλοι οι μεσίτες και κλεί-
νουν τις συμφωνίες τους εδώ, κάτι που μας 
έδωσε τρομερή δυναμική και μας καθιέρω-
σε ως προορισμό. Παλεύουμε να καταφέ-
ρουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και για την 
κρουαζιέρα», αναφέρει ο κ. Κωστούρος. 
Και εξηγεί πως : «όλοι οι επαγγελματίες του 
τουρισμού, προσπαθούν να ανακαινίσουν 
τα καταλύματά τους και να βελτιώσουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες τους, παρά την οι-
κονομική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό το 
γεγονός ότι δεν αντέδρασαν μοιρολατρικά. 
Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούμε μέσα στους 
60 καλύτερους προορισμούς στη σχέση τι-
μής- υπηρεσίας, οι τουρίστες «παίρνουν» 
περισσότερα από αυτά που πληρώνουν κάτι 
που είναι τρομερή διαφήμιση για εμάς».  
Ο κ. Κωστούρος περιγράφει πως από την 
πλευρά του ο δήμος ασχολήθηκε πολλές 
φορές με το να δείξει στους επαγγελματίες 

του τουρισμού, τον τρόπο με τον οποίο οι 
επισκέπτες μεταδίδουν τις εμπειρίες τους 
στους επόμενους. «Αυτό στο κομμάτι της 
κρουαζιέρας, είναι στην κυριολεξία τρο-
μακτικό. Ένας τουρίστας που δε θα μείνει 
ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες ακόμη 
και του τελευταίου υπαλλήλου μιας επιχεί-
ρησης, μπορεί να χαλάσει ολόκληρη την ει-
κόνα για μία περιοχή», υπογραμμίζει. 

«Όσο δεν παραχωρείται το λιμάνι,  
παραμένουμε εγκλωβισμένοι»

Στο «τις πταίει» και η Θεσσαλονίκη δεν έχει 
αντίστοιχη εξέλιξη, προσπαθεί να απαντή-
σει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας. «Δεν προχώρη-
σε η χάραξη του υδατοδρομίου στο λιμάνι, 
ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανένας που 
να ασχολείται σταθερά με την κρουαζιέρα. 
Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, γι’ αυτό 
και στη Θεσσαλονίκη φτάνουν λίγα κρου-

Στο 140%  
η αύξηση  
του θαλάσσιου 
τουρισμού  
στο… Ναύπλιο

Της   Έλενας Καραβασίλη / Φωτο Σάββας Αυγητίδης
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Την ένταξη του έργου «Διαφήμιση 
– Προβολή Τουριστικών Προγραμ-
μάτων», συνολικού προϋπολογι-
σμού 8 εκατ. ευρώ, στο εθνικό σκέ-
λος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, ενέκρινε ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Το 
έργο αφορά τον σχεδιασμό και την 
κατάρτιση ολοκληρωμένων διαφη-
μιστικών προγραμμάτων για την 
προώθηση του τουριστικού προ-
ϊόντος της Ελλάδας στις διεθνείς 
αγορές . Το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Τουρισμού, προχώ-
ρησε έγκαιρα στην έγκριση των 
πιστώσεων για την διαφημιστική 
προώθηση του τουρισμού της χώ-
ρας μας. Το έργο περιλαμβάνει με-
ταξύ άλλων, δράσεις για την online 
προβολή του ελληνικού τουρισμού 
σε παραδοσιακές αλλά και νέες 
αγορές, καθώς και τη συμμετοχή 
σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. 
«Αναγνωρίζοντας τη σημασία που 
έχει ο τουρισμός για την οικονομία 
αλλά και την απασχόληση, εξασφα-
λίσαμε τους απαιτούμενους πόρους 
για την αποτελεσματική προώθη-
ση και διαφήμιση του ελληνικού 
τουρισμού στις διεθνείς αγορές και 
για το 2017. Στόχος μας είναι να 
έχουμε και φέτος νέο ρεκόρ αφίξε-
ων και εσόδων από τον τουρισμό, 
καθώς επίσης και να στηρίξουμε τις 
περιφέρειες του Βορείου και Νοτί-
ου Αιγαίου που επιβαρύνθηκαν από 
τη διαχείριση των προσφυγικών 
ροών», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης.

Τουριστική προβολή 
ύψους... 8 εκ. ευρώ

αζιερόπλοια. Επίσης δεν υπάρχουν εξελί-
ξεις στο θέμα της μαρίνας. Όσο δεν παρα-
χωρείται το λιμάνι και δεν προχωρούν οι 
διαδικασίες, παραμένουμε εγκλωβισμένοι. 
Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε και 
είναι υποψήφιοι για να πάρουνε το λιμάνι, 
ενδιαφέρονται για το κομμάτι της κρουαζιέ-
ρας ουσιαστικά», εξηγεί ο κ. Πέγκας. Ο ίδιος 
μάλιστα σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι 
διαθέτουμε θαλάσσιο μέτωπο, «δεν υπάρχει 
ούτε προκυμαία… η μόνη αξιοποίησή του 
είναι η θέα. Από την πλευρά του δήμου, κά-
νουμε ότι μπορούμε. Φτιάξαμε το λιμενικό 
γραφείο, φέραμε το παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα παράκτιας κωπηλασίας, προσπαθούμε 
να στρέψουμε τον κόσμο στο νερό. Ζητούμε 
από ανθρώπους που νοικιάζουν σκάφη να 
προσανατολιστούν και στη Θεσσαλονίκη, 
όμως αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να υπάρξει 
μία απελευθέρωση τους καθεστώτος και 
ένας δυναμικός «παίκτης» που θα ασχολη-
θεί με αυτόν τον τομέα». 

«Νo marina, no yachting…»

Ο Πρόεδρος ιστιοπλοϊκού ομίλου Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης, ση-
μειώνει πως «η Θεσσαλονίκη είναι από τις 
ελάχιστες παραθαλάσσιες πόλεις που θεω-
ρεί τη θάλασσα σύνορο και όχι προέκτασή 
της. Δικός μας στόχος είναι να φέρνουμε 
παιδιά και ενήλικες κοντά στη θάλασσα. 
Δε δημιουργούμε κάποια τουριστική υπε-
ραξία, όμως δημιουργούμε μία υπεραξία 
στην εικόνα της πόλης με τα σκάφη και 
τις προετοιμασίες παιδιών που ξεκινούν 
από έξι ετών! Προωθούμε τη θάλασσα με 
όποιον τρόπο μπορούμε, τον Μάιο θα γίνει 
στην πόλη μας το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
470 όπου θα έρθουν σκάφη από όλο τον 
κόσμο, κάτι που θα συμβάλει στην κίνηση 
και αναγνωρισημότητα της πόλης». Ο κ. 
Χαντζαρίδης αναφέρει πως έχει κατατεθεί 
μία πρόταση να γίνει επέκταση του όρμου 
του ιστιοπλοϊκού ομίλου. «Αν γίνει αυτό, 

θα αλλάξει αυτόματα και η εικόνα της πό-
λης που είναι το υπ’ αριθμόν ένα κίνητρο 
για τον τουρισμό. Ήδη από πέρυσι, σε συ-
νεργασία με ξενοδοχεία της πόλης, δίνου-
με τη δυνατότητα στους τουρίστες να κά-
νουν βόλτα με σκάφος το οποίο έχει πανί 
και όχι μηχανή (με το κόστος να ανέρχεται 
στα 15 ευρώ/ ώρα). Είναι κάτι που έχει με-
γάλη ανταπόκριση, βέβαια η δυσκολία είναι 
πως οι τουρίστες δεν είναι πεπεισμένοι για 
την καθαρότητα του Θερμαϊκού», λέει ο κ. 
Χαντζαρίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οργα-
νισμός τουριστικής προβολής της Θεσσα-
λονίκης κάνει μία τεράστια προσπάθεια να 
αναδείξει το θαλάσσιο μέτωπο. «Θέλω να 
πιστεύω πως σταδιακά η πόλη θα καταφέρει 
να έχει θαλάσσιο τουρισμό. Αυτή τη στιγμή 
δεχόμαστε 27 κρουαζιερόπλοια το χρόνο, 
όταν το Κατάκολο –ένα πολύ μικρό λιμάνι 
στην περιοχή της Αδριατικής- δέχεται έξι 
κρουαζιερόπλοια τη μέρα…». 
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#downtown

Ξεκίνησε τις τελευταίες 10 ημέρες να υλοποιείται στο δήμο Παύλου 
Μελά, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπει 
σημαντικές αλλαγές στη συλλογή και διαχείριση της  ανακύκλωσης. 
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας 
είχε την ευθύνη τα τελευταία χρόνια και ο Δήμος Παύλου Μελά σε 
συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης) συνεχίζει με δικό του νέο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει 3 
ειδικά αυτοκίνητα-πρέσες ανακύκλωσης και 1.350 νέους κάδους 
ανακύκλωσης. Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης 
καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά με απώτερο στόχο την 
κυκλική οικονομία και αειφόρο ανάπτυξη, σύμφωνα με το νέο Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, εφαρμόζοντας την πυραμίδα της 
ορθής διαχείρισης των Απορριμμάτων με πρόληψη-μείωση, διαλογή 
στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και 
ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής, για ένα καθαρότερο και 
φιλικότερο περιβάλλον για όλους και κυρίως για τις επόμενες γενιές. 
Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει ότι τα δρομολόγια συλλογής 
θα είναι πλέον καθημερινά και ήδη ξεκίνησε σταδιακά η αλλαγή των 
παλιών κάδων ανακύκλωσης και η αντικατάστασή τους από νέους. Όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ο δήμος θα έχει αυξήσει τους κάδους από 
750 σε 1.350, έτσι ώστε να πυκνώσει το δίκτυο των μπλε κάδων σε 
όλες τις γειτονιές.

Στον… αστερισμό της Αποκριάς εισήλθε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, με 
την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών (ΚΕΥΝΣ) να έχει σχεδιάσει ένα 
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με οδηγό την παράδοση, το οποίο 
επιφυλάσσει εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Χοροί, συναυλίες, 
πάρτι και βεβαίως αποκριάτικα έθιμα διοργανώνονται σε όλες τις Δη-
μοτικές Ενότητες, συνιστώντας ένα πρόγραμμα με προτάσεις για τις… 
διαθέσεις κάθε καρναβαλιστή. Το πνεύμα της Αποκριάς θα περάσει από 
παντού, καθώς έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στις πλατείες, τα 
Γυμναστήρια, τις Βιβλιοθήκες και άλλους δημοτικούς χώρους, όπως και 
στα όμορφα φυσικά τοπία σε Άγιο Παύλο, Νεάπολη, Πεύκα και Συκιές, 
με αποκορύφωμα το αντάμωμα και τη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας.

Σε στοχευμένες δράσεις για την προώθηση του 
Συμφώνου των δημάρχων προχωρά η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η 1η συνάντηση του Τοπικού 
Ενεργειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
EMPOWERING πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Τετάρτη. H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμε-
τέχει ως εταίρος του έργου “Local Public Authorities 
to Build Integrated Sustainable Energy Strategies 
(EMPOWERING)” που χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα HORIZON 2020. Ο επικεφαλής εταίρος του 

έργου είναι η αναπτυξιακή εταιρία  SVIM – SVILUPPO 
MARCHE SPA SOCIETA UNIPERSONALE με έδρα την 
Ιταλία, ενώ συμμετέχουν οργανισμοί περιβάλλοντος, 
αναπτυξιακές εταιρίες, ινστιτούτα ερευνών, φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ισπανία, τη Ρουμανία, 
τη Σουηδία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Ελ-
λάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.497.003,75€ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας 110.350,00€ με ποσοστό συγχρηματοδότησης: 
100%.  Τo έργο EMPOWERING πρόκειται να συμβάλ-
λει στην αλλαγή της στρατηγικής έξι Περιφερειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τις χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα μέσα από τη βελτίωση των ικανοτήτων των 
δήμων και των περιφερειακών εκπροσώπων για τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων ενερ-
γειακών στρατηγικών και σχεδίων. Το έργο έχει ως 
στόχο τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών μέτρων 
στο νέο πλαίσιο 2030 για την Κλιματική και Ενεργεια-
κή Πολιτική, όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

 «Όχι» στην τοποθέτηση καμερών έξω από σχολεία λέει η Λαϊκή Συσπείρωση 
του δήμου Νεάπολης- Συκεών. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την… υπόνοια 
πως η διοίκηση του δήμου στην περιοχή θα επιχειρήσει να μειώσει τα κρού-
σματα εγκληματικότητας που σημειώνονται με την μετατροπή των σχολικών 
κτιρίων σε… Big Brother σημειώνει: «Αν η διοίκηση του δήμου θέλει πραγματι-

κά να προστατέψει σχολειά και μαθητές να προσλάβει σχολικούς φύλακες αντί 
να χρησιμοποιεί και αυτούς τους ελάχιστους που έχει για να φυλάνε τα μνήματα 
στα Πεύκα. Τι νόημα έχει να επαίρεται και να διαφημίζει το μεγάλο της ταμείο 
που έχει κλεισμένο στα σεντούκια των τραπεζών όταν δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει και το παραμικρό λαϊκό πρόβλημα». 

Θετικό πρόσημο έχει ο απολογισμός που παρουσίασε πρόσφατα ο δήμαρχος Θερμαϊκού 
Γιάννης Μαυρομάτης κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. 
Ο απολογισμός αφορούσε το 2016 και μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι 
δράσεις ανά Διεύθυνση και Τομέα, το έργο και οι δράσεις όλων των Νομικών Προ-
σώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δήμου Θερμαϊκού, καθώς και η συνολική 
συντεταγμένη πορεία στην πρόοδο και τη καθημερινή δημοτική αλλαγή, προς ένα συ-
νεχώς βελτιούμενο  προς κάθε κατεύθυνση, δήμο Θερμαϊκού.  Σημειώνεται ότι ο κ. 
Μαυρομάτης έλαβε και τα εύσημα από πολίτες που τον συνάντησαν στους διαδρόμους 
του δημοτικού καταστήματος Νέων Επιβατών για τους χειρισμούς του στην αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που άφησε η θεομηνία που «χτύπησε» πριν λίγους μήνες την 
περιοχή. 

Στο Τελ Αβίβ βρέθηκε τις περασμένες ημέρες συ-
νοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Σπύρο Πέγκα ο 
Γιάννης Μπουτάρης. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης, είχε συναντήσεις 
με τον ομόλογό του, δήμαρχο του Τελ Αβίβ-Γιάφο, 
Ρον Χουλνταΐ, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
και πάσης Παλαιστίνης, κ. κ. Θεόφιλο, τον Γενικό 
Διευθυντή του Μουσείου Ολοκαυτώματος «Yad 
Vashem», Γιόσι Γκεβίρ, και με την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα Φιλίας Ισραήλ-Ελλάδας, ενώ παρέστη και 
στην παρουσίαση της Θεσσαλονίκης, με αφορμή 
την 24η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού International 
Mediterranean Tourism Market (IMTM). 

Για τα… χάλια της δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσα-
λονίκης που… ανακαινίζεται εδώ και 500 μέρες 
μίλησε ο Σωκράτης Δημητριάδης της παράταξης 
«Εντάξει» του Σταύρου Καλαφάτη σε πρόσφατη συ-
νέντευξη τύπου. Όπως κατήγγειλε ο κ. Δημητριάδης 
«οι εργασίες στην Κεντρική Βιβλιοθήκη που ήταν να 
ολοκληρωθούν μέσα σε 92 ημέρες και συνεχίζονται 
για πάνω από 500, προκαλούν περισσότερα προ-
βλήματα από αυτά που ήταν να λύσουν». Πρόσθεσε 
ότι δεν έχουν προβλεφθεί βασικές λειτουργίες, 
όπως η χειροκίνητη λειτουργία των παραθύρων 
εξαερισμού, ενώ έθεσε θέμα υγιεινής και ασφά-
λειας για τους εργαζόμενους που αναγκάζονται 
να βρίσκονται στις θέσεις τους ενώ οι εργασίες 
συνεχίζονται. Παρουσίασε, δε, σειρά φωτογραφιών 
από το έργο που, ακόμη, εκτελείται.

Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας νοιάζεται για την κλιματική αλλαγή! 

Καταγγέλλουν… BIG BROTHER

Το ταμείο είναι… συν! 
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To δίκτυο φυσικού αερίου πάει… Χορτιάτη-Φίλυρο
Χαμόγελα και μάλιστα… ζεστά, μετά τον πρόσφατο παγετό στον ορεινό δήμο της Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – 
Θεσσαλίας Α.Ε, κ. Μπακούρας Λεωνίδας και ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος ανακοίνωσαν και επίσημα την επέκταση του 
δικτύου φυσικού αερίου στα Δημοτικά διαμερίσματα Χορτιάτη και Φιλύρου, η οποία θα ολοκληρωθεί με δυνατότητα σύνδεσης των δημοτών έως το 
τέλος του Οκτωβρίου του 2017!
Επίσης, ο Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, κ. Γεράνης Μιχάλης 
ευχαρίστησε τον νυν δήμαρχο 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη ο οποίος -ως 
πρώην δήμαρχος Χορτιάτη- για-
τί έτρεξε και υλοποίησε ένα πα-
λιό και πάγιο αίτημα της ορεινής 
περιοχής. Από την πλευρά του ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης  μί-
λησε για το «καλό.. αναμενόμενο 
νέο» της ανακοίνωσης της επέ-
κτασης του δικτύου ιδιαιτέρως 
τις τωρινές μέρες μετά την «κατά-
ψυξη των τελευταίων ημερών», 
όπως τόνισε συμπληρώνοντας 
«ότι το φυσικό αέριο ως οικονομι-
κότερο, φιλικό προς το περιβάλ-
λον και καλύτερης ποιότητας είναι 
ευπρόσδεκτο».

122 χιλιόμετρα  
και 11.000 συνδέσεις

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας, αναφέρθηκε 
σχετικά: «Για το εγκεκριμένο πρό-
γραμμα ανάπτυξης, αξίας 91 εκ. 
ευρώ αναφορικά με την επέκταση 
του δικτύου στις νέες περιοχές με 
κατασκευή δικτύου μήκους 420 
χιλιομέτρων, έχουν ξεκινήσει εκ 
μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι απα-
ραίτητες μελέτες προκειμένου να 
επιτευχθεί ο χρονικός προγραμ-
ματισμός τροφοδότησης». Ο κ. 
Μπακούρας ανέφερε ότι στο Δήμο 
Πυλαίας-Χορτιάτη έχει αναπτυ-
χθεί δίκτυο μήκους 122 χλμ με 
πάνω από 11.000 συνδέσεις και 
συνεχώς πραγματοποιούνται νέες 
επενδύσεις για να εξυπηρετηθούν 
περισσότεροι δημότες. Πρόσθεσε 
ότι την τρέχουσα χρονιά θα ολο-
κληρωθούν οι συνδέσεις του Χορ-
τιάτη και του Φιλύρου, επενδύο-
ντας με πάνω από ένα εκ. ευρώ, 
έχοντας σκοπό τον επόμενο χει-
μώνα να απολαμβάνουν οι δημό-
τες τα οφέλη του φυσικού αερίου.

‘Έκπτωση… 100% στα τέλη σύν-
δεσης!

O Διευθυντής Ανάπτυξης & Νέων 
Συνδέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. 
Στεργιόπουλος Μιχάλης ανέφε-
ρε ότι σε ισχύ βρίσκεται η προ-
σφορά για «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ 
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλους 
τους νέους καταναλωτές που θα 
υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου και 
για όλες τις χρήσεις (Οικιακή, 
Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομηχα-
νική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια). 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
προγραμματίσουν έγκαιρα τεχνική 
αυτοψία από πλευράς ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
ώστε να συνδεθούν με το φυσικό 
αέριο και ο καταναλωτής αποκτά 
σημαντικό όφελος, καθώς έχει 
ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗΣ και καταβάλει μόνο το κό-
στος της εσωτερικής εγκατάστα-
σης φυσικού αερίου.

#περιβάλλον

Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.edathess.gr, ενώ για την 
εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχε-
τική με ζητήματα νέων συνδέσεων & κατασκευών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο 
τηλέφωνο 11 150. Τα νέα σημεία εξυπηρέτησης πελατών λειτουργούν από 01/01/2017 στις πα-
ρακάτω διευθύνσεις: Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας: Θεσσαλονίκη: Μονα-
στηρίου 256 κ Γληνού 7 / Λάρισα: Φαρσάλων 219 / Βόλος: Γ. Καρτάλη 32 / Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 
18 / Τρίκαλα: Συγγρού 33

Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ανακοινώνει την τροπο-
ποίηση του καταστατικού της σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της. Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν την επέκταση 
του σκοπού της και τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας για 
την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών – οικιακών και επαγγελμα-
τικών - μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνεχίζει σταθερά από το 2000, προμηθεύοντας 
φυσικό αέριο σε περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά και 8.000 επιχει-
ρήσεις, επιτυχγάνοντας διείσδυση μεγαλύτερη του 56% στις περιοχές που 
εξυπηρετεί. Οι πελάτες της ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εκτός της 
σημαντικής εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν σήμερα με το φυσικό αέριο, 
καθώς παραμένει με διαφορά ο πιο οικονομικός τρόπος θέρμανσης, σύντο-
μα θα απολαμβάνουν και μια σειρά από αναβαθμισμένες υπηρεσίες και στον 
κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, πάντα με γνώμονα τις δικές τους ανάγκες. 
Από το 2018, με το άνοιγμα της αγοράς της ενέργειας, τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες 
ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας για ακόμη περισσότερη οικονομία και με 
την αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ.

Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
και στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

info
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#επιχειρηματική_ιδέα
Νέοι έμειναν στην Ελλάδα και… τα κατάφεραν

Γυαλιά ηλίου από το Κιλκίς  
στο … Κουβέιτ

Το επάγγελμα που αναπτύχθηκε στην κρίση

Το βραβευμένο café-bistro

Η οικονομική ασφυξία που έχει περιβάλει την Ελλάδα έχει ωθήσει αρκετούς να κάνουν ... επανεκκίνηση στη ζωή τους. Ειδικά νέοι προσπάθησαν 
να βρουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να βγουν ή να μην μπουν στον βάλτο της κρίσης. Την ώρα που με πρόσφατα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος, σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες ( 427.000) εγκατέλειψαν τη χώρα τα χρόνια της κρίσης, στον αντίποδα υπάρχουν και 
αυτοί που έμειναν.  Λένε ότι σε περιόδους κρίσης η αναγκαιότητα γεννάει ιδέες και δημιουργία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι σίγουρα τρεις 
περιπτώσεις που σας παρουσιάζει η KARFITSA που μίλησε με άτομα της νέα γενιάς από το Κιλκίς τα οποία μένουν και επιμένουν στον τόπο τους.

Της Φιλίππα Βλαστού

To 2013 ο Χριστόφορος Μαριάδης εργαζόταν 
ως πολιτικός μηχανικός, ώσπου μια μέρα σκέ-
φτηκε ότι ήθελε να κάνει κάτι πιο δημιουργικό 
και αποφάσισε να τολμήσει κάτι που τριγυρ-
νούσε στο μυαλό του καιρό… την κατασκευή 
χειροποίητων γυαλιών ηλίου από ξύλο.

 «Υπήρχε γενικά μια αγάπη προς τα γυαλιά ηλί-
ου και μια κλίση προς την τέχνη. Κάπου εκεί 
παντρεύτηκαν αυτά τα δυο και δημιουργήθη-
κε το Christopher Handmade Sunglasses», 
περιγράφει στην KARFITSA. Έτσι έφτιαξε ένα 
εργαστήριο και το επάνδρωσε με επιλεγμένα 
υλικά και πρώτες ύλες από τις καλύτερες βι-
ολογικές πάστες φερμένες από την γειτονική 
Ιταλία και στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν να 
γίνονται μοναδικοί σκελετοί γυαλιών ηλίου.

Το brand του κ. Μαριάδη, μετά από τέσσερα 
χρόνια έχει φτάσει σε 50 σημεία πώλησης 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερι-
κό όπως Ιταλία και Κουβέιτ, ενώ μέσα από 
το online shop τα κιλκισιώτικα γυαλιά έχουν 
«πετάξει» σε Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Αμερική. Η μοναδικότητα της συγκεκριμένη 
μάρκας σύμφωνα με τον δημιουργό της είναι : 
« το γεγονός ότι διαφέρουμε συγκριτικά  από 
όλες τις άλλες εταιρίες που φτιάχνουν γυαλιά 
είναι ότι έχουμε σαν παροχή για τους πελά-

τες μας την επιλογή για το πως επιθυμούν να 
κατασκευαστούν τα γυαλιά τους. Είτε αφορά 
το σχέδιο, το χρώμα του σκελετού, τον φακό. 
Ακόμα μπορούμε να χαράξουμε κάποια αφιέ-
ρωση που μπορεί να θέλει κάποιος γράφει στο 
εσωτερικό του».

Κατά πόσο όμως ήταν εύκολο να πάρει μια τέ-
τοια ιδέα «σάρκα και οστά» στην Ελλάδα της 
κρίσης; Ο κ. Μαριάδης απάντησε :  «αν θες κάτι 
πραγματικά και ενδιαφέρεσαι για αυτό αργά η 
γρήγορα γίνεται αρκεί να υπάρχει επιμονή και 
έντονη προσπάθεια. Εγώ αυτό το κατάφερα με 
αργά βήματα. Στη αρχή ξεκίνησα πολύ δειλά,  
με μια άδεια χειροτέχνη που ήταν το μόνο που 
μπορούσα να κάνω. Μετά αφού είδα ανταπό-
κριση από τον κόσμο ξεκίνησα κανονικά. Δυ-
σκολίες δεν συνάντησα στην δημιουργία της 
εταιρείας αλλά στο να βγάλω το πρώτο γυαλί 
που αυτό ήταν και το πιο ενδιαφέρον».

«Όταν είσαι μικρός δεν ξέρεις ακριβώς τι 
είναι αυτό που θες να κάνεις, αλλά περνώ-
ντας τα χρόνια κατασταλάζεις κάπως έτσι 
έγινε και για μένα», είπε στην KARFITSA 
o Θέμης Αγαθόπουλος ιδιοκτήτης του 
Althemis. H εταιρία δραστηριοποιείται 
στον τομέα της εμπορίας, της μεταποίησης 
και της παραγωγής ελληνικών αρωματι-
κών και φαρμακευτικών φυτών. 

Όλα ξεκίνησε το 2012 όταν ο κ. Αγαθόπου-
λος ήταν ακόμα φοιτητής στην Αμερικάνι-
κη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη και 
τον τελευταίο χρόνο φοίτησης του πηγαι-
νοερχόταν από το Κιλκίς για να μπορεί να 
κάνει και τα δυο ταυτόχρονα. «Ανοίξαμε το 
μαγαζί που στην αρχή ήταν σαν εργαστήριο 
και κάναμε διανομή χονδρικό εμπόριο σε 
φαρμακεία, ντελικατέσεν και καφέ-μπαρ. 
Πριν λίγους μήνες ανοίξαμε ένα υποκατά-
στημα και στην Αθήνα, το οποίο δουλεύει 
η αδερφή μου», εξήγησε ο ίδιος.

«Συλλέγω ανάλογα με την εποχή βότανα 
και τα υπόλοιπα είναι στον τομέα της με-
ταποίησης, δηλαδή συσκευασία δημιουρ-
γία μειγμάτων, τρεις γεύσεις κρύων τσάι 
το οποίο γίνεται από το μηδέν η εμφιά-
λωση και η παραγωγή σε μένα και κάποια 
φυσικά-φυτικά καλλυντικά», τόνισε ο κ. 
Αγαθόπουλος.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κά-
ποιος ξεκινώντας την ενασχόληση του 
με το επιχειρείν και κατά πόσο μπορείς 
να αντλήσει χρηματικούς πόρους από 
επιχορηγήσεις είπε ότι : «Προγράμματα 
ΕΣΠΑ υπάρχουν, αλλά πρέπει να πληροίς 
απαιτητικές προϋποθέσεις. Για παράδειγ-
μα έχω ολόκληρη επιχείρηση  μέσα στην 
πόλη του Κιλκίς με όλες τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις και η επιχορήγηση λέει ότι υπο-
χρεωτικά πρέπει να είναι σε χωριό».

Σύμφωνα με τον ίδιο ο κλάδος των φυ-
τικών προϊόντων έχει πάρει ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια, διότι : «ο κόσμος, το 
ψάχνει, το ζητάει, το αγοράζει. Πλέον είναι 
πιο ενημερωμένος». Μάλιστα, το βότανο 
που είναι της μόδας ο κ. Αγαθόπουλος 
είπε ότι είναι … «η λουίζα, γιατί είναι λι-
ποδιαλύτης και το αγοράζουν αρκετά οι 
γυναίκες. Υπάρχουν όμως και άλλα αξιό-
λογα βότανα, όπως η εχινάτσεα που είναι 
φυσικό αντιβιοτικό και ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό».

Η Βέροια, η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη και η 
Κρήτη είναι μερικές ελληνικές πόλεις που 
στέλνει προϊόντα η εταιρεία. «Είμαι της 
άποψης ότι πρέπει να εδραιωθείς καλά 
στη χώρα σου, να τελειοποιήσεις ένα προ-
ϊόν και μετά να βγεις στο εξωτερικό. Αυτό 
έχει γίνει και πλέον το να βγούμε και στις 
αγορές του εξωτερικού το έχουμε εντάξει 
στο πρόγραμμα μας. Προς το παρόν έχω 
επαφές με Γερμανία και Σουηδία», κατέλη-
ξε ο κ. Αγαθόπουλος.

Πριν τέσσερα χρόνια και μετά από ένα πολύωρο 
meeting με συνεργάτες τους ένα ζευγάρι από το 
Κιλκίς αποφάσισε να δώσει το όνομα «Τρυποκά-
ρυδος» στο café-bistro που θα άνοιγαν. Πλέον 
έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσύχναστα στέκια της 
περιοχής, απασχολεί δώδεκα άτομα προσωπικό 
και πρόσφατα έλαβε και βραβείο για τις υπηρε-
σίες του.

Ο Γιώργος Τσαρίδης πριν την τελευταία επιχει-
ρηματική του κίνηση διατηρούσε κατάστημα με 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά είχε εμπειρία στο 
τομέα της εστίας. Μαζί με την σύζυγο του Γεωρ-
γία Καραολάνη το 2013 αποφασίζουν να μετατρέ-
ψουν το  μέχρι τότε αναψυκτήριο που στεγαζόταν 
στο χώρο σε ένα café-bistro. Όπως είπε στην 
KARFITSA η Γ. Καραολάνη: «από πάντα μας άρε-
σε ο χώρος της εστίασης και η συναναστροφή με 
τον κόσμο και θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν 
ευχάριστο χώρο συνάντησης για όλες τις ώρες 
και σημείο αναφοράς για όλες τις ηλικίες». Χα-
ρακτηριστικά είπε : «οι προσιτές τιμές που έχουμε  
ευνοούν τακτικές επισκέψεις των πελατών μας.  
Για παράδειγμα κάποιοι έρχονται σε καθημερινή 
βάση και κάποιοι άλλοι ακόμα και τρεις φορές τη 
μέρα». Το περασμένο Δεκέμβριο ο «Τρυποκάρυ-
δος» βραβεύτηκε στα ESTIA AWARDS 2017 στον 
τομέα Restaurant - All time classic. Η διάκρι-
ση αυτή ήρθε σύμφωνα με την κα Καραολάνη : 
«για την σταθερή ποιότητα ειδικά των γευμάτων 

μας. Προωθούμε τοπικά προϊόντα  και είμαστε σε 
συνεχή αναζήτηση καινοτόμων και νέων προϊό-
ντων». Συμπληρώνοντας ότι: «Έχουμε δημιουρ-
γήσει ένα μενού που καλύπτει όλες τις ανάγκες. 
Έχουμε μεγάλη γκάμα από μπύρες. Τα προϊόντα 
μας  όπως μέλι, λάδι, τυρί, φέτα, μακαρόνια τα 
αγοράζουμε από ντόπιους παραγωγούς τόσο για 
την ποιότητα αλλά και επειδή θέλουμε να τους 
στηρίξουμε».

Η κα Καραολάνη ξεκαθαρίζει πάντως ότι δεν 
επαναπαύονται  αντιθέτως είναι σε επαγρύπνηση 
και ενημερώνονται για καθετί καινούργιο βγαίνει 
στον τομέα τους. «Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση 
νέων προϊόντων, επισκεπτόμαστε συχνά εκθέ-
σεις, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα της εστίασης. Αυτό είναι και ένα χαρακτηρι-
στικό της καλής πορείας μας έως τώρα. Δεν πρέ-
πει να επαναπαύεσαι σε αυτό το επάγγελμα, γιατί 
βγαίνουν συνέχεια νέα πράγματα. Ό,τι καινούργιο 
βλέπουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο 
café-bistro μας το κάνουμε», είπε η ίδια.
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Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν επίσης 
το αυξημένο βάρος σώματος, η βαρεία χειρω-
νακτική ενασχόληση και η κληρονομική - γο-
νιδιακή προδιάθεση. Το κύριο ΣΥΜΠΤΩΜΑ της 
οστεοαρθρίτιδας του γόνατος είναι ο πόνος, 
αρχικά στην κόπωση και τελικά στην ηρεμία 
ή/και στον ύπνο. Υπάρχει επίσης δυσκαμψία 
(ελαττωμένη κίνηση) και παραμόρφωση του 
γόνατος (διόγκωση ή/και στράβωμα). Το σύνο-
λο αυτό των προβλημάτων, δηλαδή ο πόνος, 
η δυσκαμψία και η παραμόρφωση, καθιστούν 
προβληματική και μη ανεκτή την καθημερινό-
τητα και την εργασία του ασθενούς.

Άριστη ποιότητα υλικών  
και άρτια χειρουργική τεχνική

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ σε αρχόμενα στάδια είναι συ-
ντηρητική, και περιλαμβάνει ελάττωση της 
δραστηριότητας, απώλεια βάρους, ασκήσεις 
ενδυνάμωσης, φυσιοθεραπεία και φαρμακευ-
τική αγωγή. Όταν όμως επιδεινωθεί, τότε η 
μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία είναι χειρουργι-
κή. Αυτή περιλαμβάνει την αντικατάσταση της 
φθαρμένης άρθρωσης από μία τεχνητή, που 
αποκαλείται Ολική Αντικατάσταση ή Αρθρο-
πλαστική του Γόνατος. Στην επέμβαση αυτή, 
αντικαθιστάται η κατεστραμμένη άρθρωση 
από μία τεχνητή, που αποτελείται από κράμα-
τα μετάλλων και πλαστικό (πολυαιθυλένιο). 
Η εξάλειψη του πόνου είναι άμεση και η λει-
τουργικότητά της σχεδόν φυσιολογική. Η επι-
βίωση της πρόθεσης αυτής είναι περισσότερο 
από 15-20 χρόνια. Για να επιτευχθούν όμως 
οι ανωτέρω στόχοι, δηλαδή η άμεση εξάλειψη 
του πόνου, η φυσιολογική λειτουργικότητα και 
η μακροβιότητα της πρόθεσης, θα πρέπει να 
εκπληρώνονται κάποιοι πολύ σημαντικοί παρά-
γοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς περιλαμβά-
νουν την άριστη ποιότητα των υλικών και την 
άρτια χειρουργική τεχνική. Η Άριστη Ποιότητα 
των Υλικών έχει σχέση με το είδος του υλικού 
και την επεξεργασία των μετάλλων. Επίσης, 

χρησιμοποιείται πολυαιθυλένιο πολύ  υψηλής 
αντοχής στις τριβές (highly cross link), με απο-
τέλεσμα να καθυστερεί η φθορά του. Η Άρτια 
Χειρουργική τεχνική συνδυάζει τον χειρισμό 
των μαλακών μορίων (μύες, τένοντες, σύνδε-
σμοι, θύλακος) με την σωστή τοποθέτηση της 
πρόθεση. Ο χειρισμός των μαλακών μορίων ξε-
κινά με την προσπέλαση, την τομή δηλαδή δια 
μέσου της οποίας ο χειρουργός προσεγγίζει την 
άρθρωση του γόνατος.

Μέθοδος χωρίς να τραυματισθεί ο μυς

Οι πλέον διαδεδομένες προσπελάσεις είναι 
η παλαιότερη «μέση έσω παρεπιγονατιδική», 
στην οποία γίνεται επιμήκης τομή του τετρακε-
φαλικού τένοντα, και η νεώτερη δια του έσω 
πλατέως μυός (midvastus). Αυτές όμως έχουν 
κατηγορηθεί για τραυματισμό του τένοντα και 
του μυός και μπορεί να προκαλέσουν καθυστε-
ρημένη αποκατάσταση, μόνιμο μετεγχειρητικό 
άλγος και υποδεέστερο λειτουργικό αποτέλε-
σμα. Υπάρχει και μία άλλη προσπέλαση κάτω 
από τον μυ (subvastus), η οποία είναι όμως 
δύσκολη τεχνικά και την εφαρμόζουν λίγοι 

χειρουργοί. Τα πλεονεκτήματα όμως αυτής της 
προσπέλασης είναι ότι δεν τραυματίζεται ο μυς 
και δεν διαταράσσεται ο εκτατικός μηχανισμός 
του γόνατος όπως συμβαίνει με τις προηγούμε-
νες δύο προσπελάσεις. Έτσι, υπάρχει άμεση και 
ανώδυνη αποκατάσταση και ο ασθενής δύνα-
ται να βαδίσει χωρίς πρόβλημα αμέσως μετά το 
πέρας της επέμβασης. Ένας άλλος πρωταρχι-
κός παράγοντας στην επιτυχία της επέμβασης 
είναι η σωστή θέση της πρόθεσης. Κατά την 
διάρκεια της επέμβασης για την σωστή τοπο-
θέτηση της πρόθεσης χρησιμοποιούνται κά-
ποια οδηγά σημεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
(πχ μεγάλη ποσότητα λίπους, παραμόρφωση 
ή/και δυσκαμψία,) δεν είναι εύκολο να εξα-
κριβωθούν. Έτσι είναι δυνατόν η ανεπαρκής 
αναγνώρισή τους να οδηγήσει στο μη σωστό 
προσανατολισμό της πρόθεσης, με αποτέλεσμα 
δυσφορία ή/και πόνος στις κινήσεις, δυσκαμ-
ψία, μη φυσιολογική μεταφορά φορτίων και 
μειωμένη επιβίωση της πρόθεσης.  Για να απο-
φευχθεί αυτό το πρόβλημα έχει αναπτυχθεί μία 
νέα τεχνική, κατά την οποία κατασκευάζονται 
ειδικά για τον ασθενή εργαλεία (Patients 
Specific Instruments – PSI) που καθοδηγούν 
τον χειρουργό στο σωστό προσανατολισμό 
της πρόθεσης. Αυτό επιτυγχάνεται με μία ειδι-
κή εξέταση μέσω Αξονικής Τομογραφίας του 

κάτω άκρου, όπου αναλύονται ο μηχανικός 
άξονάς του, η θέση και η στροφή του Ισχίου, 
του Γόνατος, και της Ποδοκνημικής. Έτσι, εξα-
κριβώνεται το ακριβές σημείο τοποθέτησης της 
πρόθεσης ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολο-
γική εμβιομηχανική του γόνατος. Με αυτόν τον 
τρόπο οι φορτίσεις που μεταφέρονται στο γό-
νατο είναι φυσιολογικές και οι κινήσεις ομαλές. 
Η μελέτη αυτή οδηγεί στην κατασκευή ενός 
μοναδικού προπλάσματος για το συγκεκριμένο 
γόνατο. Εφαρμόζοντας αυτό το πρόπλασμα στο 
γόνατο διεγχειρητικά, εξασφαλίζεται η σωστή 
παρασκευή των οστών ώστε η πρόθεση να το-
ποθετηθεί με τον σωστό προσανατολισμό.

Η χρήση αυτή των χειρουργικών τεχνικών και 
εργαλείων έχει σαν αποτέλεσμα:

■ Άμεση και πλέον ανώδυνη κινητοποίηση 
λόγω του περιορισμού των άσκοπων και επι-
ζήμιων χειρισμών των μαλακών μορίων. 
■ Μειωμένη απώλεια αίματος. 
■ Μείωση του χειρουργικού χρόνου και 
επομένως ελαχιστοποίηση επιπλοκών όπως 
λοιμώξεις. 
■ Μειωμένη παραμονή στην κλινική λόγω 
ταχύτερης κινητοποίησης. 
■ Καλύτερο εύρος κίνησης λόγω της σωστής 
τοποθέτησης της πρόθεσης. 
■ Μικρότερη τομή του δέρματος, ίσως όχι 
τόσο σημαντικό, και τέλος, 
■ Αυξημένη επιβίωση της Αρθροπλαστικής 
(όπως είναι λογικό να συμπεράνει κάποιος).

Επομένως, ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω 
προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ασθενή. 
Θα πρέπει, φυσικά, να τονιστεί ότι οι ανωτέρω 
τεχνικές και εργαλεία βοηθούν έναν ήδη καλό 
χειρουργό να γίνει ακόμα καλύτερος. Οι γνώ-
σεις και η εμπειρία του χειρουργού σε θέματα 
χειρισμού και εξισορρόπησης των μαλακών 
μορίων όπως και τρόπου σταθεροποίησης της 
πρόθεσης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από 
κανενός είδους σύγχρονη τεχνολογία και ερ-
γαλεία.

#υγεία
«Οστεοαρθρίτιδα και Ολική Αντικατάσταση Γόνατος - Νέες 

επαναστατικές τεχνικές για ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα»
Η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος είναι μία πάθηση, κατά την οποία φθείρεται ο αρθρικός  χόνδρος του γόνατος, με 

αποτέλεσμα σταδιακά το γόνατο να οδηγείται σε αποδιοργάνωση και καταστροφή, ανατομική και λειτουργική. Εμφανίζεται συχνότερα στις 
γυναίκες μετά την ηλικία των 60 ετών, αλλά είναι δυνατόν να εμφανιστεί και από τα 50. 

Του Θεοδόσιου Κουκουμπή*

*Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, PhD 
Ορθοπεδικός Χειρουργός  
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 
Μετεκπαιδευθείς επί 3 ετία στην Αμερική στην 
Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος. 
e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr

Το κύριο ΣΥΜΠΤΩΜΑ της οστεοαρθρίτιδας  
του γόνατος είναι ο πόνος, αρχικά στην κόπωση 

και τελικά στην ηρεμία ή/και στον ύπνο
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Για έβδομη συνεχή χρονιά θα ζήσουμε 
με λιτότητα, λουκέτα, αβεβαιότητα 
και κατήφεια! Για έβδομη συνεχόμενη 
χρονιά οι ο χώρος των Επαγγελματιών 
και γενικότερα αυτός των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων θα πρέπει να ζήσουν με 
λουκέτα που σημαίνουν χαμένες θέσεις 
εργασίας, μειωμένα έσοδα για τα κρατικά 
ταμεία και τους ασφαλιστικούς φορείς 
αλλά και μειωμένο εισόδημα για χιλιάδες 
πολίτες! 

Πρόκειται για μία κατάσταση που πλέον 
δεν αντέχεται. 

Αναρωτιόμαστε πόσοι θα έχουμε αντέξει 
να παραμείνουμε επαγγελματίες και μι-
κρομεσαίοι επιχειρηματίες στη διάρκεια 
του 2017! 

Και αυτό γιατί το τέρας της υπερφορολό-
γησης τρώει τα σωθικά μας. Δυστυχώς 
οι υπεύθυνοι δεν αντιλαμβάνονται ότι 
φορτώνοντας με φόρους τους μικρο-

μεσαίους επιχειρηματίες και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες δεν 

δίνουν λύση στο οικονομικό 
πρόβλημα της χώρας. 
Αντίθετα, καταστρέφουν 
εκείνο το κομμάτι της 
παραγωγικής οικονομίας, 
που μπορεί, εάν φυσικά 

στηριχθεί, να δημιουργήσει 
πλούτο, να αυξήσει τις θέσεις 

εργασίας να κινήσει κεφάλαια...

Ποιες όμως είναι οι επιπτώσεις αυτής της 
απαράδεκτης πολιτικής; Με το νέο φορο-
λογικό καθεστώς υπάρχουν ελεύθεροι 
επαγγελματίες που θα δίνουν το 38% 
του εισοδήματος τους για κοινωνική 
ασφάλιση και ένα 40% για φορολογία! Θα 
δουλεύουμε λοιπόν όχι για να θρέψουμε 
τις οικογένειες μας αλλά για να συντηρή-
σουμε το ελληνικό κράτος!

Τα χρέη όλων των Ελλήνων στο κράτος 
αυξάνονται κατά 1,2 δις. ευρώ το μήνα! 
Μόνο το 2016 είχαμε 14 δις. νέα χρέη με 
το σύνολο τους να φτάνουν τα 100 δις. 
ευρώ! Τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες 
χιλιάδες πολίτες χρωστούν στην Εφορία, 
ενώ οι μισοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, 
περίπου 730.000 άνθρωποι, έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετω-
πίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό 
συντελεστή του κόσμου! 

Την ίδια ώρα αξιολόγηση ακούμε και 
αξιολόγηση δεν βλέπουμε! Η κυβέρνη-
ση δυστυχώς δεν έχει αντιληφθεί ότι η 
ολοκλήρωση της θα φέρει ηρεμία στην 
αγορά, θα καθησυχάσει επενδυτές και 
Διεθνείς Αγορές και το σημαντικότερο θα 
δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, μακριά 
από τν αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. 
Πρέπει να κλείσει γρήγορα! Ήδη, η 
εκκρεμότητα αυτή έχει κοστίσει πολύ 
στην Επιχειρηματικότητα. Πολύ φοβάμαι 
ότι η ζημιά που προκαλείται από την 
καθυστέρηση δε θα είναι εύκολο να απο-
κατασταθεί. Και πολύ φοβάμαι ότι όλα 
γίνονται για τις εντυπώσεις, τα κομματικά 
παιχνιδάκια και την επικοινωνία! Την 
ζημιά όμως θα την πληρώσει ακόμη μια 
φορά η πραγματική οικονομία.

 *Ο κ. Ζορπίδης είναι πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης 

Μπορεί να μην ανήκεις στην ΝΔ, επίσης 
μπορεί να ανήκεις σε αυτούς που θεωρούν 
τον Άδωνη Γεωργιάδη φωνακλά, γραφικό, 
βιβλιοπώλη ή ό,τι άλλο θέλεις. Δεν μπορείς 
όμως να μην του αναγνωρίσεις την μαχητι-
κότητα που έχει επιδείξει στο να αντιπολι-
τεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα να έχει γίνει 
ο χειρότερος εφιάλτης τους.

Το θέμα που ξεκίνησε με το ταξίδι του Πρω-
θυπουργού στο Παρίσι, αλλά και ο τρόπος 
που το έκανε (με απόλυτη διακριτικότη-
τα απέναντι στην οικογένεια Τσίπρα), θα 

πρέπει να διδάσκεται πλέον σε όλες τις 
σχολές των Πολιτικών Επιστημών.  

Στην κυριολεξία τους ξεσκέπασε 
και τους ανάγκασε σε μια σειρά 
δηλώσεων που κάθε μια ήταν 
χειρότερη από την προηγούμε-
νη. Αλλά πάντα έτσι είναι , το ένα 

ψέμα φέρνει ένα μεγαλύτερο ψέμα 
και μετά ακόμα ένα μεγαλύτερο ψέμα.

Ο Γεωργιάδης γνωρίζει (συνειδητά ή 
ασυνείδητα, αυτό δεν είμαι σε θέση να το 
ξέρω), πως ο ψηφοφόρος ενός κόμματος 
(εν προκειμένω της ΝΔ), αυτό που θέλει 
κυρίως είναι να γίνεται σκληρή αντιπολί-
τευση στον εκάστοτε πολιτικό αντίπαλο. 
Αυτό συσπειρώνει τους ψηφοφόρους του 
κόμματος και βεβαίως αυξάνει την δημο-
φιλία του όποιου πολιτικού επιδίδεται στην 
πρακτική αυτή. Σαφώς είναι σημαντικό 
το κάθε κόμμα να προτάσσει τις θέσεις 
του, το πρόγραμμα του, είναι όμως εξίσου 
σημαντικό και το επαναλαμβάνω, για τον 
ψηφοφόρο, να φαίνεται πως αποδομείται 
ο αντίπαλος. Και αυτό το κάνει με άψογο 
τρόπο ο Γεωργιάδης.

Δεν είναι τυχαίο πως σε όλα τα ποιοτικά 
των ερευνών κοινής γνώμης, ο Γεωργιάδης 
είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός εντός της 
ΝΔ. Συμμετείχε στις διαδικασίες για ανάδει-
ξη αρχηγού της ΝΔ και κατάφερε ένα πολύ 
υψηλό ποσοστό με μόνη την στήριξη από 
κάποιος φίλους, χωρίς  πολιτικά στηρίγμα-
τα, χωρίς Βουλευτές που να τον στηρίζουν, 
χωρίς Δημάρχους, χωρίς Περιφερειάρχες, 
χωρίς τίποτε. Αν σήμερα η ΝΔ έχει έναν αρ-
χηγό που της χαρίζει υψηλή συσπείρωση, 
μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν 
διπλάσια δημοτικότητα από αυτή του 
Τσίπρα, αυτό οφείλεται στον Γεωργιάδη και 
στην απόφαση του στον Β’ γύρο να στηρίξει 
τον Μητσοτάκη. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι Πολιτικός Αναλυ-
τής της INTERVIEW

Στην Θεσσαλονίκη ο υπουργός Χ. Βερναρδάκης 
δήλωνε πριν λίγες μέρες μιλώντας στην Θεσσα-
λονίκη, ότι «οι εκλογές του 2019 θα είναι οι πιο 
πολωτικές στην Ιστορία της χώρας». Θα έλεγα ότι 
είναι μια περίεργη δήλωση, γιατί ο κ. Βερναρδάκης 
δεν είναι Καρανίκας. Δημοσκόπος- επικοινωνιο-
λόγος στο επάγγελμα καταλαβαίνει από μετρήσεις 
και γι’ αυτό εντάχθηκε άλλωστε στο επικοινωνι-
ακό επιτελείο του Μαξίμου. Αν ξεπεράσουμε, τον 
προσδιορισμό των εκλογών στο 2019, κάτι που δεν 
πιστεύει κανένας νοήμων ‘Έλληνας και βέβαια ούτε 
και ο υπουργός, ας διευκρινίσουμε γιατί θεωρούμε  
περίεργη » την δήλωση αυτή.

Όλες οι μετρήσεις της περιόδου δίνουν – λίγο 
πάνω, λίγο κάτω – ένα 85% των Ελλήνων που είναι 
πλήρως απογοητευμένοι από την πορεία της χώρας 
και της κυβέρνησης. Δίνουν σαφές και διευρυνό-
μενο προβάδισμα της  Ν.Δ. με διψήφια διαφορά και 
με ποσοστά σχεδόν διπλάσια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης 
Τσίπρας θεωρείται με ποσοστά 70%-75% ότι έχει 

κάνει ζημιά. Την ελπίδα την αντικατέστησε η 
οργή. Η Κυβέρνηση δεν έχει δείξει σε κανέ-

να τομέα κάτι το σημαντικό. Και μόνο την 
διαχείριση του Προσφυγικού- Μετανα-
στευτικού να σκεφτούμε ,θα πάθουμε 
κατάθλιψη από τα πεπραγμένα των « 
ευαίσθητων » κρατούντων. Άρα που 
θα στηριχτεί η πόλωση; Με 85% να σε 

θεωρεί λάθος ,τι πόλωση να στήσουν 
άραγε οι εγκέφαλοι του Μαξίμου ; 

Γίνεται;

Ναι, μια προσπάθεια μπορεί να γίνει και θα την 
κάνουν. Άλλωστε η Κυβέρνηση έχει δείξει ωμότητα, 
σταθερότητα στην ψευδολογία , ροπή στην λασπο-
λογία, κυνισμό, πρωτοφανή εξουσιολαγνεία. Θα τα 
δώσει επομένως όλα για να κρατήσει ποσοστά, μιας 
και γνωρίζει πολύ καλά ότι θα χάσει και παταγωδώς 
όποτε και αν γίνουν εκλογές. Αν θυμηθούμε την 
συζήτηση στην Βουλή για το πόρισμα της επιτροπής 
που εξέτασε τα δάνεια των κομμάτων και την 
ομιλία Τσίπρα, θα καταλάβουμε. Ενώ το πόρισμα 
της πλειοψηφίας της επιτροπής ήταν ένα φιάσκο 
για τον ΣΥΡΙΖΑ ,ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε την 
επιτομή της διαπλοκής... τον « ΚΗΡΥΚΑ ΧΑΝΙΩΝ»!  
Γελοιότητες από ένα πολιτικό που πήρε δάνειο για 
την «ΑΥΓΗ» με εγγύηση μια επιστολή. Στην ίδια 
ομιλία ο ίδιος θυμήθηκε «αυτούς που κατέστρεψαν 
την χώρα» και άλλα χιλιομασημένα. Στην ίδια συζή-
τηση την σκυτάλη πήρε ο κινούμενος ανεμιστήρας 
λάσπης, συγκυβερνήτης και λάτρης του Τραμπ 
Πάνος Καμμένος. Λίγες μέρες αργότερα θυμήθηκαν 
το πόθεν έσχες της συζύγου του Προέδρου της 
Ν.Δ, ενώ ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε πόθεν έσχες 
δημοσιογράφων .

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση έχει ένα ατού. Δεν 
ντρέπεται. Δεν ντρέπεται για παράδειγμα για τους 
μετανάστες και πρόσφυγες που έχει πετάξει σαν 
τσουβάλια σε σκηνές και για τους θανάτους. Δεν 
ντρέπεται για την διάλυση των νοσοκομείων. Δεν 
ντρέπεται να λέει ότι δεν θα παρθούν μέτρα επιπλέ-
ον μέτρα και σε λίγες μέρες να δηλώνει απλά ότι θα 
τηρήσουμε τις αρχές, ενώ ετοιμάζεται να υπογράψει 
τα πάντα και έχει ήδη δεχτεί θηριώδη πλεονάσματα. 
Δεν ντρέπεται να λέει άλλα στην Μέρκελ και άλλα 
στους ιθαγενείς.

Άρα; Άρα, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο νεοαυριανι-
σμός, η λασπολογία, το ψέμα. Δεν πρέπει να υπο-
τιμηθεί ότι η μάχη κατά του επικίνδυνου λαϊκισμού 
πρέπει να δοθεί μέχρι τέλους, μέχρι την στρατηγική 
του ήττα.  Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμ-
φωνήσουν όλες οι δυνάμεις που πιστεύουν στην 
ανάπτυξη , στον εκσυγχρονισμό, στην ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας. Μετά , ας αντιπαρατεθούν. 
Τώρα επείγουν άλλα...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Το κράτος και εμείς...Αναγκαία η στρατηγική 
ήττα του λαϊκισμού

Μαθήματα 
αντιπολιτευτικής 
τακτικής

#o
pin

ion
s

Μι
χά

λη
ς Ζ

ορ
πίδ

ης
*

Δη
μή

τρη
ς Β

ασ
ιλε

ιάδ
ης

*



19

Karfitsa

Μην κάνετε bullying στους πολιτικούς

Πένυ Δαλαμπούρα Άννα Ευθυμίου

Από τα φοιτητικά έδρανα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ και της ΠΑΣΠ, δύο νέες γυναίκες, επιστήμονες, με επαγγελματική πορεία, παραμένουν πιστές στο μεράκι της πολιτικής. Δραστήριες,  δυναμικές , 
δημιουργούν καριέρα, παραμένοντας πάντα, η κάθε μια στο κομματικό της μετερίζι. Η Πένυ Δαλαμπούρα, γιατρός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κομματικός της χώρος 

είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η ενδεχόμενη κάθοδός της στις εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές θεωρείται πολύ πιθανή. Η ίδια δεν το αποκλείει αλλά δεν το επιβεβαιώνει κιόλας, 
τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. Η Άννα Ευθυμίου, μέλος της Νομικής της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ. Παραμένει πάντα ενεργή κομματικά. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ήταν υποψήφια βουλευτής 

και θα είναι και πάλι, όποτε ξαναγίνουν.  Οι δύο κυρίες της πολιτικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, μίλησαν στην KARFITSA για την διαφορετική αντίληψη ανδρών και γυναικών στην πολιτική. Για το 
νοικοκύρεμα. Για το bullying και τον σεξισμό.  Πάντως δε διαχωρίζουν την πολιτική σε ανδρική ή γυναικεία υπόθεση.

Γιατρός, μέλος Κ.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δικηγόρος, υποψήφια βουλευτής Ν.Δ.

Της  Όλγας Γκάλη#politics

Πόσες γυναίκες χωρά το ελληνικό κοινο-
βούλιο;

Πόσους άνδρες χωρά;  Τριακόσιες  θα έλε-
γα. 

Έδρα στη βουλή ή έδρανο στο δήμο; Βου-
λή ή τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί;

Απ. Όταν κάποιος ασχολείται με την πολιτι-
κή, τον ενδιαφέρει  τόσο η τοπική αυτοδι-
οίκηση, όσο και η κεντρική πολιτική σκηνή. 
Τώρα ανάλογα με τις ανάγκες της περιόδου 
και της εποχής. Ανάλογα με το που νομίζει 
ότι μπορεί να δώσει περισσότερο και κα-
λύτερα τις δυνάμεις του, στρατεύεται στον 
κατάλληλο χώρο δράσης. Είτε κεντρικά είτε 
τοπικά.

Bullying στην πολιτική υπάρχει;

Μετά τα μνημόνια, η πολιτική είναι ο χώρος 
όπου γίνεται  bullying. Υπάρχει στην ελληνι-

κή κοινωνία, η εντύπωση, ορθά δυστυχώς, 
ότι οι πολιτικοί φταίνε για τα περισσότερα 
δεινά, που φθάσαμε ως εδώ. Για αυτό θεω-
ρώ ότι οι πολιτικοί είναι το κατ΄εξοχήν κομ-
μάτι της κοινωνίας που δέχεται  bullying.

Η πολιτική χρειάζεται νοικοκύρεμα ή μας 
νοικοκυρεύει;

Σαφώς και η πολιτική χρειάζεται νοικοκύ-
ρεμα. Δυστυχώς η πρόσφατη συζήτηση στη 
βουλή για τα οικονομικά των κομμάτων και 
τα δάνεια, απέδειξε ότι τα κόμματα δεν μπο-
ρούν να νοικοκυρέψουν ούτε τα οικονομικά 
τους, καλά – καλά. Οπότε χρειάζεται αρκε-
τό νοικοκύρεμα. Τώρα, κόμματα, όπως το 
ΠΑΣΟΚ, που ήταν αρκετά γενναία και που 
έκαναν τα δικά τους μνημόνια στα κομματι-
κά τους ταμεία, ήταν αρκετά πιο γενναία σε 
σχέση με άλλα.

Πόσες γυναί-
κες χωρά το 
ελληνικό κοι-
νοβούλιο;  

Όσες εκλέξει 
ο ελληνικός 
λαός. Νομίζω 
ότι η βουλή 
δεν είναι γυναι-
κεία υπόθεση 
μόνο. Πιστεύω, 
ότι ο κόσμος 
πρέπει να έχει 
συγκεκριμένα 
κριτήρια. Όπως 
η διαδρομή κά-
ποιου στην κοι-
νωνία, η επαγ-
γελματική του 
πορεία, δηλαδή 
να έχει κολλή-
σει ένσημα. Εί-
ναι πάρα πολύ 
βασικό αυτό . Να μην έχει δεσμεύσεις και 
εξαρτήσεις και να μην είναι αμιγώς κομμα-
τικού σωλήνα. 

Έδρα στη βουλή ή έδρανο στο δήμο; Βου-
λή ή τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί;

Εμένα ο κύκλος μου στην τοπική αυτοδι-
οίκηση έκλεισε με έναν τρόπο ανορθόδο-
ξο. Εγώ ήθελα να συνεχίσω να είμαι στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, όχι 
μόνο εγώ αλλά και σε όλη την ομάδα της 
Δημιουργίας. (σ.σ. Να θυμίσουμε ότι η Δη-
μιουργία είναι η δημοτική παράταξη που 
είχε φτιάξει ο Κώστας Γκιουλέκας, όταν δι-
εκδίκησε  τον δήμο Θεσσαλονίκης το 2010). 
Όλοι οι εκλεγμένοι της Δημιουργίας δεν 
είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό 
σημαίνει για μένα ότι έκλεισε ένας κύκλος, 
χωρίς την θέληση μου. Άνοιξε ένας άλλος. 
Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 κα-
τέβηκα ως υποψήφια βουλευτής. Ο κόσμος 
με τίμησε με 11.500 σταυρούς και αυτήν την 
περίοδο το ενδιαφέρον μου είναι στη βου-
λή. Ασχολούμαι με κοινωνικά θέματα και 
ως δικηγόρος με τα εργατικά.  Και αυτήν 

την περίοδο της 
κρίσης θεωρώ 
ότι αυτά τα θέμα-
τα είναι σε προ-
τεραιότητα.    

Bullying στην 
πολιτική υπάρ-
χει;

Απ. Ναι βεβαίως 
υπάρχει. Δεν μου 
αρέσει καθόλου 
η σεξιστική αντι-
μετώπιση της 
γυναίκας. Και 
θεωρώ  ότι πάρα 
πολλές γυναίκες 
έχουν υποστεί 
σεξιστικά σχόλια 
και συμπεριφο-
ρά. Εμένα δεν 
με ενδιαφέρει να 
κρίνω τον άλλο 
από το τι κάνει 

στην προσωπική του ζωή. Άσχετα αν αυτό 
καταδεικνύει ως ενός σημείου και την προ-
σωπική του ζωή. Ένας πολιτικός, πρέπει να 
είναι και ηθικός και τίμιος. Αυτά είναι στοι-
χεία της προσωπικότητάς του. Αλλά η προ-
σωπική του ζωή δεν αφορά. Το ζήτημα είναι 
αν είναι καλός σε αυτό που κάνει, αν υπη-
ρετεί τους σκοπούς για τους οποίους έχει 
εκλεγεί και πόσο όρεξη έχει για δουλειά και 
πόσο αποτελεσματικός είναι. 

Η πολιτική χρειάζεται νοικοκύρεμα ή μας 
νοικοκυρεύει;

Η κρίση που όλοι βιώνουμε, δεν είναι μόνο 
οικονομική. Είναι ηθική, κοινωνική είναι 
ακόμη και πολιτισμική. Έχει πάρα πολλές 
διαστάσεις. Είναι και πολιτική. Δεν είναι τυ-
χαίο που φθάσαμε εδώ που φθάσαμε όπως 
δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα δείγματα δια-
φθοράς και διαπλοκής που αποκαλύπτονται 
. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να νοικοκυρέψου-
με τους πολιτικούς για να νοικοκυρευτεί η 
πολιτική. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι 
λύση στην κρίση που βιώνουμε θα δώσουν 
οι ίδιοι οι πολιτικοί.  Εάν κάνουμε σωστή 
επιλογή.
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■ Σε τρεις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 
–στη Σόφια, το Βουκουρέστι και το Βελι-
γράδι– θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας το Φεβρουάριο, στο 
πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής 
προβολής, με στόχο να καταστεί ένας από 
τους ανταγωνιστικότερους τουριστικούς 
προορισμούς, που συνδυάζει ιδανικά 
μορφές εναλλακτικού και θεματικού του-
ρισμού. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στην 
έκθεση “Holiday & Spa Expo” στη Σόφια 
της Βουλγαρίας (15 έως 17/2/2017), στην 
έκθεση TTR στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) 
(16 έως 19/2/2017) και στην έκθεση 
ITTFA στο Βελιγράδι (Σερβία) (23 έως 
26/2/2017).Τόσο μέσα από προγραμματι-
σμένες όσο μέσα και από δυνητικές επα-
φές, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αξιοποιεί τη συμμετοχή της στις διεθνείς 
τουριστικές εκθέσεις, με απώτερο στόχο 
την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών, 
αλλά και την προβολή των συγκριτικών 

της πλεονεκτημάτων για την προώθησή 
της στους πιο ελκυστικούς και διεθνώς 
αναγνωρισμένους τουριστικούς προο-
ρισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες 
για τη συμμετοχή τους στις παραπάνω 
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. (κ. Αλε-
ξάνδρα Γαϊτανάκη, τηλ. 2313 325506, 
2313 325476, e-mail: a.gaitanaki@pkm.
gov.gr).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά 76 ατόμων 
νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επεινουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή 
του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη του Νο-
μού Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέ-
ρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίαςστην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου» Εξοχή, Τ.Κ. 570 10, 
Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χωμα-
τά Αναστασίας και κας Κωνσταντινίδου 
Αλεξάνδρας, (τηλ. επικοινωνίας: 2313-
307160, 2313-307138). 

■ Η Fraport Greece, στην οποία έχει 
παραχωρηθεί η διαχείριση 14 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων της χώρας, κάνει 
προσλήψεις προσωπικού αναζητώντας 
άτομα για την πλήρωση θέσεων σε διά-
φορες ειδικότητες. Με τις προσλήψεις 
η Fraport επιδιώκει να στελεχώσει τα 
γραφεία της στην Ελλάδα που αποτελούν 
ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων που 
θα πραγματοποιήσει η ελληνογερμανική 
κοινοπραξία. 

■ Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδι-
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■ Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Ωραι-

οκάστρου, ως φορέας υλοποίησης των προ-

γραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα 

πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ωραιοκάστρου 

για την περίοδο 2016/2017 με τη συνεργασία 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) 

του Υπουργείου, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

θα προσλάβει 14 καθηγητές/ τριες φυσικής 

αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλ-

λουν αίτηση στα γραφεία   του δημοτικού 

κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου, οδός  Θεσσα-

λονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία, 57013 

Ωραιόκαστρο έως τη Δευτέρα 13-02-2017, 

ώρες 08,30 π.μ. έως 14,30 μ.μ. Πληροφορίες 

στο τηλ. 2310-690793,2310020970. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ όλο και πιο 
βαθιά σε εθνική και κοινωνική κρίση 
με 4 εκατομμύρια κατατρομαγμένους 
και καταχρεωμένους καταναλωτές 
που είναι εγκλωβισμένοι σε ένα 
πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης που 
δυστυχώς αδυνατεί να αντιληφθεί την 
ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν 
σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες. Κλεί-
νουν μάτια και αφτιά, και οι υπουργοί 
και οι βουλευτές και η αντιπολίτευση 
μπροστά στη γενική κατακραυγή του 
κόσμου, λες και όλα αυτά τα άσχημα 
και κακά διαδραματίζονται σε άλλη 
χώρα... Ο κόσμος πηδάει από τα 
μπαλκόνια λέει χαρακτηριστικά ένας 
επιχειρηματίας, θέλοντας να επιση-
μάνει ότι αυτή η κατάσταση έχει ήδη 
αρχίσει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο 
και λογική... 

ΕΠΙ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ κυβέρνηση 
και αντιπολίτευση μαζί, οδήγησαν 
έναν ολόκληρο λαό στα όρια της 

επιβίωσης, επιβάλλοντας μέσω 
των μνημονιακών επιταγών, 

τα πλέον ειδεχθή μέτρα 
φορολεηλασίας της ζωής 
και της περιουσίας του. Ο 
μηχανισμός της αρπαγής 
που στήθηκε με εντολή 

των δανειστών, βρίσκεται σε 
πλήρη ανάπτυξη και λειτουρ-

γία, κλιμακώνοντας καθημερινά 
ολοένα και περισσότερο τη θηλιά σε 
βάρος εκατομμυρίων συμπολιτών 
μας. Οι ελάχιστες φωνές της αλήθειας 
που βγαίνουν στη δημοσιότητα, για 
το τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα 
στη χώρα, πνίγονται από το πολιτικό 
σύστημα της τηλεοπτικής εικονικής 
πραγματικότητας που επιβάλλουν με 
τον λόγο τους, υπουργοί, βουλευτές 
και παρατρεχάμενοι, μιλώντας για 
κάθε τι άλλο, παρά γι’ αυτό που πραγ-
ματικά συμβαίνει...

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ με συ-
νεχείς άδικους έμμεσους και άμεσους 
φόρους, που «πέφτουν βροχή» σε 
κάθε τι που... αναπνέει σε αυτόν τον 
τόπο. Αντί να καθίσουν και να δουν την 
πραγματικότητα και να αναζητήσουν 
μέτρα ελάφρυνσης της κατάστασης 
που επιδεινώνεται ραγδαία, έχουν 
αφήσει τους «θεσμούς» να διαχειρί-
ζονται τα πάντα, σε όλα τα Υπουργεία 
και τις Γραμματείες, με έναν και μόνο 
σκοπό: Την είσπραξη φόρων και χαρα-
τσιών, ξανά και ξανά... Αξιώνουν και 
επιβάλλουν μέσα σε αυτήν την γενική 
καταστροφή, μεγάλα ετήσια εθνικά 
πλεονάσματα για όλα τα επόμενα χρό-
νια, τα οποία με μνημονιακή δέσμευση 
θα πηγαίνουν στο... υπερ-ταμείο των 
δανειστών. Πλεονάσματα που προκύ-
πτουν κυρίως από την υπερφορολό-
γηση και την λεηλασία των Ελλήνων, 
δηλαδή, «πλεονάσματα» που δεν 
απορρέουν από κάποια επιχειρηματική 
ή αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά 
δυστυχώς, από το αίμα του Ελληνικού 
λαού...

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας
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Την κινέζικη Πρωτοχρονιά θα γιορτάσει η 
ΔΕΘ-Helexpo σήμερα, στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, δίνοντας με εντυπωσιακό τρόπο 
το εναρκτήριο λάκτισμα 
μιας σειράς πρόδρομων 
εκδηλώσεων της 82ης 
ΔΕΘ, όπου η Κίνα θα 
είναι η τιμώμενη χώρα. 
Ο εθνικός εκθεσια-
κός φορέας θα φέρει 
το Σάββατο στις 10:00 
π.μ. στη νότια πύλη 
της ΔΕΘ την… Κίνα, με 
ένα σόου που θα πε-
ριλαμβάνει παρέλαση κινέζικων δράκων, 
επίδειξη Κουνγκ-Φου  και κινέζικα έθιμα. 
Η Φιλαρμονική του δήμου Θεσσαλονίκης 
θα παιανίζει τους εθνικούς ύμνους της Ελ-
λάδας και της Κίνας, ενώ θα γίνει έπαρση 
των δύο σημαιών. Μάλιστα, στο πλαίσιο της 

εν λόγω τελετής θα αποκαλυφθεί και το 
σύμβολο της ελληνοκινεζικής συνεργασί-
ας. Η ΔΕΘ-Helexpo ετοιμάζει πυρετωδώς 

για την περίοδο που θα 
μεσολαβήσει έως τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο 
και τη διοργάνωση της 
82ης ΔΕΘ ένα πλούσιο 
πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων που θα αναδείξουν 
τους δεσμούς Ελλάδας 
και Κίνας και θα δώ-
σουν, πέραν του εκθε-
σιακού, και πολιτισμικό 

χαρακτήρα στη συνεργασία των δύο πλευ-
ρών. Μετά την εναρκτήρια τελετή στη νότια 
πύλη της ΔΕΘ, η γιορτή θα μεταφερθεί στην 
οδό Αισώπου, όπου το χρώμα της κινέζικης 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης είναι έντονο. 
Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευ-

καιρία να γνωριστούν με την κινέζικη κου-
ζίνα και να γίνουν κοινωνοί του κλίματος 
της αυθεντικής κινέζικης Πρωτοχρονιάς. 
Στις 13:00 μ.μ., στο δημαρχείο της Θεσσα-
λονίκης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
εργασίας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά 
με το 2ο Ελληνοκινεζικό Forum, παρου-
σία του δημάρχου του κεντρικού δήμου, 
κ. Γιάννη Μπουτάρη, του πρέσβη της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, 
κ. Zou Xiaoli, του υφυπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και 
του δημάρχου Μαραθώνα και προέδρου 
της Αμφικτιονίας Αρχαίων Ελληνικών Πό-
λεων, κ. Ηλία Ψηνάκη. Στις δε 16:00 μ.μ. 
θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης των εκ-
δηλώσεων για την κινέζικη Πρωτοχρονιά 
στην Πλατεία Αριστοτέλους, με παρέλαση 
κινέζικων δράκων, επίδειξη Κουνγκ-Φου 
και πολλή μουσική.

Η ΔΕΘ-Helexpo γιορτάζει την κινέζικη Πρωτοχρονιά 

ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
12 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
και επειγουσών περιστάσεων ανακοίνωσε το  
Γ. Ν. Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Νοσοκομείου 1, 
Τ.Κ.:61100, απευθύνοντάς την στο τμήμα Δια-
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. 
Ιωαννίδου Νίκης και Καραβαλάκη Κυριακής 
(τηλ. επικοινωνίας: 2341 351 630). 

■ Νέα προγράμματα κατάρτισης τομέων 
του τουρισμού – πιστοποιημένα- «τρέχουν» 
στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονί-
κης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Όπως τονίζεται στο σχετικό 
έντυπο ενημέρωσης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. «Κλείστε 
τη θέση σας, τώρα και απογειώστε το… μέλ-
λον σας και τον τουρισμό της χώρας. Μετά το 
πρόγραμμα σας περιμένουν… 11.560 θέσεις 
εργασίας στο Νομό Χαλκιδικής» Ο δήμαρχος 
Γιάννης Μπουτάρης επισημαίνει ότι «τα προ-
γράμματα εκπαίδευσης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. στο-
χεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών ώστε να καλυφθούν 
οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς με σωστά 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα 
σε τομείς, όπως ο τουρισμός που αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για την οικονομία του τό-
που μας» Η πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μαρία 
Πασχαλίδου προσθέτει ότι «τα προγράμματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης στέκονται δίπλα 
και… ΕΜΠΡΑΚΤΑ σε όσους τα χρειάζονται 
για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να 
δοκιμάσουν τις ικανότητες τους και να πιστο-
ποιήσουν την κατάρτιση τους. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση και οι εκπρόσωποι της οφείλουμε να 
ακούμε τις ανάγκες τους κι έτσι κάνουμε…» 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή 
θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 13 Φεβρου-
αρίου 2017. Τα προγράμματα είναι ετήσια, 
ταχύρρυθμα και απευθύνονται σε άτομα άνω 
των 18 ετών, τα οποία με την ολοκλήρωσή 
τους μπορούν να απασχοληθούν σε επιχει-
ρήσεις του νομού Χαλκιδικής, μέσα στο ερ-
χόμενο καλοκαίρι, σε μία από 11.560 θέσεις 
εργασίας, που θα είναι διαθέσιμες. Οι εγγρα-
φές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2130.313-414. 

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστο-
ποιητικό Certified Tourism Executive (CTE) 
είναι: Υπάλληλοι: Τηλεφωνικού κέντρου/
κρατήσεων - Επισιτιστικού τομέα-σερβιτό-
ροι-  E-commerce και Hospitality Sales και 
Marketing-  Ψυχαγωγίας και Χώρων Ευεξίας 
και Αθλητισμού - Υποδοχής/Εξυπηρέτησης 
πελατών - Τμήματος ορόφων και Λινοθή-
κης -Τουριστικός Αντιπρόσωπος-Υπάλληλος 
Τουριστικού Γραφείου Παράλληλα με τις πα-
ραπάνω ενότητες, υλοποιούνται τα ακόλου-
θα ταχύρυθμα προγράμματα:  Εστιατορική 
τέχνη-  Reception- Οροφοκομία -Αισθητική 
άκρων –Αποτρίχωση- Διακόσμηση βιτρίνας- 
Computing-  Web Radio. Καθώς και εξειδι-
κευμένα σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγ-
γελματίες και μη: • Idea Pitching • Branding • 
Digital marketing • Marketing και πωλήσεις • 
Start up • Λογιστική • Computing • Συμβου-

λευτική • Job Carrier • Business coach • V.I.P. 
Security

■ Στον καθορισμό του αριθμού προσώπων 
που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στην Ελληνική Αστυνομία προχώρησε 
το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση κα-
θορίστηκε ο αριθμός των προσώπων που θα 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου 
βάσει του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, σε 20 άτομα ειδικότητας 
Διερμηνέων - Μεταφραστών για τις γλώσσες 
και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού - 
Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, 
Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, η κατανομή 
των οποίων ανά Υπηρεσία θα εξειδικευτεί στη 
σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση. Έργο των 
Διερμηνέων - Μεταφραστών είναι η ενίσχυση 
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
κατά την υλοποίηση διαδικασιών σχετικών με 
την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων 
χωρών. Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί 
εντός δύο μηνών από την υπογραφή των σχε-
τικών συμβάσεων. Ως τόπος εκτέλεσης του 
έργου ορίζονται στο Νομό Αττικής η Δ/νση Αλ-
λοδαπών Αττικής και στην Περιφέρεια, η Δ/νση 
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και τα Προα-ναχω-
ρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίν-
θου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας. 

■ Τον εγχώριο και διεθνή «παλμό» του κλά-
δου τροφίμων-ποτών θα καταγράψει το εκθε-
σιακό «δίδυμο» Detrop - Oenos, που θα διορ-
γανώσει από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2017 η 
ΔΕΘ-Helexpo στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Δύο Μεγάλα Θεματικά Σαλόνια 
με σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής 
βιομηχανίας τροφίμων-ποτών θα βρίσκονται 
στο επίκεντρο των δυο διοργανώσεων. Το 
πρώτο σαλόνι θα εστιάσει στο Ελαιόλαδο και 
την Ελιά, τους θησαυρούς της  ελληνικής γης 
και της μεσογειακής διατροφής και tο δεύτε-
ρο στα Αποστάγματα και τους «πρωταγωνι-
στές» τους, το ούζο και το τσίπουρο. Η έκθεση 
Detrop, είναι η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα 
στον κλάδο των τροφίμων & ποτών. Με σο-
βαρότητα, σταθερά βήματα, χωρίς διογκωμένα 
στατιστικά αποτελέσματα και κινήσεις εντυπω-
σιασμού και με την αξιοπιστία που προσφέρει 

ο εθνικός εκθεσιακός Φορέας, ΔΕΘ-HELEXPO 
ΑΕ, είναι η μόνη που παραμένει και επιμένει, 
από το 1976 έως σήμερα, στην ελληνική αγο-
ρά. Για το 2017 οι προσκεκλημένοι εμπορικοί 
επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 300 και θα 
προέρχονται από Αίγυπτο, Αμερική, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ντουμπάι, Ολλανδία, 
Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Σουηδία και φυσι-
κά από όλες τις Βαλκανικές χώρες, με τα προ-
καθορισμένα ραντεβού να ξεπερνάνε τα 5.500. 
Οι επισκέπτες πέραν των επιχειρηματικών 
συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν στα 
σταντ των εκθετών, θα περιηγηθούν μέσα στον 
εκθεσιακό χώρο ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να έρθουν σε άμεση επαφή και να γνωρίσουν 
και άλλους εκθέτες και προϊόντα που θα κε-

ντρίσουν το ενδιαφέρον τους. Αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι την περασμένη χρονιά, ήταν έντονος 
ο διεθνής «αέρας» που χαρακτήρισε τις δύο 
εκθέσεις, με τον αριθμό των ξένων εμπορικών 
επισκεπτών να αυξάνεται κατά 40%. Πέραν 
των προσκεκλημένων ξένων επαγγελματιών, 
που ανήλθαν σε 250 και προέρχονταν από 30 
και πλέον χώρες, υπήρξαν επίσης ανεξάρτητες 
επισκέψεις που εμπλούτισαν το διεθνές «με-
νού». Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 
3.000 καταγεγραμμένες συναντήσεις μεταξύ 
των ξένων και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Το 91% των Hosted Buyers (προσκεκλημένοι 
ξένοι επαγγελματίες) δήλωσαν απόλυτα ικανο-
ποιημένοι και εξέφρασαν την πρόθεση τους να 
συμμετέχουν στην επόμενη διοργάνωση.
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#επιχειρηματική_ιδέα

Στην… Yammas ρε παιδιά! 
«Κερνάω απόψε εγώ, γιορτάζω έναν ακόμη καημό…» λέει το λαϊκό άσμα! Και η 
αλήθεια είναι πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να είστε στο σπίτι, ενώ η παρέα 
σας διασκεδάζει κάπου έξω, ή εσείς να βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη και η φίλοι σας 
στην Αθήνα, να θέλετε να τους κεράσετε ένα… σφηνάκι και να μην μπορείτε;  Τώρα 
έχετε τον τρόπο! Yammas και… στην υγειά μας! 

Του Βαγγέλη Στολάκη

O λόγος για την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα yammas.gr που δίνει τη δυ-
νατότητα σε όσους το επιθυμούν να 
κεράσουν ένα ποτό ή ένα σφηνάκι 
τους φίλους και τους γνωστούς 
τους από… απόσταση.  Όπως συμ-
βαίνει στις περισσότερες start up 
επιχειρήσεις έτσι συνέβη και στην 
περίπτωση του yammas. Μια προ-
σωπική εμπειρία, έβαλε σε σκέψη 
έναν άνθρωπο –στην περίπτωσή 
μας τον Πάνο Παραβατό, εμπνευστή 
της πλατφόρμας και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά τηλέ-
φωνα και tablets- ο οποίος έκανε 
πράξη την ιδέα του. Όπως εξιστο-
ρεί πριν ένα χρόνο βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και ένιωσε την ανάγκη να 
κεράσει ένα ποτό μια φίλη του στην 
Χαλκίδα. Αναζήτησε στο διαδίκτυο 
αν υπάρχουν σχετικές εφαρμογές 
και προς έκπληξή του διαπίστωσε 
ότι δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο σε 
όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει ο 
ίδιος στην KARFITSA: «Θέλαμε να 
δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που 
θα επιτρέπει σε κάποιον να κερνά 
τους φίλους του ή όποιον θέλει 
από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 
ακόμα και από το... διάστημα». 

Το yammas.gr λειτουργεί εδώ και 
έξι μήνες, ενώ η λίστα των κατα-
στημάτων εστίασης, καφέ και μπαρ 
που ζητούν να ενταχθούν στον κα-
τάλογό του αυξάνεται. Μέχρι σή-
μερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να κεράσουν τους φίλους τους σε 
Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Καλαμάτα, 
Άνδρο, Χαλκίδα, Αθήνα και Πάτρα, 
ενώ στα άμεσα σχέδια της ομάδας 
του yammas είναι η εξάπλωση 
εκτός συνόρων κυρίως στις Μεσο-
γειακές χώρες. 

Πως λειτουργεί;

Ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω 
πλατφόρμας είναι απλός. Μόλις 
πέντε βήματα και οι χρήστες της 
μπορούν να κεράσουν όποιον θέ-
λουν στα συνεργαζόμενα καταστή-
ματα με ένα μόλις κλικ. «Αρχικά 
κάποιος πρέπει να κάνει εγγραφή 
στο yammas.gr δωρεάν. Στη συνέ-
χεια να κάνει αναζήτηση του μαγα-
ζιού όπου βρίσκεται η παρέα του και 
κατόπιν να αγοράσει το κέρασμα, 
το οποίο μπορεί να είναι σφηνάκι, 
ποτό, κοκτέιλ, κανάτα ή μπουκάλι, 
στις τιμές που έχει δώσει το μαγα-

ζί. Μετά στα στοιχεία κεράσματος 
βάζει κανείς το όνομα και το επί-
θετο με το οποίο τον αναγνωρίζει 
ο παραλήπτης του κεράσματος και 
το νούμερο τηλεφώνου αυτού που 
κερνά. Τέλος, η πληρωμή γίνεται 
μέσω της κάρτας και ο χρήστης 
χρεώνεται μόνο το κέρασμα. Μετά 
την έγκριση της πληρωμής ένα SMS 
αποστέλλεται στον παραλήπτη του 
κεράσματος που τον ενημερώνει 
ποιος τον κέρασε και τι τον κέρασε 
μαζί με έναν κωδικό! Εκείνος με τη 
σειρά του πάει στον μπάρμαν, δεί-
χνει τον κωδικό, παίρνει το κέρα-
σμά του, και Yammas! Εδώ να προ-
σθέσω ότι μπορούμε να κεράσουμε 
και τον εαυτό μας, αν δεν θέλουμε 
να έχουμε μετρητά ή κάρτες μαζί 
μας» σχολιάζει ο κ. Παραβατός. 

Το yammas αποτελεί αδιαμφισβήτη-
τα τον σύγχρονο τρόπο κεράσματος. 
Εύκολο στη χρήση, χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις (από πίσω υποστηρίζεται 
από συγκεκριμένη συστημική τρά-
πεζα), άμεσο και γρήγορο, από όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης. Ακόμα 
και από το… διάστημα, όπως υπο-
στηρίζει ο δημιουργός του!

Η εφαρμογή 
που κερνά 
σφηνάκια και 
ποτά από… 
απόσταση
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Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας, αρκετοί είναι οι πολίτες που ανησυ-
χούν για τις ζωές και την περιουσία τους, 
ακόμα περισσότεροι εκείνοι που… θα αδρά-
ξουν την ευκαιρία και θα φύγουν για διή-
μερες ή μονοήμερες εκδρομές. Το σίγουρο 
είναι ένα. Σε περίπτωση που η βόμβα… σκά-
σει, οι πολίτες δεν υπολογίζουν στην απο-
ζημίωση του κράτους.

Το χρονικό

Η ιστορία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, 
την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα 
για την κατασκευή δεξαμενής σε βενζινάδι-
κο της περιοχής του Κορδελιού, στην οδό 
Μοναστηρίου 90. Με την ανακάλυψη της 
βόμβας, έσπευσαν αμέσως στο σημείο ο 
δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου, κ. Πέτρος 
Σούλας, η αστυνομία, ο στρατός και η πυ-

ροσβεστική προκειμένου να επιληφθούν 
του θέματος, ενώ παράλληλα προχώρησαν 
σε άντληση του πετρελαίου που βρίσκεται 
στις δεξαμενές του βενζινάδικου. Η περιοχή 
γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο απο-
κλείστηκε και η οδός Μοναστηρίου παρέ-
μεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλο-
φορίας για λίγες ώρες, για προληπτικούς 
λόγους.

Οι επόμενες μέρες υπήρξαν μέρες… σι-
ωπής, μιας και η βόμβα αεροπορίας απο-
καλύφθηκε πως ήταν ενεργή και ο δήμος 
ανακοίνωσε την αναβολή της επιχείρησης 
εξουδετέρωσης. Χρειάστηκαν τρεις μέρες 
για να βρεθούν ειδικοί πυροτεχνουργοί, με 
τον κόσμο να αγωνιά και να ζητά περαιτέρω 
πληροφόρηση, αναλαμβάνοντας εν τέλει 
την επιχείρηση μία τριμελής ομάδα στρατι-
ωτικών από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκο-
πεδίου Ξηράς, απεσταλμένοι από την Αθήνα. 

Οι προλήψεις

Περίπου 62.000 άτομα θα χρειαστεί να απο-
μακρυνθούν από τα σπίτια τους, σε ακτίνα 2 
χλμ από την βόμβα, όπως αναπαριστά και ο 
χάρτης, που έφερε πρώτη στη δημοσιότητα η 
Κarfitsa. Οι πολίτες που καλούνται να εκκε-
νώσουν τα σπίτια τους προέρχονται από τους 
δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Δέλτα και Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης, ενώ έχουν ληφθεί και 
μέτρα για τη μετακίνησή τους με λεωφορεία 
σε άλλες περιοχές. «Η εκκένωση είναι υπο-
χρεωτική, με διαταγή στρατού και αστυνομί-
ας. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει 
την ευθύνη του για τον ίδιο και την οικογένειά 
του. Στόχος μας είναι να υπάρξει ασφαλής με-
ταφορά των συμπολιτών μας. Είναι δεδομένο 
πως εφόσον δεν έχουμε παρόμοια εμπειρία, 
θα σημειωθούν ζητήματα. Δεν ήμαστε κράτος 
όπου δίνεται μία εντολή και οι πολίτες υπα-
κούν. Και καθυστερήσεις θα σημειωθούν και 

μποτιλιάρισμα θα υπάρξει, γιατί πρόκειται για 
τη μετακίνηση χιλιάδων συμπολιτών μας. Εί-
ναι πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα, ο κόσμος 
είναι πολύς και ο χρόνος λίγος. Οι φορείς 
έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε 
να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει», υπο-
γράμμισε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, 
Πέτρος Σούλας. Όπως εξήγησε: «η παροχή 
φυσικού αερίου θα διακοπεί σε ακτίνα 150 
μέτρων, περιμετρικά της βόμβας. Αναφορικά 
με τον ΟΑΣΘ, θα διαθέσει τα λεωφορεία του 
για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τον κό-
σμο στους χώρους συγκέντρωσης, ενώ μέχρι 
τις 10:00 τα δρομολόγια θα πραγματοποιού-
νται κανονικά. Πραγματικά εύχομαι η εμπειρία 
που θα αποκτήσουμε από αυτή την ιστορία 
να μη μας χρειαστεί ποτέ ξανά». Μάλιστα ο κ. 
Σούλας, κόλλησε αυτοπροσώπως σχετικές 
αφίσες στις οικοδομές της περιοχής, για την 
πλήρη ενημέρωση των πολιτών.

Προλήψεις ωστόσο πάρθηκαν και σε άλλους 

#έρευνα

Η βόμβα τους πήγε… εκδρομή
Με κομμένη την ανάσα, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Κορδελιό όπου την Κυριακή αναμένεται να γίνει η εξουδετέρωση της περιβόητης 
βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που εδώ και δύο βδομάδες «κοιμάται» μέσα σε πρατήριο υγρών καυσίμων και σε βάθος πέντε μέτρων. Όλοι 

οι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού, της αστυνομία, της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και των δήμων Κορδελιού- Ευόσμου, 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Δέλτα είναι στις επάλξεις προκειμένου… να μη σκάσει η βόμβα στα χέρια τους. Σε ερώτηση της εφημερίδας Karfitsa 

στους εκπροσώπους της κοινωνίας, για το τι θα γίνει σε περίπτωση που συμβεί αυτό που όλοι απευχόμαστε, ποιος θα αποζημιώσει τους πολίτες, η 
απάντηση ήταν πως είναι κάτι που «δε θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά».

Των Έλ. Καραβασίλη & Αρ. Τασούλα
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Κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζι-
τζικώστα, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πα-
τουλίδου επισκέφτηκε τις υπό εκκένωση περιοχές,  ενόψει 
της επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών από τις οικίες τους, 
προκειμένου να έρθει σε επαφή με πληθυσμιακές ομάδες 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν  στην ομαλή διεξαγωγή της 
επιχείρησης εξουδετέρωσης της βόμβας που βρέθηκε στην 
Δυτική Θεσσαλονίκη. «Οι κάτοικοι των Δήμων Κορδελιού-Ευό-
σμου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα, βιώνουν αυτές τις 
ημέρες μεγάλη αναστάτωση, ταλαιπωρία ακόμη και φόβο. Οι 
όποιες αντιδράσεις, εκτός αυτές του πανικού, είναι απόλυτα 
δικαιολογημένες” δήλωσε η κ. Πατουλίδου μετά την επίσκεψή 
της, τονίζοντας πως “η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας 
και απομάκρυνσης των κατοίκων από τις οικίες τους, έλαβε εκ 
των πραγμάτων μεγάλες διαστάσεις λόγω του ότι εντοπίζεται 
για πρώτη φορά βόμβα σε τόσο πυκνοδομημένη και πυκνοκα-
τοικημένη περιοχή στην Ελληνική Επικράτεια» Η κ. Πατουλίδου 
θέλοντας να καθησυχάσει τους κατοίκους των περιοχών που 
βρίσκονται στη ζώνη εκκένωσης και εκφράζουν ανησυχίες για 
την ασφάλεια και την περιουσία τους ανέφερε πως “η όλη επι-
χείρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ενερ-
γειών και ασφάλειας του Ελληνικού Στρατού. Η υποχρεωτική 
απομάκρυνση του πληθυσμού γίνεται καθαρά για προληπτικούς 
λόγους. Οι πολίτες ανησυχούν για τις οικίες και την περιουσία 
τους που θα αφήσουν για όσες ώρες απαιτηθούν για να απομα-
κρυνθεί η βόμβα. Η σημερινή μου συνάντηση με διάφορες πλη-
θυσμιακές ομάδες σε αυτές τις περιοχές είχε ακριβώς αυτό το 
σκοπό: την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική προστασία  της 
εκκενωμένης ζώνης, πέραν της συνεχούς αστυνόμευσής της»

τομείς και φορείς. Την Κυριακή προβλέπεται 
η διακοπή κυκλοφορίας από τις 6.00 το πρωί 
σε αρκετούς δρόμους (στο ρεύμα εισόδου του 
αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονί-
κης), στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, 
από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης – Αθηνών (κόμβος Λαχαναγοράς) μέχρι 
τη συμβολή της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας (Αερογέφυρα Σταυρούπολης) και 
στο ρεύμα εισόδου της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Έδεσσας, από το ύψος της συμβολής της με 
την Π.Ε.Ο. (65) Θεσσαλονίκης – Κιλκίς) καθώς 
και στην περιοχή που θα έχει αποκλειστεί.

Με ανακοίνωσή του, ο σταθμός ΚΤΕΛ «ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ» των ΚΤΕΛ θα παραμείνει κλειστός 
από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 15.00 το μεση-
μέρι, ενώ τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Αθή-
να και τα ενδονομαρχιακά θα αναχωρήσουν 
από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ομοίως 
και για τις αφίξεις. Επιπλέον, η Κεντρική Λα-
χαναγορά Α.Ε. θα επαναλειτουργήσει κανονι-
κά στις 16.00 της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου, 
ενώ να σημειωθεί πως θα διενεργηθεί προ-
ληπτική απενεργοποίηση παροχών φυσικού 
αερίου στις οικοδομές που γειτονεύουν με το 
σημείο της επέμβασης.

Η… τουριστική βόμβα

«Κάποιοι είπαν θα μείνουν εδώ, οπότε θα 
προσέχουν και το περίπτερό μου» αναφέρει 
η Έλενα Λιθοπούλου, ιδιοκτήτρια περιπτέρου 
που βρίσκεται στην περιοχή εκκένωσης, προ-
σθέτοντας πως «αφού κλείσω το περίπτερο 
κυριακάτικα, που έχω να το κάνω πάνω από 
30 χρόνια, είπα να πάω μία εκδρομή με την 
οικογένειά μου». Δίχως να φοβούνται και επί 
την ευκαιρία της εκκένωσης, αρκετοί πολίτες 
αποφάσισαν να επισκεφτούν τα χωριά τους 
και… την εξοχή προκειμένου να περάσουν 
όμορφα τη μέρα τους. «Θα φύγουμε εκδρομή, 
όχι ότι φοβάμαι, δεν νομίζω έτσι κι αλλιώς 
να σκάσει η βόμβα», δηλώνει η Δήμητρα Τσι-
ντσιώνη στην Karfitsa.

Άλλοι πάλι δεν ενδιαφέρονται για το 
τι θα γίνει. «Μας έχουν καταστρέ-
ψει ούτως ή άλλως τόσα χρό-
νια, την βόμβα θα φοβηθού-
με; Ας σκάσει, εγώ θα πάω 
στο χωριό μου», αναφέρει 
55χρονος ιδιοκτήτης ουζερί 
στο κέντρο του Κορδελιού.  
Πάντως, είτε μείνουν Θεσ-
σαλονίκη, είτε φύγουν, δύο 
είναι τα ζητούμενα. Αρχικά, 
οι πολίτες δείχνουν να μην 
φοβούνται για επικείμενη 
έκρηξη της βόμβας και, δεύ-
τερον, σε περίπτωση που 
«σκάσει» σχεδόν κανείς δεν 
πιστεύει πως το κράτος θα 
μεριμνήσει και θα αποπλη-
ρώσει τις οποιεσδήποτε ζη-
μίες που θα προκύψουν. «Δεν 
πιστεύω ότι θα μας ξεπληρώ-

σουν. Θα είμαστε σαν τους 
Σύριους. Δεν πειράζει, θα 

τους νιώσουμε τώρα 
πιο καλά για το τι περ-

νούν», συμπεραίνει 
ο 26χρονος Χάρης 
Τουρσίδης. 

Στόχος… να μην 
υπάρξει πανικός 

Οι τρεις δήμοι 
έχουν τεθεί σε κα-
τάσταση έκτακτης 
ανάγκης, με την 
αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικής Μακε-
δονίας Βούλα Πα-
τουλίδου να τονίζει 

πως: «απευχόμαστε 
το οτιδήποτε άλλο. 

Στόχος μας είναι να 

αποφύγουμε τον πανικό, για το λόγο αυτό 
έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Γνω-
ρίζω πως στην εξουδετέρωση της βόμβας θα 
είναι τρία παλικάρια. Θα υπάρχει σίγουρα η 
ομάδα υποστήριξης στα 1.900 μέτρα όπου όλοι 
θα φορούν στολές. Επιπλέον ζητήσαμε από τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται 
εντός της κόκκινης περιοχής να μην ανεφοδι-
άσουν τα πρατήρια τους. Θα έχουμε εθελοντές 
με στόχο να βοηθήσουν όπου χρειαστεί, ανα-
φορικά με τη μεταφορά του κόσμου και την 
απομάκρυνσή τους από τα σπίτια τους». Η κ. 
Πατουλίδου υπογράμμισε πως δεν πρόκειται 
για πανηγύρι ή… μια πολιτιστική εκδήλωση. 
«Είναι μια επιχείρηση που οργανώνεται δέκα 
μέρες τώρα.  Πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή 
προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς τους αν-
θρώπους που θα βρίσκονται στα πέντε μέτρα 
κάτω από τη γη, να μπορέσουν να εξουδετε-
ρώσουν τη βόμβα».
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#αυτό_το_μάθατε;

ApFIX για πρώτη φορά  
στην Βόρεια Ελλάδα 

Και e-shop… malliaris

Η Ελ. Παραολυμπιακή Επιτροπή 
βραβεύει την Allianz Ελλάδος

To απόλυτο live radio show,  
με την Κατερίνα Στικούδη

Το νέο εξαιρετικά λεπτό κι ελαφρύ 
Yoga Book φέρνει την επανάσταση! 

Μια νύχτα μόνο  
για… Βαλεντίνους! 

Skoda Oktavia Style στον Γιαννίρη

«Journée des Talents 2017»

Το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό 
στην Ευρώπη είναι ελληνικό

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  στη Euromedica Γενική 
Κλινική Θεσσαλονίκης, χειρουργική επέμβαση διόρθωσης Ιδιοπα-
θούς Εφηβικής Σκολίωσης με το σύστημα ApiFix. Η πάθηση της 
Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης ταλαιπωρεί καθημερινά ένα 
μεγάλο ποσοστό των εφήβων και των οικογενειών τους. Η μέ-
θοδος  ApiFix εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, 
σε ένα έφηβο κορίτσι 14 ετών από τη χειρουργική ομάδα του Dr. 
Λυκομήτρου Βασίλειου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού με εξειδίκευση 
στη Χειρουργική  Σκολίωσης και με τη συμβολή του προσωπικού 
της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Στο χειρουργείο 
βρισκόταν στέλεχος της κατασκευάστριας εταιρείας ApiFix Ltd, 
όπως απαιτεί το πρωτόκολλο της μεθόδου. Το ΑpiFix, μια ελάχι-
στα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, απευθύνεται σε ασθενείς 
με παραμόρφωση στη Σπονδυλική τους Στήλη Lenke type 1 και 5 
και με γωνία σκολίωσης μεταξύ 35˚ και 60˚, ενώ η Σπονδυλική 
τους Στήλη πρέπει να είναι εύκαμπτη. Οι ασθενείς, τρεις εβδομά-
δες μετά την επέμβαση, ακολουθούν ειδικές ασκήσεις ώστε να 
επιτευχθεί η σταδιακή έκπτυξη του εμφυτεύματος και κατ’ επέ-
κταση η περαιτέρω διόρθωση της παραμόρφωσης της Σπονδυλι-
κής Στήλης. Η χρήση του συστήματος ApiFix μειώνει κατά πολύ το 
χειρουργικό χρόνο (λιγότερο από μία ώρα), τη διάρκεια νοσηλείας 
(1-2 ημέρες), τη χειρουργική τομή (περίπου 10 εκ.) και τις τυχόν 
επιπλοκές. Η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης των ασθενών, 
σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο της εκτεταμένης σπονδυ-
λοδεσίας, διατηρείται χωρίς να επηρεάζεται η ανάπτυξή τους αλλά 
και η ενασχόλησή τους με όλες τις δραστηριότητες. Παράλληλα, οι 
έφηβοι ασθενείς αποφεύγουν τη ψυχική φθορά που συνεπάγεται 
συνήθως η μακροχρόνια εφαρμογή ενός κηδεμόνα, καθώς και τα 
αμφίβολα αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

Ο οργανισμός Μαλλιάρης Παιδεία ιδρύθηκε το 1960 με δραστηριότητα στο 
χώρο του βιβλίου. Στη διάρκεια της πορείας του, έθεσε σε κυκλοφορία πε-
ρισσότερους από 2000 τίτλους βιβλίων, ανάμεσα στους οποίους κορυφαία 
πολύτομα έργα, όπως η εγκυκλοπαίδεια «Παιδεία» σε είκοσι τόμους, το έργο 
«Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισμός» σε δέκα τόμους, η «Ιστορία της Μακεδο-
νίας» σε τρεις τόμους, του N.G.L. Hammond, η «Εγκυκλοπαίδεια του Ποντι-
ακού Ελληνισμού» σε δώδεκα τόμους, λεξικά, βιβλία παιδικά, λογοτεχνικά, 
αρχιτεκτονικής, μαγειρικής, ιστορικά και πολλών άλλων κατηγοριών. Οι 
συνεργασίες της εταιρείας επεκτείνονται διαρκώς με την αγορά δικαιωμάτων 
βιβλίων από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, καθώς και με εισαγωγές 
νέων προϊόντων. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οργανισμός διατηρεί τρία πο-
λυβιβλιοπωλεία στην πόλη, τα οποία, εκτός από βιβλία, διαθέτουν χαρτικά, 
αναλώσιμα, είδη γραφείου, παιχνίδια, μικροδώρα και πολλά άλλα. Για παραγ-
γελίες εξ αποστάσεως, υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.
malliaris.gr  Στο πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια», στη Δ. 
Γούναρη 39, στην Καμάρα, υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων-προβολών, χωρη-
τικότητας 120 ατόμων. Η αίθουσα αυτή διατίθεται σε πολιτιστικούς φορείς της 
πόλης, λογοτεχνικά σωματεία, φορείς εικαστικών τεχνών, εκδοτικούς οίκους 
και συγγραφείς για βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.

Με βραβείο χορηγού τίμησαν η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή 
(ΕΠΕ) και η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) την Allianz Ελλάδος, στην ετήσια εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης ευχαρίστησαν τον 
Όμιλο Allianz που έχει αγκαλιάσει παγκοσμίως το Παραολυμπιακό 
κίνημα και βράβευσαν την Allianz Ελλάδος, Επίσημο Χορηγό της 
ΕΠΕ. Η Allianz Ελλάδος, από τους πρώτους χορηγούς της Παρα-
ολυμπιακής Επιτροπής, εκτός από τη στήριξη που παρέχει στην 
ελληνική ομάδα, ασφαλίζει τις αποστολές της στους αγώνες και 
βρίσκεται με κάθε μέσο στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών.  Η 
κ. Τζούλη Πανάγου, Διευθύντρια Market Management & Επικοι-
νωνίας της Allianz Ελλάδος, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της 
εταιρείας, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Φουντουλά-
κη και απηύθηνε θερμά συγχαρητήρια στην Παραολυμπιακή ομά-
δα: «Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αθλητές που μας έκαναν 
περήφανους για άλλη μια φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο στους 
Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο. Ο Όμιλος Allianz στηρίζει σε 
Παγκόσμιο επίπεδο το Παραολυμπιακό κίνημα και τους αθλητές 
με αναπηρία και εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε την τιμή να βρε-
θούμε δίπλα σας, στην προετοιμασία σας για το Ρίο, τα τελευταία 
2 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Να ξέρετε ότι, 
για όλους εμάς στην Allianz, αποτελείτε τεράστια πηγή έμπνευσης 
και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά με 
πολλές επιτυχίες, να είστε πάντα δυνατοί και να συνεχίσετε να μας 
εμπνέετε». Στην εκδήλωση, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή 
(ΕΠΕ) και η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) απένειμαν βραβεία στους Έλληνες αθλητές που με 
13 μετάλλια, έφεραν τη χώρα μας στην 24η θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης των μεταλλίων στους Παραολυμπιακούς του Ρίο, κά-
νοντας όλους τους Έλληνες περήφανους.  Η κ. Τζ. Πανάγου, είχε 
την τιμή να βραβεύσει τους αθλητές κ.κ. Βασίλη Χριστοφόρου και 
Θοδωρή Αλεξά που διακρίθηκαν στο αγώνισμα της ιστιοπλοΐας.

Το Οne Salonica σε φέρνει πιο κοντά στους αγαπημένους σου 
καλλιτέχνες. Σήμερα Σάββατο, θα χρειαστείς «οξυγόνο», μιας 
και η αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη καταφτάνει στο One για ένα 
εκρηκτικό LIVE RADIO SHOW. O North 98.0 και το One Salonica 
σε προσκαλούν να γνωρίσεις από κοντά την Κατερίνα, για 3 ολό-
κληρες ώρες, στο food court του 2ου ορόφου.  Από τις 17:00 έως 
τις 20:00, η Κατερίνα Στικούδη θα απαντήσει στις ερωτήσεις των 
μουσικών παραγωγών, θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια με 
τη συνοδεία κιθάρας, θα φωτογραφηθεί με τους fans της και θα 
μοιράσει αυτόγραφα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Το νέο Lenovo Yoga Book είναι διαθέσιμο στα καταστήματα Κω-
τσόβολος, για τους χρήστες που αναζητούν μια λύση 2 σε 1 με 
καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, υψηλή φορητότητα και 
κομψό σχεδιασμό. Το Lenovo Yoga Book διαθέτει 4 εκδόσεις, με 
λειτουργικό σύστημα Windows ή Android (wifi ή 4G), ενώ έχει τη 
μοναδική γραφίδα Real Pen, που με την ακρίβεια ενός απλού στυ-
λό, προσφέρει δυνατότητες τόσο για σχεδιασμό, όσο και για απλή 
καταγραφή σημειώσεων. Με τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις 
λειτουργίας, τα modes Browse, Watch, Create και Type και τη φο-
ρητότητα ενός tablet, το νέο Lenovo Yoga Book επαναπροσδιορίζει 
την κατηγορία των 2-σε-1 συσκευών.

Το νέο Lenovo Yoga Book διαθέτει οθόνη IPS FSP 10.1 ιντσών, 
είναι λεπτό κι ελαφρύ, με πάχος μόλις 9,6 χιλ. κλειστό και 4,55 
χιλ. ανοιχτό και βάρος 690 γρ. Ο εξαιρετικά γρήγορος επεξεργα-
στής Intel Atom x5 συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές 
δυνατότητες επεξεργασίας. Το εξαιρετικό πληκτρολόγιο Ηalo 
ενσωματώνει την τεχνολογία οπτικής ανάδρασης, δε διαθέτει 
κανονικά πλήκτρα και εμφανίζεται όταν το χρειάζεται ο χρήστης. 
Το πενάκι Real-Pen διαθέτει πραγματικό μελάνι, με καινοτόμο 
χαρακτηριστικό που επιτρέπει στο χρήστη να το χρησιμοποιεί είτε 
σαν ένα Stylus, σχεδιάζοντας απευθείας πάνω στο create pad, 
είτε να κρατά σημειώσεις σε χαρτί και να περνούν αυτόματα σε 
ψηφιοποιημένο κείμενο. Ουσιαστικά, το real-pen ενεργοποιείται 
με τεχνολογία Wacom feel IT και λειτουργεί με μια state-of-the-
art ηλεκτρομαγνητική ταινία συντονισμού (EMR), που επιτρέπει 
αυτή την ψηφιοποίηση σε real-time. Με υψηλής ποιότητας ήχο, 
ενισχυμένο με Dolby Atmos και μνήμη 64GB, το Lenovo Yoga Book 
διαθέτει και πολύ ισχυρή μπαταρία για ξέγνοιαστη απασχόληση και 
ψυχαγωγία.

Για την πιο ρομαντική μέρα του χρόνου, τα ξενοδοχεία της Θεσ-
σαλονίκης ντύνονται στα «κόκκινα» και γιορτάζουν τον Άγιο Βα-
λεντίνο με στυλ, ανέσεις και ποικιλίες προτάσεων για δείπνο και 
διαμονή... αποκλειστικά για δύο! Βρείτε το κατάλληλο δωμάτιο, 
ανάλογα με τα χρήματα που θέλετε να δαπανήσετε και περάστε μια 
αξέχαστη βραδιά με τον Βαλεντίνο ή την Βαλεντίνα σας… 

Η Πρεσβεία της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρε-
σία Campus France, διοργανώνουν, στις 13 Φεβρουαρίου 2017, 
10.30-17.30, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αλ-
λατίνη-Ντασώ) την Έκθεση Γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτα-
των Σχολών, υπό τον τίτλο «Journée des Talents 2017 ».  Κύριος 
σκοπός της έκθεσης είναι η ενημέρωση του κοινού (μαθητές, 
φοιτητές, απόφοιτοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι ΣΕΠ και 
ΚΕΣΥΠ) από εκπροσώπους Πανεπιστημίων και Grandes Ecoles, 
για τις δυνατότητες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και 
έρευνας στη Γαλλία. Εκπρόσωποι 10 γαλλικών Ιδρυμάτων, διε-
θνούς κύρους, τα οποία προσφέρουν μερικά από τα πιο αξιόλογα 
και καινοτόμα προγράμματα σπουδών, άμεσα συνδεδεμένα με την 
αγορά εργασίας, θα είναι στη διάθεση του κοινού για να παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες και να ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο 
για τις προοπτικές σπουδών στη Γαλλία. Επιπλέον, εκπρόσωποι 
του Γαλλικού Ινστιτούτου θα ενημερώνουν γενικότερα για σπουδές 
αλλά και για τη ζωή στη Γαλλία. Θα πραγματοποιηθεί επίσης, από 
τις 13.30 έως τις 14.30, παρουσίαση σχετικά με τις σπουδές στη 
Γαλλία (επιλογή προγράμματος σπουδών, διαδικασία εγγραφής, 
κόστος ζωής και διαμονή) και πρώην σπουδαστές θα μοιραστούν 
με το κοινό τις δικές τους εμπειρίες.

Μόνο ένα πράγμα μπορεί να συναγωνιστεί την εξωτερική εμφάνιση του 
SKODA Octavia. Η εμφάνισή του εσωτερικά. Στην κορυφαία έκδοση Style 
απολαμβάνουμε: εντυπωσιακό ταμπλό διατίθεται σε μαύρο χρώμα ή σε 
συνδυασμό μαύρο/μπεζ, δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, χρω-
μιωμένες επενδύσεις και πρωτοποριακό ξύλινο διάκοσμο. ŠKODA Γιαννί-
ρης, 9o χλμ Θεσσαλoνίκης-Μουδανιών, Τ. 2310 489100

Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη απέσπασε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το χρυσό βραβείο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ποιότητας 
DLG, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Φρανκφούρτη 
και αναδεικνύει προϊόντα με υψηλά γευστικά χαρακτηριστικά 
μέσα από πολύ αυστηρά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια 
φορά την ανώτερη γεύση του.  Η βράβευση αυτή αποτελεί την εν-
δέκατη συνολικά για το νερό Θεόνη μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια 
και επισφραγίζει την θέση του ανάμεσα στα καλύτερα εμφιαλω-
μένα νερά της διεθνούς αγοράς. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη 
είναι ένα νερό μοναδικής γευστικής ανωτερότητας που αναβλύ-
ζει σε υψόμετρο περίπου 1100μ. από τις υπόγειες δεξαμενές της 
πηγής Γκούρας στην οροσειρά των Αγράφων και εμφιαλώνεται 
απευθείας στην πηγή, χωρίς προσμίξεις ή διεργασίες, φτάνοντας 
στο ποτήρι του καταναλωτή χωρίς καμία αλλοίωση της φυσικής 
του γεύσης.
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Πουλάει ο… Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Σουρωτής

Υποτροφίες στο Lord Byron  
School of Languages

Citroen 
Λύση για κάθε επαγγελματία

Παιδικό εργαστήρι δημιουργικής 
έκφρασης στο Φλοιός Art Studio

Διεθνής μαθητικός διαγωνισμός 
HACKATHLON 2017

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α: Αύξηση Εσόδων και Επενδύσεων

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Σουρωτής αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσει ο συνεταιρι-
σμός στην πώληση όλου του πακέτου των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ 
Α.Ε. που κατέχει, ήτοι 702.471 μετοχές, επανακαθορίζοντας την 
τιμή εκκίνησης μετοχής στα 1,05 ευρώ. Επίσης, η γενική συνέλευ-
ση όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με ανοιχτή 
δημόσια πρόσκληση και υποβολή δεσμευτικών προσφορών από 
τους ενδιαφερομένους σε κλειστό φάκελο, πλέον των νομιμο-
ποιητικών εγγράφων, την Τετάρτη 22-02-2017. Υπενθυμίζεται 
ότι για την απόκτηση του πακέτου των μετοχών ενδιαφέρεται ο 
Ιβάν Σαββίδης.

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για ανέργους και έλη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Το Lord Byron School of Languages με εμπειρία στη 
διδασκαλία των αγγλικών από το 1987 συμμετέχει για τρίτο ακαδημαϊκό 
έτος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ και  ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων 
Αγγλικών, σε συνεργασία με την Gnosis Assessment και την Gatehouse 
Awards. Με την ολοκλήρωση  του τρίμηνου κύκλου μαθημάτων, δίνεται η 
δυνατότητα στους δικαιούχους, να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την από-
κτηση του αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσ-
σας για τα επίπεδα Β2, C1 & C2, TIE (Test of Interactive English). Το δικαίωμα 
συμμετοχής περιλαμβάνει:̈́ Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων 3μηνης 
διάρκειας, ολιγομελών τμημάτων με διδασκαλία από πιστοποιημένους, 
έμπειρους καθηγητές του σχολείου μας . Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας 
τηλεκατάρτισης για 150 ώρες θεωρίας και εξάσκησης στη γραμματική και 
στο λεξιλόγιο. ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση σε περίπτωση μη επίτευξης του επιθυ-
μητού στόχου σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (Προφορικά ή Γραπτά). 
Την επίβλεψη για την σωστή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
έχει αποκλειστικά ο Διευθυντής-Ιδρυτής του σχολείου, κ. Χάρης Νικολαίδης, 
καθηγητής Αγγλικής γλώσσας.

Η Citroën έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών
οχημάτων με πρωτοποριακό σχεδιασμό και καινοτόμους 
κινητήρες άριστων επιδόσεων. Φιλοδοξία της είναι να προ-
σφέρει την ιδανική λύση σε κάθε ανάγκη. Επιπλέον, καθώς 
τα οχήματα αυτά αποτελούν καθημερινό εργαλείο δουλειάς 
για τον επαγγελματία, η Citroën φρόντισε ιδιαίτερα τους 
τομείς της άνεσης, της στιβαρότητας, καθώς και της ασφά-
λειας. Επιλέγοντας Citroën, επωφελείστε στο έπακρο από 
το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων και έχετε πάντα στο 
πλευρό σας εξειδικευμένους συμβούλους.

Στο καλλιτεχνικό εργαστήρι «Μικρός Φλοιός» του «Φλοι-
ός Art Studio»τα παιδιά γνωρίζουν τον μαγικό κόσμο της 
τέχνης, μαθαίνουν και δημιουργούν διασκεδάζοντας. Μέσα 
από ποικίλες δραστηριότητες ανακαλύπτουν τις δημιουργι-
κές τους δυνάμεις, οξύνουν τη φαντασία τους και εκφρά-
ζουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Τα μαθήματα είναι προσαρ-
μοσμένα στην ηλικία τους, με σεβασμό στην προσωπικότητα 
και τις ικανότητες του κάθε παιδιού προάγοντας παράλληλα 
τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Στο εργαστήρι τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με ποικίλα υλικά και υλοποιούν τις ιδέες 
τους με τη δική μας καθοδήγηση. 
Με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, διδάσκονται τεχνι-
κές όπως: 
• η επεξεργασία μαλλιού (Felting για παιδιά) για τη δημι-
ουργία εικαστικών έργων αλλά και χρηστικών αντικειμένων
• χειροτεχνίες με χαρτιά και ανακυκλώσιμα υλικά
• κατασκευή χειροποίητων βιβλίων και τετραδίων 
(Scrapbooking για παιδιά)
• διακόσμηση αντικειμένων με αποκόμματα χαρτιών 
(Decoupage για παιδιά)
• ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα νερού κατάλληλα για 
χρήση από παιδιά
• δημιουργία ανάγλυφων μοτίβων με πηλό
• patchwork για τη δημιουργία έργων με υφάσματα
• κατασκευές με υλικά από τη φύση για κάθε εποχή του 
χρόνου

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο και ώρες: 11:00- 
13:00 από 21 Ιανουαρίου έως 17 Ιουνίου. Πληροφορίες: 
2310.25.75.76 και στο www.fliosart.gr

Θα ήθελες να γίνεις μεγάλος… «hacker», σπάζοντας 
μυστικούς κωδικούς για καλό σκοπό; Αν είσαι μαθη-
τής από Δ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου  δεν έχεις 
παρά να συμμετάσχεις στον διεθνή διαγωνισμό του 
«Hackathlon» που οργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια 
Ε. Μαντουλίδη, διενεργείται με άδεια του Υπουργείου 
Παιδείας και τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη 
της Microsoft. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέ-
χουν μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της 
Ελλάδα και του Εξωτερικού. Oι μαθητές μπορούν να 
παίξουν οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε σημείο 
επιθυμούν. Θα πρέπει να πλοηγηθούν σε 50 διαφορε-
τικά επίπεδα μέσα σε 1 ώρα και έχουν το δικαίωμα 
να πραγματοποιήσουν μέχρι τρεις προσπάθειες. Η 
προσπάθεια με την καλύτερη επίδοση είναι αυτή που 
θα αποτελέσει και το εισιτήριο για τον τελικό. Στη 
δεύτερη φάση, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν 
σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα και να πλοηγη-
θούν και πάλι σε  50 διαφορετικά επίπεδα μέσα σε 1 
ώρα. Τα Εκπαιδευτήρια  E. Μαντουλίδη αποτελούν 1 
από τα 4 σχολεία στην Ελλάδα και  1 από τα 850 σχο-
λεία παγκοσμίως που έχουν επιλεγεί από τη Microsoft  
ως «Microsoft Showcase School», για την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, των καινοτόμων δρά-
σεων και των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτής 
της διάκρισης τα Εκπαιδευτήρια σε συνεργασία με 
τη Microsoft Hellas θα διοργανώσουν στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ 
Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών)  καινοτόμες 
δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους μαθη-
τές και καθηγητές της Θεσσαλονίκης και παρέχονται 
δωρεάν, ενώ πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του 
Δήμου Θέρμης και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. 
Την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 έως τις 
15:00, θα πραγματοποιηθεί η δράση «Μεταμορφώνο-
ντας την Εκπαίδευση», η οποία  απευθύνεται σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς.Πρόκειται για μια ημερίδα γνωρι-
μίας με τις Νέες Τεχνολογίες στον χώρο της εκπαίδευ-
σης, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με εκπαιδευτικούς 
που έχουν εντάξει τις τεχνολογίες Microsoft στη διδα-
σκαλία τους (OneNote, Sway, Office Mix κ.λπ.) και να 
δουν πώς μπορούν να αναπτύξουν τόσο τις δικές τους 
δεξιότητες, όσο και των μαθητών τους. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Με αυξημένα Έσοδα και Επενδύσεις έκλεισε τη χρήση της περασμένης χρονιάς η INTERLIFE. Το 2016, η Εταιρία κατάφερε να αυξήσει, 
τόσο τον στόλο των Ασφαλισμένων Οχημάτων (265.228 οχήματα) όσο και τα αντίστοιχα Έσοδα από Ασφάλιστρα κατά 2,51%. Τα Γραμμένα 
Ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε 52,90 εκατ. € το 2016 έναντι 51,33 εκατ. € το 2015 ενώ τα καθαρά Έσοδα Επενδύσεων αναμένεται να 
ξεπεράσουν τα 4 εκατ. € έναντι 1,1 εκατ. € το 2015. Η Χρήση του 2016 αναμένεται να κλείσει με Κέρδη υψηλότερα του 2015 για την 
INTERLIFE Ασφαλιστική, με ιδιαίτερα καλές αποδόσεις των Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Εταιρίας, παρά τις τοποθετήσεις σε χαμηλού 
κινδύνου επενδυτικές θέσεις ενόψει του ασταθούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των αυστηρών απαιτήσεων του Solvency II.Συνεπής 
στην αναπτυξιακή της πορεία, η INTERLIFE αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 14,33% σε σχέση με το 2015, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο 
Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα 150 εκατ. € έναντι 132 εκατ. €. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Αποθέματα κατά 7,2% ( 96,94 
εκατ. έναντι 90,43 εκατ. το 2015) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,55 έναντι 1,46 το 2015. Τέλος, με βάση το νέο 
εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου (αναγκαίου) Κεφαλαίου Φερεγγυότητας της Εταιρίας αναμένεται να υπερβεί το 400% 
ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας αναμένεται να ξεπεράσει το 115%. Η σταθερή πορεία της 
εταιρίας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το Ανθρώπινο Δυναμικό αυξήθηκε κατά 4,39%, παρά 
τη γενικευμένη Ύφεση στη χώρα, ενώ κατά την τριετία 2014-2016, η συνολική αύξηση του Προσωπικού της INTERLIFE ανήλθε σε 24%, με 
τον αριθμό των απασχολουμένων να φθάνει σήμερα τα 121 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων 
στον Όμιλο έφθασε τα 153 άτομα.  Εξάλλου ο αριθμός των συνεργαζόμενων με την εταιρία Διαμεσολαβητών αυξήθηκε κατά 26% φτά-
νοντας στις 31/12/2016 τους 1.695.Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Εταιρία διέθεσε στην Αγορά δύο νέα και πρωτοποριακά 
Προγράμματα, το “New ΥΓΕΙΑ Maximum” με κύριο χαρακτηριστικό του την παροχή ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας και το “Εγγυημένη 
Σύνταξη Ατυχήματος” σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει στον ασφαλιζόμενο ή στο δικαιούχο αρχικά ένα μεγάλο εφάπαξ και στη συνέχεια ένα 
μηνιαίο εισόδημα. Και τα δύο Προγράμματα προσφέρονται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Υπογραμμίζεται η αύξηση της ζήτησης 
των Νοσοκομειακών Προγραμμάτων και Λοιπών Κλάδων της εταιρίας.

Στη φωτογραφία ο διευθύνων  
σύμβουλος της εταιρίας,  
Ι. Βοτσαρίδης.
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Σπουδαίοι και διαχρονικοί…

«Οι καλλιτέχνες που φιλοξενήθηκαν στο 
χώρο μας είναι πολλοί, γενιές και γενιές. 
Η Gallery ξεκίνησε το ’83 επίσημα στην 
περιοχή Ιπποδρομίου στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης (Νικηφορού Φωκά 29) και τη 
«στόλισαν» γλύπτες όπως  ο Θόδωρος, ο 
Παπαγιάννης, ο Δικέφαλος, Η Πάστρα η 
Ναυσικά, ο Πατσόγλου. Από ζωγράφους 
ο Τσόκλης, ο Καράς, ο Μυταράς, ο Σπερά-
ντζας, o Φωκάς, ο Απέργης ο Ζουμπου-
λάκης. Και μετά είδα και πίστεψα σε πιο 
νέους. Στη Βίλκα, όπου έγινε η ArtForum  
Gallery, αναδείξαμε το μεγαλύτερο χώρο 
τέχνης  στην Ελλάδα και εκεί οργανώθηκε 
η πρώτη έκθεση με τον Helmut Newton η 
οποία κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας. 
Σε 25 ημέρες, είδαν την έκθεση 50.000 
φιλότεχνοι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η 
έκθεση, είναι και άλλες εξίσου σημαντι-
κές εκθέσεις του Θόδωρου του γλύπτη, 
ήταν ο Αντωνόπουλος ο Άγγελος με τον 
Μανουσάκη και τον Τάκη Ζερδεβά, Ήταν 
ο Ξένος, ο Κούκος, ο Πλοιαρίδης, ο Πέ-
γκος από Θεσσαλονίκη. Κάναμε και πολλές 
ιστορικές εκθέσεις, σε συνεργασία με κά-
ποιους επιμελητές, και στη συνέχεια δεί-
χναμε πολλούς νέους καλλιτέχνες, με τους 
οποίους συνεργάζομαι ακόμα, όπως ο Βε-

νετόπουλος, που σήμερα είναι καθηγητής, 
ο Πλοιαρίδης που είναι επίσης καθηγητής 
στην Καλών Τεχνών και πιο νέοι, όπως 
είναι ο Πούλιος, ο Στρατάκης, ο Φαζός, η 
Τζέκου Ελένη και άλλοι.» 

Πώς φθάνουν τα έργα  
στις αίθουσες τέχνης

Τα κριτήρια για να εκθέσεις σε Gallery, 
είναι αυστηρά. «Θεωρούν ότι είμαστε αυ-
στηρή Gallery και την «αγορά τέχνης» λένε 
ότι έχουμε υψηλό βαθμό δυσκολίας στην 
πρόσβαση νέων εικαστικών, ίσως γιατί 
έχω γνώση του αντικειμένου, ζωγραφίζω 
από παιδί, αλλά και ως συλλέκτης έχω 
υψηλές απαιτήσεις, ύστερα από μελέτη σε 
βάθος και πολύχρονη εμπειρία στην αξιο-
λόγηση του παραγόμενου έργου. Τον νέο 
εικαστκό, δεν τον βλέπω μόνο σε αυτό που 
δημιουργεί, αλλά και τι… θα κάνει. «Τον 
περνάω από ψυχογράφημα», για να κατα-
λάβω αν έχει τη στόφα του καλλιτέχνη, αν 
μπορεί να πετύχει, να φθάσει στο τέρμα 
των δυνατοτήτων του, του ταλέντου του.  
Έχουμε τεράστια βιβλιοθήκη, ενημερώνο-
μαι συνεχώς, για όλες τις τάσεις και από 
το Internet.»  

Το καταφύγιο της τέχνης

Αν κρίνουμε από την προσέλευση των φι-
λότεχνων στην έκθεση της ΔΕΘ, τα εικα-
στικά δίνουν διέξοδο στις πολυεπίπεδες 
αγωνίες των δύσκολων καιρών, οικονο-
μικών και ψυχολογικών. «Οργάνωσα την 
1η  International Contemporary ArtFair 
και θεωρώ  ότι έκανα ή έγινε ένα πολύ 
σημαντικό βήμα στη Θεσαλονίκη. Είναι η 
μόνη διεθνής έκθεση στην οποία συμμε-
τέχουν γκαλερίστες από όλο τον κόσμο με 
επιλογή, και στην 1η πήραν μέρος από… 
10 διαφορετικές χώρες (Σερβία Ιαπωνία, 
Τουρκία, Ιταλία κ.λ.π.) και 15 ελληνικές 
αίθουσες τέχνης. Χαίρομαι που ξεκίνησα 
τη συνεργασία αυτή με τη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, υπάρχει σύμβαση μεταξύ 
της Gallery και της Helexpo κι ως καλ-
λιτεχνικός διευθυντής σχεδιάζω όλο το 
project. Ήδη καταφέραμε να έχουμε εξαι-
ρετικό αποτέλεσμα, πλαισιωμένο και με 
μουσεία, είχαμε 5 παράλληλες εκθέσεις 
και περίπου 30 projects. Συμμετείχαν όλα 
τα μουσεία της πόλης. (Το κάθε μουσείο 
πρόβαλλε τα δικά του προγράμματα, αλλά 
ήταν και 5 μουσειακές εκθέσεις, που η μία 
ήταν από το Ισραήλ, Petka Tikva Museum 
of Art, οι 2 ήταν δύο συλλεκτών, η μία του 
Στoίδη και η άλλη ήταν ο Μάριος Πράσινος 
ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, και είχα-
με 2 τιμώμενους καλλιτέχνες, τον Θόδωρο 

«Η Σχολή Καλών Τεχνών
Η σχέση του Παντελή Τσάτση με την τέχνη ξεκινάει από… 10 

χρονών. Παρακολουθούσε καλλιτέχνες που ζωγράφιζαν και σιγά 
σιγά άρχισε κι αυτός να μουτζουρώνει, όπως λέει, και αργότερα 

στο Γυμνάσιο να κάνει… σχέδια. Ακολούθησε το Πολυτεχνείο 
και η Σχολή Καλών Τεχνών (ως εξωτερικός παρατηρητής). «Όλα 
ήταν για μένα – και είναι -  τρόπος ζωής. Ποτέ δεν ασχολήθηκα 

αποκλειστικά με την τέχνη. Ξεκίνησα ως τεχνικός ιατρικών 
μηχανημάτων, έγινα Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος  
σε τράπεζα, ενώ παράλληλα «έτρεχα» τη Gallery, ως hobby  και 
αργότερα ως… επάγγελμα. Το ’83 που παντρεύτηκα, έγραψα στη 
γυναίκα μου τη Gallery Artforum και από τότε και μετά, είναι μια 

από τις πιο παλιές -και όπως μας λένε- σημαντικές Gallery».Πα
ντε

λή
ς Τ

σά
τση

ς 
Της Χρυσάνθης Καράπα

#αφιέρωμα

Από την τέχνη -σύμφωνα με τον κ. Τσάτση- κά-
ποιος μπορεί να κερδίσει δύο πράγματα όπως 
και στη ζωή «Τη χαρά ή τη λύπη. Η τέχνη όμως 
είναι μια θεραπεία… Αν καταλήξεις να αγορά-
σεις πίνακα και να ασχολείσαι μαζί του, ύστερα 
από μια μέρα για να… ξεκουραστείς, τότε είσαι 
τυχερός με ένα έργο τέχνης δίπλα σου. Σε κάθε 
περίπτωση, η τέχνη δεν είναι προϊόν ελίτ, όλοι  
μπορούν να την απολαύσουν. Και ένας που δεν 
διαθέτει χρήματα μπορεί να πάει στις Galleries 

και να γεμίσει τη ψυχή του. Ανακοινώνονται 
εκθέσεις συχνά και οι Galleries είναι από τους 

πιο φιλόξενους χώρους»

«Η τέχνη είναι φάρμακο και θεραπεία 
για όλους» λέει στην KARFITSA ο 

εικαστικός, συλλέκτης και συνιδιοκτήτης 
της ARTFORUM GALLERY Παντελής 

Τσάτσης…
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Στις αίθουσες τέχνης του κου Τσάτση έχουν φιλο-
ξενηθεί έργα εικαστικών με διεθνή καριέρα. «Η 
ArtFair που διοργανώσαμε φέτος για πρώτη φορά 
στη ΔΕΘ είναι πολύ σημαντική για το μέλλον των 
καλλιτεχνών αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Οι  ArtFair 
προσδιορίζουν προς τα που θα πάει η τέχνη τα επό-
μενα χρόνια κι είναι κάτι που ακολουθούν και οι… 
Bienalle. Στις ArtFair δεν μπορεί να πάει όποιος θέ-
λει, δεν είναι επιλογή του γκαλερίστα, είναι επιλογή 
επιτροπής. Υπάρχει πάντα επιτροπή όπου οι Galleries 
προτείνουν τους καλλιτέχνες που θα (ανα)δείξουν 
και αναλόγως κόβονται ή περνούν. Συνεπώς, όταν 
μια Gallery παίρνει μέρος σε διεθνή ArtFair σημαίνει 
ότι έχει γίνει σημαντική και οι καλλιτέχνες που 
συμμετέχουν κερδίζουν… πόντους». Ο κ Τσάτσης 
επισημαίνει ότι «τον Πλοιαρίδη τον είχα πάει σε 
πολλές ArtFair, τον Πολυμέρη, τον Φωκά, το Μανου-
σάκη, τον Λασηθιωτάκη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, 
τον Σκούλου Στέλιο, την Φραγκουλίδου, τον Σαχίνη… 
Όλοι είναι Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή καριέρα. 
Και οι νέοι καλλιτέχνες που προτείνω πάντα, πχ 
τον Φαζό, πρώτα τους εκτιμώ εγώ. Τώρα τελευταία 
«έχω» τον Μωισίδη, νέο καλλιτέχνη, αλλά και οι 
υπόλοιποι, νομίζω ότι πηγαίνουν πολύ καλά. Πέρα 
από αυτούς όμως «έχω» και καλλιτέχνες όπως 
είναι ο Μιχαηλίδης  και Γερμανούς,…Hubert Berke, 
Pablo πολλοί άξιοι ζωγράφοι...» 

«Οι καλλιτέχνες που έχουν 
συμμετάσχει στις ArtFair» 

δεν έχει την εμπορικότητα, έχει την επιστήμη»

σ αυτούς και οι άνθρωποι του εθνικού εκθε-
σιακού φορέα, με εμπειρία 80 χρόνων αλλά 
σε αντικείμενο εντελώς καινούριο σ΄ αυτούς. 
Τώρα που το ξέρουν πιο πολύ έχουν μπει τα 
στελέχη που θα είναι μαζί μας, κάποια δικά μου 
και κάποια δικά τους, και πλέον θα την εκτο-
ξεύσουν» 

Η Θεσσαλονίκη έχει «Galleries που έχουν πο-
ρεία και κάνουν σοβαρές δουλειές. Πέρα από 
το ArtForum είναι και ο Donopoulos, η Nitra, η 
Ζήνα Αθανασιάδου και είναι και η Λόλα Νικο-
λάου.» και συλλέκτες που είναι κρυφοί «Είναι 
διάφοροι που είναι συνήθως ανώνυμοι. Υπάρ-
χουν Art Lovers, τους λέμε εμείς, οι οποίοι 
αγαπούν την τέχνη και κατά καιρούς επενδύ-
ουν. Όσο υπάρχει κρίση είναι πιο περιορισμένοι 
στα ανοίγματα» 

«Πόσο πάει;»

Η διαδικασία κοστολόγησης ενός έργου «θέ-
λει γνώσεις... Οι νέοι καλλιτέχνες και τα έργα 
τους είναι πιο οικονομικοί, όμως όσο κάνουν 
εκθέσεις - και όσο συμμετέχουν σε διεθνή 
fora-  τόσο σταδιακά  ανεβαίνουν. Αλλά με την 
κρίση  πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί υπάρ-
χει συναγωνισμός και πρέπει να το προσέξουν. 
Η κοστολόγηση ενός πίνακα είναι πολύπλοκο 
θέμα.  Προσωπικά εκτιμώ  ότι λόγω της εμπει-
ρίας μου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έχω 

την εμπειρία να κοστολογήσω σωστά ένα έργο. 
Αυτό που συμβουλεύουμε τους νέους καλλι-
τέχνες  να έχουν υπομονή, και να περιμένουν 
σιγά- σιγά με την ποιότητα να αναγνωριστούν 
να πάνε σε διεθνείς εκθέσεις, να συμμετέχουν 
με αξιόπιστες Gallery...»

«Η ArtThessaloniki στο επίκεντρο» 

Έχω δημιουργήσει μέσα στη διεθνή έκθεση 
έναν χώρο που λέγεται Open Art Lab, δηλα-
δή ανοιχτό εργαστήριο Τέχνης, και εκεί κάνω 
κάθε χρόνο περίπου 4 με 5 projects. Και μέσα 
σε αυτά, έγινε μια διάλεξη που κράτησε περί-
που 3 ώρες και αφορούσε τον επαγγελματισμό 
after school. Ένας νέος καλλιτέχνης, όταν τε-
λειώνει την Καλών Τεχνών, δεν είναι καλλι-
τέχνης, απλά έχει τελειώσει ένα σχολείο. Για 
να γίνεις καλλιτέχνης, και να γίνεις και καλός 
καλλιτέχνης, πρέπει να περάσεις από διάφορα 
στάδια. Λοιπόν, για να πλησιάσεις μια Gallery, 
πρέπει να έχεις το φάκελο, πρέπει να έχεις τι 
δικαιολογητικά χρειάζονται, σε ποιο καλλι-
τεχνικό επιμελητήριο πρέπει να γραφεί. Όλη 
τη διαδικασία δηλαδή. Πήραν μέρος 180-200 
άτομα κρατώντας  σημειώσεις. Η νέα γενιά 
τελειώνει την Καλών Τεχνών και έχοντας ένα 
δίπλωμα, δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στις 
Galleries 5 χρόνια και έρχονται με ένα cd στο 
γκαλερίστα και του λένε έχω τελειώσει Καλών 

γλύπτη, και το Νίκο Σαχίνη)

«Το ταμείο» της πρώτης  
εικαστικής έκθεσης της ΔΕΘ

Η 1η έκθεση τέχνης έκτασης 5.000τ.μ. αποτέ-
λεσε θεσμό, με την… πρώτη, και του χρόνου θα 
γίνει 23 με 26 Νοεμβρίου στις ίδιες εγκαταστά-
σεις της Ηelexpo. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
που δούλεψα για το σκοπό αυτό, που ανέλαβα 
πρωτοβουλία να προσελκύσουμε «τουρισμό 
της τέχνης», καλλιτέχνες, γκαλερίστες, συλ-
λέκτες, φιλότεχνους… Η Θεσσαλονίκη και η 
προσπάθεια μας στη ΔΕΘ ανοίγει το δρόμο σε 
νέες δημιουργικές δυνάμεις, διότι η Σχολή Κα-
λών Τεχνών δεν έχει την εμπορικότητα, έχει 
την επιστήμη. Οι ArtFair καθορίζουν την εμπο-
ρικότητα της τέχνης και τα ενδιαφέροντα. Στην 
κρίση δημιουργούνται οι μεγαλύτερες ευκαι-
ρίες για τους δημιουργούς, να δουλέψουν πιο 
σοβαρά. Υπάρχει πιο έντονος ανταγωνισμός, 
οπότε δεν μπορείς να κοροϊδεύεις. Και όσοι 
κοροϊδεύουν, φεύγουν συνήθως με την κρίση. 
Η τέχνη δεν σταματάει. Είναι ένα φάρμακο για 
όλους. Έχεις ανάγκη την τέχνη. Πέρασαν τις 
10.000 επισκέψεις μέσα σε 4 μέρες. Είναι ση-
μαντικός αριθμός και μάλιστα χωρίς πολύ δι-
αφήμιση. Φέτος θα προβάλλουμε περισσότερο 
την προσπάθεια γιατί όλοι μετά τη μεγάλη προ-
σέλευση την πίστεψαν περισσότερο, ανάμεσα 

Τεχνών με τον τάδε καθηγητή. Και λέει να σας 
δώσω ένα cd; Ο γκαλερίστας πολλές φορές 
από ευγένεια το αποδέχεται. Το παίρνει και το 
πετάει στα σκουπίδια. Όταν δεν πηγαίνεις στις 
Galleries… 5 χρόνια να σε συναντήσει, να δει 
γιατί αυτός έχει ενδιαφέρον και έρχεται συνέ-
χεια σε όλες τις εκθέσεις. Μια Gallery το χρόνο 
κάνει περίπου 7 εκθέσεις. 2 εκθέσεις δεν κάνει 
μια Gallery, δεν λέγεται Gallery»
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Επιμέλεια: Αρ. Τασούλα – press@karfitsa.gr

Έκθεση έργων του διαγωνισμού  
«Λουκάς Βενετούλιας»

Yfilios Project

Το μαγεμένο Τσίρκο

Η τέλεια γυναίκα

“FUGA” στο Θέατρο Αθήναιον για 
3 μόνο παραστάσεις 

Η Αφροδίτη με Γούνα

«Εννέα και πέντε»

Έκθεση των έργων, που υποβλήθηκαν στον «2ο Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό Ζωγραφικής Λουκάς Βενετούλιας», εγκαινιάζεται 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, στις 19.00, στο Τελλό-
γλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  
Στην έκθεση παίρνουν μέρος 60 νέοι καλλιτέχνες, ηλικίας έως 35 
ετών, από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο, που ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό και έστειλαν 
στο Τελλόγλειο τα έργα τους, μεταξύ των οποίων πολλά μεγάλων 
διαστάσεων. 
Στο πλαίσιο της τελετής των εγκαινίων από την πενταμελή κριτική 
επιτροπή θα απονεμηθεί βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από συμ-
βολικό χρηματικό ποσό  και δύο ισότιμοι έπαινοι. Τα τρία επιλεγμέ-
να έργα θα παραμείνουν στη συλλογή του Τελλογλείου Ιδρύματος.  
Φέτος για πρώτη φορά θα απονεμηθεί και βραβείο κοινού (χωρίς 
έπαθλο). 

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν και τα έργα που διακρίθηκαν στον 
πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος έγινε το 2014. 
Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ως τα τέλη Μαρτίου.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία περιμένει τους φίλους της τζαζ 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017. Το Yfilios Project είναι μια 
ημέρα γεμάτη τζαζ και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς που ξεκινάει 
από μια παρουσίαση – συναυλία στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονί-
κης (Φράγκων 15) στις 20:30 και συνεχίζεται μ’ ένα jam session 
στη Μαύρη Τρύπα (πλ. Μοριχόβου, Λαδάδικα) στις 23:00. Αξίζει 
να σημειωθεί πως νωρίτερα, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 
2017, στις 17:30, οι δυο ξένοι μουσικοί του Yfilios Project θα 
παραδώσουν ιδιαίτερα μαθήματα στο Music Workshop (Πτολεμαί-
ων 29Β). Το Yfilios Project είναι μια ιδέα του Λέανδρου Πασιά, ο 
οποίος προσπαθεί να ενώσει διαφορετικά μουσικά ακούσματα σ’ 
ένα πολυεθνικό μουσικό σύνολο που έχουν ως βάση την jazz. Το 
μουσικό σύνολο κάθε φορά αποτελείται από έμπειρους μουσικούς 
και καταξιωμένους στο χώρο τους. Καλεσμένοι του φέτος είναι ο 
εκπληκτικός βιρτουόζος της τρομπέτας Παντελής Στόικος, ο τα-
λαντούχος ντράμερ Γιώργος Κλουντζός – Χρυσίδης, καθώς και 
δύο εξαιρετικοί μουσικοί, τελειόφοιτοι (φίλοι - συμφοιτητές του) 
του Jazz Department του Conservatorium van Amsterdam, Adrien 
Losco στο σαξόφωνο και Abhishek Mangla στο μπάσο. Ο ήχος του 
Yfilios Project κινείται σε modern jazz αρμονίες που παντρεύονται 
με ethnic στοιχεία και το playlist αποτελείται αποκλειστικά από δι-
κές τους συνθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 2310238577 
ή μέσω μηνύματος στη σελίδα του Music Workshop.

Το πιο τρελό καρναβάλι show από το τσιρκοθέατρο της πόλης. Το 
Θέατρο Αυλαία παρουσιάζει τη νέα του παιδική θεατρική παραγω-
γή για την περίοδο των αποκριών. «Το Μαγεμένο Τσίρκο» έρχεται 
να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους από την Κυριακή 12 Φεβρου-
αρίου στις 11.30 με ακροβάτες, ταχυδακτυλουργούς, ηθοποιούς, 
εμψυχωτές και χορευτές σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.  DRESS 
CODE: Δεχόμαστε νεράιδες, πειρατές, μελισσούλες, μάγισσες, 
νίντζα, σούπερ ήρωες, πριγκίπισσες... χίλιοι καρνάβαλοι χωράνε! 
Στο μαγεμένο τσίρκο μας συμμετέχουν οι: Στέλλα Δροσινού {Circus 
Taradadan} Τέμο Εμινίδης {Godzi} Παναγιώτης Καπρίτσιος Νίκη 
Μαριετάκη Ελένη Χατζή

INFO
Το μαγεμένο Τσίρκο
Κάθε Κυριακή στις 11.30π.μ. στο θέατρο Αυλαία από 12/2
Για λίγες παραστάσεις
Γενική είσοδος 8€
Τηλ. Κρατήσεων: 2310237700

Ο Ιάκωβος Μυλωνάς, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη [Πρεμιέρα 
χθες 3 Φεβρουαρίου ως Κυριακή 26 Φεβρουαρίου] σε έναν μο-
ναδικό ρόλο, με μία καθηλωτική ερμηνεία. «Η Τέλεια Γυναίκα», 
είναι μια συγκινητική κωμωδία που θα σας κάνει να γελάτε και 
να δακρύζετε συγχρόνως. Όταν τα όνειρα δε γίνονται πραγματι-
κότητα την κατάλληλη στιγμή, τότε μπορεί να γίνουν εφιάλτες. 
Ο Ιάκωβος Μυλωνάς τα έκανε κωμωδία. Συντελεστές: Κείμενο: 
Ιάκωβος Μυλωνάς Σκηνοθεσία, Ερμηνεία: Ιάκωβος Μυλωνάς 
INFO: Θέατρο Αθήναιον– Βασιλίσσης Όλγας 35Τηλέφωνο| 
2310 832 060. Εισιτήρια |12 ευρώ (κανονικό), 8 ευρώ 
(φοιτητικό / ανέργων). Προπώληση | Ηλεκτρονικά στο 
ticketservices.gr και στο ταμείο του Θεάτρου Αθήναιον 
(ημέρες και ώρες παραστάσεων).

Η FUGA, η πιο... διεφθαρμένη κωμωδία του πολυβραβευμένου 
Jordi Galceran (γνωστός από την “Μέθοδο Gronholm” & το “Δά-
νειο”) μετά την επιτυχημένη πορεία για 2 συνεχόμενες χρονιές στο 
θέατρο OLVIO της Αθήνας παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για 3 
μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Αθήναιον, την Παρασκευή 
17/2, το Σάββατο 18/2 και την Κυριακή 19/2. Στους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους, ο Λεωνίδας Κακούρης υποδύεται έναν -υπό 
παραίτηση- υπουργό, η Φαίη Ξυλά στο ρόλο μιας μυστηριώδους 
πλασιέ, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος είναι ένας πληρωμένος 
δολοφόνος, η Μπέτυ Αποστόλου το call-girl και ο Νικορέστης Χα-
νιωτάκης εμφανίζεται σε ρόλο... έκπληξη !
 Το έργο του Καταλανού συγγραφέα, που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, ξεκινάει ως πολιτική σάτιρα και εξελίσσεται σε 
ένα ανελέητο γαϊτανάκι ανατροπών και αποκαλύψεων που δεν σε 
αφήνει, ως την τελευταία στιγμή, να θεωρήσεις τίποτα δεδομένο.
 ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο Υπουργός Ισίδρο Γκαλιάνα παραιτείται λόγω ενός σκανδάλου που 
αποκαλύφθηκε εις βάρος του και ετοιμάζεται να δώσει τέλος στη 
ζωή του, στη βίλα που “κέρδισε” με τις κομπίνες του. Πριν “φύγει” 
θέλει να καλέσει για πρώτη και τελευταία φορά μια... επαγγελμα-
τία. Από τη βίλα όμως θα περάσει όχι μόνο ένα call-girl αλλά και 
μια μυστηριώδης πλασιέ, ένας πληρωμένος δολοφόνος και μια... 
μουγκή παράλυτη πεθερά.
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά - Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη
Επιμέλεια Κίνησης: Νατάσα Παπαμιχαήλ
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα
Βοηθός φωτισμών: Μαριάντζελα Σεφεριάν
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ισιδώρα Δωροπούλου, Γεράσιμος Σκαφίδας
Φωτογραφίες: Στέφανος Κυριακόπουλος
Παραγωγή: Θέατρο OLVIO
 
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
Λεωνίδας Κακούρης
Φαίη Ξυλά
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Νικορέστης Χανιωτάκης
Μπέτυ Αποστόλου
 
INFO:
Θέατρο Αθήναιον – Βασιλίσσης Όλγας 35
Τηλέφωνο | 2310 832 060
Παραστάσεις | Παρασκευή 17/02 στις 21:00, Σάββατο 18/02 στις 
21:00 και Κυριακή 19/02 στις 20:00
Διάρκεια | 100 λεπτά
Εισιτήρια | Στο ταμείο: 15 € κανονικό, 12 € μειωμένο (για φοιτητές, 
ανέργους, ΑΜΕΑ). 
Στην προπώληση: 13 €.
Προπώληση | Ηλεκτρονικά στο Viva.gr και στο ταμείο του Θεάτρου 
Αθήναιον (ημέρες και ώρες παραστάσεων)

Η εταιρεία «ΘΕΑ.ΜΑ.» (Θέατρα Μακεδονίας) ανεβάζει την πα-
ράσταση «H Αφροδίτη με Γούνα» (Venus in Fur) του Αμερικανού 
συγγραφέα Ντέιβιντ Άιβς (David Ives). Πρωταγωνιστεί ο Στράτος 
Τζώρτζογλου. Μαζί του η Βανέσσα Μπαρρέ. Την σκηνοθεσία και 
τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Αθυρίδης ενώ τα κοστούμια 
και τα σκηνικά ο Αθανάσιος Κολαλάς. Μία σύγχρονη κωμωδία 
που παρουσιάζεται ανελλιπώς από το 2010 στην Αμερική και σε 
όλο τον κόσμο με εξαιρετική επιτυχία. Το έργο χαρακτηρίζει η 
αριστοτεχνικά δοσμένη εναλλαγή του δραματικού και του χιουμο-
ριστικού στοιχείου, με το δεύτερο να κυριαρχεί, υπογραμμισμένα 
από τον ερωτισμό, τις σχέσεις και τα παιχνίδια εξουσίας των δύο 
φύλων που ο Άιβς παρουσιάζει σε όλες τους τις εκφάνσεις. (Αρι-
στοτέλειον - Αθήναιον) Εθνικής Αμύνης 2, 546 21, Θεσσα-
λονίκη Τ 2310 250 303 (εσωτ. 20)

Η παράσταση που κατέπληξε τους πάντες επιστρέφει στο Ράδιο 
Σίτυ για 3 μόνο παραστάσεις 17,18 και 19 Φεβρουαρίου. Μετά 
από δύο χρόνια, 210 παραστάσεις στο θέατρο Διάνα, 70.000 θε-
ατές όλων των ηλικιών,  και μία μαγική βραδιά στο κατάμεστο 
Ηρώδειο στις 30 Αυγούστου, η παράσταση που αγαπήθηκε όσο 
λίγες τα τελευταία χρόνια, με ενθουσιώδεις κριτικές από κοινό 
και δημοσιογράφους, ξεκινάει τον τρίτο χρόνο της με μία μεγάλη 
περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 
ο Παντελής Βούλγαρης και ο Οδυσσέας Ιωάννου υποδέχονται 
στην παράσταση την σπουδαία ερμηνεύτρια Ρίτα Αντωνοπούλου, 
και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για επιλεγμένους σταθμούς. 
Ένα τρένο που αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγω-
γός ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου συναντιούνται 
μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα, προσδοκίες και δι-
αψεύσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων. Το ελληνικό τραγούδι 
τέμνει την συλλογική μας μνήμη και τους προσωπικούς δρόμους. 
Θέατρο Ράδιο Σίτυ -Λεωφόρος Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπού-
λου 9 (περιοχή Φαλήρου) Τηλ. πληροφοριών: 2310-819153, 
2310-824970(Τιμές Εισιτηρίων: Πλατεία, Α και Β Ζώνη – 20€ Θε-
ωρεία, Εξώστης – 15€ Φοιτητικά, Ανέργων, Συνταξιούχων - 12 € 
(Πλατεία Β Ζώνη, Θεωρεία, Εξώστης )
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Η «Αφροδίτη με Γούνα» συνεχίζει να σαγηνεύει στο θέατρο Αριστοτέλειον
Το θεατρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης… υπέκυψε στη γοητεία της «Αφροδίτης με Γούνα» στο θέατρο Αριστοτέλειον. Το έργο του Ντέιβιντ Άιβς, που σκηνοθετεί ο 
Κωνσταντίνος Αθυρίδης, με τους Στράτο Τζώρτζογλου και Βανέσα Μπαρέ επί σκηνής, πήρε... παράταση παραστάσεων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Κι αν ο Στράτος Τζώτζογλου αποτελεί τη σταθερή αξία που «μαγνητίζει» ως όνομα τους θεατρόφιλους, την ευχάριστη έκπληξη για το θεατρόφιλο κοινό έχει απο-
τελέσει η «φρέσκια» παρουσία της Βανέσα Μπαρέ, που ως Βάντα Τζόρνταν και Αφροδίτη, αιφνιδιάζει, γοητεύει και… «ταλαιπωρεί» τον Τζώρτζογλου-Κουσέμσκι.

Όπως εξηγεί στην KARFITSA  η Βανέσα Μπαρέ, το πάθος -και οι τρόποι με τους οποίους αυτό εκφράζεται- είναι και ένα 
από τα κεντρικά θέματα που πραγματεύεται το έργο του Ντέιβιντ Άιβς «Αφροδίτη με Γούνα». Bασίζεται σε λογοτεχνικό σύγ-
γραμμα του Λεοπόλδου Φον Ζάχερ-Μαζόχ, που θεωρείται πατέρας του «μαζοχισμού». Όπως ο Μαρκήσιος ντε Σαντ θεωρείται 
πατέρας του «σαδισμού». Στην εξέλιξη του έργου, ένας σκηνοθέτης, ο Κουσέμσκι, αιφνιδιάζεται από μια φιλόδοξη ηθοποιό, την 
Βάντα Τζόρνταν, που καταφθάνει καθυστερημένη για οντισιόν προκειμένου να διεκδικήσει το βασικό ρόλο στο έργο που ανεβάζει 
ο σκηνοθέτης. Στην αρχή, ο Κουσέμσκι μετά βίας καταδέχεται να αφιερώσει χρόνο στην όμορφη, πλην όμως φαινομενικά απλοϊκή 
ηθοποιό, για να εκπλαγεί μόλις η νεαρή αρχίζει να υποδύεται τον ρόλο…  Η οντισιόν, γρήγορα μετατρέπεται σε μια διελκυστίνδα κυριαρχίας 
και υποταγής ανάμεσα στους δύο εκπροσώπους των δύο φύλων και …η συνέχεια επί σκηνής, στο θέατρο Αριστοτέλειον, κάθε Πέμπτη, 
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 το βράδυ.

Ζητήσαμε, από την ταλαντούχα ηθοποιό - για να την γνωρίσουμε και εκτός σκηνής - να συμπληρώσει με τον τρόπο 
που την εκφράζει (και εκφράζεται) 15... προτάσεις:

Ο έρωτας στη ζωή μου… είναι κινητήριος δύναμη και πηγή δημιουργικής ενέργειας. 
Οι σεξουαλικές διαστροφές μου προκαλούν… ενδιαφέρον να τις εξερευνήσω και να τις κατανοήσω σε ψυχολογικό επίπεδο. 
Ο άντρας πρέπει να είναι… πιστός στην αλήθεια του και αυτή να συμπίπτει με τη δική μου. 
Η μεγαλύτερη θυσία μου… είναι του εαυτού μου, όταν ο φόβος παίρνει το πάνω χέρι. 
Ο ρόλος των ονείρων μου είναι… (μεταξύ αρκετών άλλων) η Σαλώμη του Oscar Wilde! 
Θεσσαλονίκη για μένα σημαίνει… μια ασφαλής ακόμα, ελληνική πόλη με ευρωπαικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που της δίνουν ομορφιά. 
Η σχέση μου με την πολιτική… είναι ούτως ή άλλως μέρος της καθημερινότητάς μας με ό,τι συνεπάγεται. 
Γίνομαι bitch όταν… η ανιδεότητα, η αδικία και η βλακεία προσπαθούν να μου επιβληθούν. 
Ξεκούραση για μένα σημαίνει… να απολαμβάνω ένα βιβλίο, μια ταινία, μουσική, τη σιωπή, τον εσωτερικό μου παλμό στην ακινησία. 
Λατρεύω... τους ασυνήθιστους, αντισυμβατικούς, ενδιαφέροντες ανθρώπους! 
Θα έκανα tattoo… από χένα για τις ανάγκες ενός ρόλου. 
Το ατού μου… είμαι κουλ γενικά, νομίζω. 
Οι φίλοι μου γκρινιάζουν όταν… χάνω τις κλήσεις τους 
Μου αρέσει να συχνάζω… σε τόπους και εποχές αλλοτινές στα όνειρά μου. 
Παθιάζομαι… με ό,τι διεγείρει τη φαντασία μου.

Της Φιλίας Νομικού

#προτάσεις_θεάτρου

«Γκιακ» στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών «Ανεμοδαρμένα ύψη» στο θέατρο της Ετ. Μακ. Σπουδών
Η θεατρική παράσταση «Γκιακ», σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη και θεατρική μεταφορά του Δημοσθένη Παπαμάρκου, από 
το ομώνυμό του βιβλίο, από τις 18 Φεβρουαρίου στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Αποτελείται από εννιά διηγήματα με κοινό 
θεματικό άξονα: τον πόλεμο, το αίμα, τη βαρβαρότητα και το τραύμα. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος), 8€ (μειωμένο)

Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού από τις 11 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Εται-
ρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ένα γοτθικό μυθιστόρημα της αγγλικής λογοτεχνίας που αφορά την παθιασμένη αλλά και καταδικασμένη 
αγάπη μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ. Εισιτήρια: Πλατεία – Θεωρείο: 13€ (κανονικό), Μειωμένο: 8€ (μειωμένο), Εξώστης: 
10€ (κανονικό), 8€ (μειωμένο)
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Ιστορίες από το «Κατώι»  
που έχουν σημαδέψει την πόλη

Όταν ο πολιτισμός της #books
Τους τελευταίους μήνες στην οδό Αγγελάκη στον αριθμό δέκα έχει «στηθεί» ένα 
μπαζάρ βιβλίου. Την περίοδο της κρίσης και μάλιστα την ώρα που η πτώση στο 
χώρο του βιβλίου –είτε πρόκειται για τις τιμές των βιβλίων είτε για τον αριθμό των 
αναγνωστών- αγγίζει το 80% σε σχέση με την προηγούμενη επταετία, ορισμένοι 
άνθρωποι που έχουν ταυτιστεί με τα βιβλία, επιμένουν. 

Είναι άλλη μια δύσκολη επταετία, όπως εκείνη 
της Χούντας που και πάλι τα βιβλία «έπεσαν» 
για να επανακάμψουν λίγα χρόνια αργότερα. 
Εκεί λοιπόν, στον αριθμό δέκα της οδού Αγγε-
λάκη όσοι μπουν μέσα στο χώρο θα βρούνε μια 
γνωστή φυσιογνωμία με ένα όνομα… βαρύ σαν 
ιστορία για την Θεσσαλονίκη. 

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη, 
γιο του Μανώλη με το «Κατώι του Βιβλίου» και 
ανιψιό του Μπάμπη, προέδρου του Συνδέσμου 
Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. «Δουλίτσα υπάρ-
χει. Καμία σχέση με τα παλιά τα χρόνια και τις 
χρυσές εποχές που γνώρισε το βιβλίο στη Θεσ-
σαλονίκη» αναφέρει στην KARFITSA. Και συ-
μπληρώνει: «Τα περισσότερα μικρά και παρα-
δοσιακά βιβλιοπωλεία της πόλης έχουν κλείσει. 
Εμείς παλεύουμε να κρατηθούμε». Και όπως 
σχολιάζει θα συνεχίζει να παλεύει! Άλλωστε το 
χρωστά στον πατέρα του και τους εκατοντάδες 
πελάτες του που τις προηγούμενες δεκαετίες 
έσπευδαν στα δυο μεγάλα βιβλιοπωλεία της 
οικογενείας στην πλατεία Αριστοτέλους. Το 
χρωστά στο Λουντέμη, τη Βουγιουκλάκη, την 
Καρέζη, τον Καζάκο, τον Κατράκη, τον Καστο-
ριάδη, τον Τεγόπουλο και όλους τους άλλους 
ανθρώπους της πολιτικής, της τέχνης και του 
πολιτισμού που για δεκαετίες ολόκληρες κατέ-
βαιναν καμιά δεκαριά σκαλάκια για να αγορά-
σουν βιβλία, να ανταλλάξουν κουβέντες και να 
κεραστούν τσικουδιά από τον Μανώλη Μπαρ-
μπουνάκη.

Επιμονή 

Ο Μπαρμπουνάκης «έφυγε» στις 25 Ιουνίου 
2010. Μαζί του «έφυγε» και ένα μεγάλο κεφά-
λαιο της πόλης. Ήταν λίγο μετά την εποχή που 
η χώρα μας έμπαινε σε καθεστώς… μόνιμης 
επιτροπείας. Μετά ήρθε η κρίση, οι μειώσεις μι-
σθών και σιγά σιγά το βιβλίο θεωρήθηκε είδος 
πολυτελείας. Μέχρι που ξεκίνησε να… αργοπε-
θαίνει κι αυτό. «Προσπάθησα να κρατήσω το 
Κατώι ανοιχτό. Το έκανα μέχρι το 2012. Μετά 
μεταφερθήκαμε στην Μητροπολίτου Ιωσήφ 
18. Πάλι σε υπόγειο. Στις αρχές του 2014 κά-
ναμε μια προσπάθεια με τον θείο μου, Μπάμπη 
Μπαρμπουνάκη να ανοίξουμε πάλι το Κατώι με 
τη μορφή μπαζάρ. Το καταφέραμε μέχρι τα τέλη 
εκείνης της χρονιάς» σχολιάζει ο Αλέξανδρος, 
Μπαρμπουνάκης δεύτερης γενιάς. 

Και κάπως έτσι ξεκινά να αφηγείται την ιστο-
ρία του πατέρα του, Μανώλη που μέσα σε έναν 
υπόγειο χώρο, το γνωστό Κατώι κατάφερε να 
συγκεντρώσει… μπόλικο πολιτισμό της Θεσ-
σαλονίκης. Το «Κατώι του Βιβλίου» άνοιξε το 
1980 σε έναν υπόγειο χώρο, ανεβαίνοντας την 
Αριστοτέλους και περνώντας την Τσιμισκή, 
δεξιά. Πρόκειται για το δεύτερο βιβλιοπωλείο 
του Μανώλη Μπαρμπουνάκη. Είχε προηγηθεί 

το… ισόγειο βιβλιοπωλείο δίπλα ακριβώς από 
το Ολύμπιον, που άνοιξε το 1964 και έκλεισε 
οριστικά το 2013. Ο Μανώλης Μπαρμπουνάκης 
ήρθε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το 1959 
ως αντιπρόσωπος δυο εκδοτικών οίκων. Σε 
λίγα χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει το δικό 
του βιβλιοπωλείο το 1964 και το 1980 έφτια-
ξε το «Κατώι». Το τελευταίο δε, το λάτρεψε. 
Όπως αναφέρει ο γιος του Αλέξανδρος, από 
ένα σημείο και μετά δεν επισκεπτόταν καθόλου 
το πρώτο του κατάστημα στην «καρδιά» της 
πλατείας Αριστοτέλους. Τον ρωτώ «πως όμως 
αποφάσισε να αφήσει την Κρήτη για να πάει 
στην Αθήνα»; «Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος. 
Είχε άλλα έξι αδέρφια και προέρχονταν από μια 
οικογένεια φτωχή, επομένως έπρεπε να εργα-
στεί». 

Οι καινοτόμες… βιβλιοπαρουσιάσεις 

Τη δεκαετία του ’80 ο Μπαρμπουνάκης καινο-
τόμησε στο χώρο και στην… πιάτσα. Θέσπισε 
τις βιβλιοπαρουσιάσεις με τους συγγραφείς. 
Ακόμα και η Μαλβίνα Κάραλη, που όπως λέγε-
ται δεν συνήθιζε να πηγαίνει στις παρουσιάσεις 
των βιβλία της, όταν επρόκειτο για εκδήλω-
ση… στου Μπαρμπουνάκη ήταν θετική. Η Κά-
ραλη ήταν μια από τους πολλούς φίλους των 
γραμμάτων και των τεχνών που είχε ο Μανώ-
λης Μπαρμπουνάκης. 

Είναι ενδεικτική η παρακάτω ιστορία. Την τε-
λευταία πρωτοχρονιά της ζωής του ο Μενέλα-
ος Λουντέμης επέλεξε να την περάσει στο σπίτι 
του Μανώλη Μπαρμπουνάκη στην  Μητροπό-
λεως αφήνοντας όλους τους… κοσμικούς της 
πόλης. «Ήταν πολύ φίλοι οι δυο τους» αναφέ-
ρει ο Αλέξανδρος. «Από εκεί γνώρισε και τον 
Μάνο Κατράκη με τον οποίο μάλιστα έγιναν 
κουμπάροι, αφού ήταν νονός μου» συνεχίζει. 
Η αγαπημένη του ήταν η Αλίκη Βουγιουκλά-
κη. Την χαρακτήριζε «λαμπερή και πανέξυπνη» 
ενώ μιλούσε μαζί της με τις ώρες στο τηλέφω-
νο. Φίλος του ήταν και ο Κίτσος Τεγόπουλος, 
ο οποίος μάλιστα την περίοδο της Δικτατορίας 
είχε βοηθήσει οικονομικά τον Μανώλη Μπαρ-
μπουνάκη. «Αγαπιόντουσαν πολύ και ο Τεγό-
πουλος του σήκωνε πάντα το τηλέφωνο» λέει 
ο Αλέξανδρος.  Η επταετία, όπως είχε ομολο-
γήσει και ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του 
ήταν δύσκολη, αφού πολλά βιβλία και πολλές 
κυκλοφορίες είχαν απαγορευτεί. 

«Ποιοι άλλοι διάσημοι κατέβηκαν στο… Κατώι» 
ρωτώ τον Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη. «Πολ-
λοί. Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, 
ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μελίνα Μερκούρη, 
ο Φρέντυ Γερμανός, ο Κάρολος Παπούλιας, ο 
πρώην πρόεδρος της Πορτογαλίας Μάριο Σου-
άρες, ο Αντώνης Σαμαράκης, ο Ευάγγελος Βε-
νιζέλος, ο Γιώργος Λιάνης, ο Κωστής Στεφα-

Του Βαγγέλη Στολάκη
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νόπουλος, ο Χρήστος Σαρτζετάκης». Μάλιστα, 
όπως θυμάται ο κ. Μπαρμπουνάκης ο πρώην 
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας φρόντιζε 
κάθε 26η Οκτωβρίου, που βρισκόταν στην Θεσ-
σαλονίκη λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, να 
περνά από το Κατώι. 

Μαντινάδες και τσικουδιές

Για τους φίλους, τους πελάτες αλλά και τους 
αγνώστους ο πάτερ Μπαρμπουνάκης είχε για 
όλους μια μαντινάδα και μια… τσικουδιά. Κέρα-
σμα από την Κρήτη για την τιμή που του έκαναν 
να μπουν στο μαγαζί του. Ειδικές περιπτώσεις 
οι… γιορτές για το νέο έτος. Κάθε χρόνο σε εκ-
δήλωση ο Μανώλης Μπαρμπουνάκης έκοβε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του με καλεσμένους από 
όλο το μουσικό, πολιτικό, πολιτιστικό στερέω-
μα της χώρας. Οι εκδηλώσεις γρήγορα μετα-
τρέπονταν σε… party με μια κρητική ορχήστρα 
πάντα παρούσα να «παίζει» για την έλευση του 
νέου χρόνου. Και εκεί, έβλεπες και τον διάσημο 
παπαγάλο Κάρλο να χορεύει. Ο Κάρλο, σήμα κα-
τατεθέν του βιβλιοπωλείου, έζησε κοντά στον 
Μπαρμπουνάκη 21 ολόκληρα χρόνια. «Έφυγε» 
το 2001. Σίγουρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον 
θυμούνται να χορεύει χτυπώντας του παλαμάκια 
ή εκείνους που αποκάλεσε «μαλάκα» δείγμα του 
εκνευρισμού του. 

Και ο… Μπουτάρης

«Με τον Μπουτάρη πως γνωρίστηκε ο μπαμπάς 
σου» ρωτώ τον Αλέξανδρο. «Δεν γνωρίζονταν. 
Ήξεραν βέβαια ο ένας την ύπαρξη του άλλου 
αλλά δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Εγώ γνώρισα 
τον δήμαρχο το 2014 όταν του έστειλα βιογραφι-
κό για να είμαι υποψήφιος με την Πρωτοβουλία. 
Θυμάμαι του είχα πάει τους τρεις τόμους με τις 
μαντινάδες του πατέρα μου δώρο» καταλήγει ο 
Μπαρμπουνάκης δεύτερης γενιάς και… δημοτι-
κός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκης «σύχναζε» στα… υπόγεια!  



∆ιαβάζεται
από 100.000
αναγνώστες

κάθε εβδοµάδα!2310.278.155
sales@karfitsa.gr
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Η ιστορία

Πρόκειται για το πεδίο βολής Θέρμης, το οποίο 
υπάγεται στο δήμο Πυλαίας – Πανοράματος. Εί-
ναι μια έκταση 1612,08 t.m., μέρος στρατοπέδου 
της αεροπορίας. H  έκταση αυτή από το 1970 έως 
και το 2000, χρησιμοποιούνταν ως πεδίο βολής 
της Πολεμικής Αεροπορίας για βολές φορητού 
οπλισμού (πιστολιών και τυφεκίων). Η χρήση 
του έπαψε από την πολεμική αεροπορία λόγω 
περιορισμών στη βολή τυφεκίων, όπως ανα-
φέρεται σε σχετικό έγγραφο της 29ης Απριλίου 
2015 της 113 Πτέρυγα Μάχης. Δηλαδή, λόγω 
οικονομικών περικοπών. Στο μεταξύ, ο χώρος 
ο οποίος διοικητικά υπάγεται στο δήμο Πανορά-
ματος δόθηκε για χρήση σε σκοπευτικούς συλ-
λόγους. Και λειτουργούσε κανονικά έως και το 
2015 όταν ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένη αι-
τιολογία διακόπηκε η αδειοδότησή  του από την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης. 
Με αποτέλεσμα εκατοντάδες μέλη των σκοπευ-
τικών συλλόγων να μην μπορούν να ασκηθούν. 

Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα 
αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης στις 23 Μαϊου του 2013 με αριθμ. Πρωτ. 
40417, ο χώρος ο οποίος πληροί τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις αδειοδοτείται να λειτουργεί 
ως πεδίο βολής Θέρμης. Έχει περιφραχθεί με 
έξοδά των δύο σκοπευτικών συλλόγων ΣΑΡΙΣΑ  
και Μέγας Αλέξανδρος. Εντός του πεδίου βολής 
είναι εγκατεστημένο ιατρείο, που φτιάχτηκε και 
αυτό με έξοδα των συλλόγων. Ο σκοπευτικός 
σύλλογος ΣΑΡΙΣΑ, είναι ο μεγαλύτερος. Αριθμεί 
750 μέλη εκ των οποίων τα 170 ενεργά και τα 
οποία κατέχουν σκοπευτικά πιστόλια. Ο σκοπευ-
τικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος έχει στη δύ-
ναμη του 250 μέλη εκ  των οποίων τα 80 ενεργά 
ως σκοπευτές. Στο σκοπευτήριο  φιλοξενούνται 
περί τους 10 σκοπευτικούς συλλόγους. 

Ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής

Αρχικά η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας 
– Θράκης ζήτησε από τους σκοπευτικούς συλλό-
γους, να οριοθετήσουν το χώρο και να τον σημα-
τοδοτήσουν, όπως και έγινε. Υπάρχουν μάλιστα 

και πινακίδες από την ΕΛΑΣ που προειδοποιούν  
ότι πρόκειται για πεδίο βολής. Στη συνέχεια ζη-
τήθηκε περιβαλλοντική μελέτη η οποία και έγινε 
όπως και τοπογραφικό σχέδιο το οποίο αποδει-
κνύει ότι ο χώρος σκοποβολής δε βρίσκεται σε 
ρέμα αλλά απέχει περί τα 180 μέτρα.

Τα αθλήματα

Το άθλημα της σκοποβολής έγινε διάσημο στην 
Ελλάδα μετά τα μετάλλια, ένα χρυσό και ένα 
χάλκινο της Άννας Κορακάκη στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Ρίο. Τότε είχε γίνει και πολύ 
συζήτηση για τις εγκαταστάσεις άθλησης που 
υπάρχουν στην χώρα μας. Στο πεδίο βολής της 
Θέρμης αθλούνται κυρίως στην πρακτική σκο-
ποβολή. Άθλημα με παγκόσμια ομοσπονδία το 
οποίο όμως δεν είναι ολυμπιακό. Υπάρχει βέβαια 
και μερίδα αθλητών στο σταθερό στόχο που εί-
ναι και το άθλημα με το οποίο κερδίσαμε τα ολυ-
μπιακά μετάλλια. Εδώ και περίπου δύο χρόνια 
οι αθλητές από την Θεσσαλονίκη αναγκάζονται 
να καταφεύγουν σε πεδία βολής στην Κοζάνη ή 
στην Καβάλα για να αθληθούν. Κάποιοι, μάλιστα, 

εγκατέλειψαν το άθλημα γιατί δεν μπορούσαν να 
καλύψουν αυτές τις αποστάσεις.

Ο σκοπευτικός σύλλογος ΣΑΡΙΣΑ  

Στον μεγαλύτερο αριθμητικά σύλλογο της Θεσ-
σαλονίκης, συμμετέχουν και τέσσερα παιδιά με 
σύνδρομο DOWN. Ρίχνουν με αεροβόλο και είναι 
μεγάλη η χαρά τους όταν πάνε για σκοποβολή.  Η 
απογοήτευσή τους είναι μεγάλη, λόγω των προ-
βλημάτων αδειοδότησης στο πεδίο βολής.

Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα

Σε έγγραφο της Μακεδονικής λέσχης πρακτι-
κής σκοποβολής Μέγας Αλέξανδρος, στις 12 
Ιανουαρίου του 2016, το οποίο κοινοποιήθηκε 
στο Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας, στο Αρ-
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ζητείται 
η συμβολή τους «ώστε να εγκρίνει η  αποκε-
ντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης τη 
λειτουργία του σκοπευτηρίου για την προαγωγή 
του αθλήματος της σκοποβολής αλλά και της 
εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας».

#hobby

Χάσαμε το στόχο
Μια έκταση χαρακτηρισμένη ως πεδίο βολής της αεροπορίας από το 1932 δεν παίρνει τη σχετική άδεια από την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης, για να παραμείνει ως χώρος χρήσης στους σκοπευτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πεδίο βολής ασκούνται  
άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέλη της λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων,  τα μέλη της λέσχης πρακτικής σκοποβολής ΣΑΡΙΣΑ,  της Μακεδονικής 
λέσχης πρακτικής σκοποβολής Μέγας Αλέξανδρος, της ελληνικής λέσχης πρακτικής σκοποβολής.  Σήμερα, για λόγους γραφειοκρατικούς και όχι 

μόνο, αυτό το πεδίο βολής πρέπει να παραμείνει ανενεργό αν και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Της Όλγας Γκάλη
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#πόλη

Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλλα, Τόλης 

Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης, Σωτηρία Μπέλλου, Τζένη 

Βάνου, Πασχάλης Τερζής, Δημήτρης 

Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 

Γιάννης Πάριος, Αντώνης Καλογιάννης, 

Καίτη Γκρέι, Λίτσα Διαμάντη είναι μερικά 

μόνο από τα θρυλικά ονόματα του ελληνικού 

πενταγράμμου που πέρασαν από τη μουσική 

σκηνή «Αναμνήσεις» τη δεκαετία του ‘70. Όλοι 

υπήρξαν προσωπικοί φίλοι του επιχειρηματία 

και ιδιοκτήτη Δημήτριου Ναζαρίδη –Τζοφ 

για όσους τον ήξεραν προσωπικά- που 

«έχτισε»… τη νύχτα της Θεσσαλονίκης

Της  Έλενας Καραβασίλη
Μάλιστα, γι’ αυτόν και τους διάσημους φίλους του, ξοδεύτηκε αρκετό μελάνι στις 
εφημερίδες της εποχής, που τον χαρακτήρισαν ως «Πατριάρχη στη διασκέδαση 
της Βόρειας Ελλάδας». Άλλαξε μαρκίζες, στυλ και ύφος, δημιούργησε το δικό του 
«ρεύμα» στον τρόπο διασκέδασης, για να φτάσει σήμερα να είναι ένα από τα πιο 
ιστορικά μαγαζιά της πόλης αλλά και το πιο παλιό στην ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Ως «Les Zazous» λειτουργεί τα τελευταία οκτώ χρόνια, με τη δεύτερη και τρίτη 
γενιά να έχει αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. 

Πενηνταεφτά χρόνια μετά τη δημιουργία του, συνεχίζει να παραμένει «στέκι» με 
τους θαμώνες του μαγαζιού να είναι φανατικοί. Υπουργοί, βουλευτές, αιρετοί, πο-
δοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες αλλά και άνθρωποι του θεάματος συνεχίζουν να 
δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο μαγαζί με «την καλύτερη θέα στην πόλη, που είναι 
μοναδική όλες τις ώρες της ημέρας». Όπως περιγράφει στην εφημερίδα Karfitsa 
ο ένας εκ των ιδιοκτητών και γαμπρός του κ. Ναζιρίδη, Διαμαντής Αθανασιάδης, 
στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το «Les Zazous» υπήρχε μόνο ένα αναψυκτή-
ριο- καντίνα που εξυπηρετούσε τους λουόμενους της παραλίας. Τη δεκαετία του 
’60 έγινε η μουσική ταβέρνα «Καλαμάκι- Καλαμίτσα», όπου τα πιάτα τότε έσπα-
γαν… ανά δεκάδες για χάρη του Τσιτσάνη. Τη δεκαετία του ’70, η μαρκίζα άλλα-
ξε, τα μπουζούκια βρέθηκαν στο απόγειό τους και οι «Αναμνήσεις» φιλοξένησαν 
στην πίστα και τα τραπέζια τους τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. «Θυμάμαι μία 
φορά που τραγουδούσε ο Μπιθικώτσης, βιάστηκε να βγει στη σκηνή και τελικά 
τραγούδησε φορώντας… μόνο το ένα παπούτσι και μια κάλτσα», περιγράφει ο κ. 
Αθανασιάδης. Στη συνέχεια ακολούθησε το «Κεντρί», με τον Δημήτρη Ναζαρίδη να 
«βγάζει» το έθιμο του σπασίματος πιάτων από τις πίστες της νυχτερινής διασκέδα-
σης. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Αλέκος Καραμανλής, 
Κώστας Καραμανλής, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σημίτης, 
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος ήταν μερικοί από τους θαμώνες του μαγαζιού. Ο κ. 
Αθανασιάδης περιγράφει πως ο πεθερός του είχε ιδιαίτερη φιλία με όλους, ενώ 
ήταν κολλητός και με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. 

Πριν από λίγους μήνες το «Les Zazous» 
ανακαινίστηκε και ανανεώθηκε, με τη νέα 
γενιά να φέρνει το brunch και το gourmet 
φαγητό στους καταλόγους του μαγαζιού. 
Κανταΐφι τυριών, carpaccio μόσχου, αρνάκι 
φρικασέ και… sushi όλων των ειδών, εί-
ναι μερικά από τα πιάτα που μαγεύουν τον 
ουρανίσκο όσων τα δοκιμάσουν. «Ξεκίνησα 
να δουλεύω από τα 17 μου. Τα πράγματα 
τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Ο κόσμος ήταν 
πιο άνετος οικονομικά, πιο χαρούμενος και 
ξέγνοιαστος. Προσπαθούμε να ανανεωνό-
μαστε συνεχώς ώστε να ανεβάσουμε τη 
δουλειά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. 
Γι΄ αυτό άλλωστε κάναμε και την ανακαί-
νιση, προκειμένου να δώσουμε έναν άλλο 
αέρα στο μαγαζί και να γίνει πιο προσιτό 
στον κόσμο. Ακόμα και στον κατάλογο του 
φαγητού, προσπαθούμε να έχουμε ιδιαίτε-
ρες γεύσεις, ενώ όλα τα πιάτα φτιάχνονται 
εκείνη την ώρα φυσικά», λέει η υπεύθυνη 
του καταστήματος και εγγονή του κ. Ναζα-
ρίδη, Γεωργία Αθανασιάδου. Η ίδια σημειώ-
νει χαρακτηριστικά πως: «στόχος μου είναι 
να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το 
δώρο που μας έκανε ο παππούς μας και 
σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλη η 
οικογένεια». 

Το στέκι εκατοντάδων  
διασήμων στη Θεσσαλονίκη

Διαμαντής Αθανασιάδης

Γεωργία Αθανασιάδου 

Νέα γενιά, νέος «αέρας» 



37

Karfitsa

«Χάθηκε η αρχοντιά» 

«Έχω περάσει από όλα τα ήδη της νυχτερινής διασκέδασης, από μπουζούκια, bar- 
restaurant μέχρι club. Αυτό που άλλαξε είναι η ιδιοσυγκρασία του κόσμου. Ήταν πιο ξέ-
γνοιαστος, πιο μάγκας και γνήσιος. Η οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια ένα πολύ 
άσχημο πρόσωπο, χάθηκε εκείνη η αρχοντιά που υπήρχε. Πλέον βγαίνουν για να ξεσπά-
σουν την έντασή τους στο προσωπικό και όχι για να διασκεδάσουν. Τα πράγματα έχουν δυ-
σκολέψει πολύ. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε αυτό που 
έχτισε ο Δημήτρης Ναζιρίδης», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασιάδης. Ερωτώμενος για το 
τι θα έλεγε στον Πρωθυπουργό, αν του δινόταν η ευκαιρία, ο κ. Αθανασιάδης λέει χαρακτη-
ριστικά πως: «πρέπει να αφήσει τον κρατισμό, να καθίσει να δουλέψει και να φτιάξει την 
Ελλάδα όπως ήταν παλιά. Ήμασταν μία χώρα φτωχή ναι μεν, αλλά τότε ο κόσμος ζούσε. Ο 
Έλληνας ήταν ολιγαρκής, μετά έγινε υπερκαταναλωτική μηχανή». Ο κ. Αθανασιάδης τονί-
ζει πως πλέον είναι πολύ δύσκολο να «κρατήσεις ένα μαγαζί. Πρέπει να είσαι ριψοκίνδυ-
νος… ένας λάθος να κάνεις, μπορεί να βρεθείς στη φυλακή. Το κράτος είναι αμείλικτο και 
λειτουργεί σαν τροχοπέδη στον επιχειρηματία. Μας κυβερνούν άνθρωποι που δεν έχουν 
δουλέψει στη ζωή τους. Δε γνωρίζουν τι γίνεται στην πραγματική οικονομία», τονίζει. 

Κώστας Βουτσάς- Δημήτρης Ναζιρίδης

Πασχάλης Τερζής

Σωτηρία Μπέλλου

Στέλιος Καζαντζίδης

Βασίλης Τσιτσάνης

Τζένη Βάνου

Μαρινέλλα- Βοσκόπουλος

Παπακωνσταντίνου

Βασίλης  
Παπαγεωργόπουλος,  
Αλ. Βουγιουκλάκη

Ζωή Λάσκαρη,  
Άκης Τσοχατζόπουλος, 

Αφοι Κατσάμπα

Ο πρ. Πρωθυπουργός  
Αντ. Σαμαράς με τη σύζυγό του  

και την παρέα τους

Αλέκος Καραμανλής
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Συλλογή Σταύρου Τσιγκόγλου», η οποία εγκαινιάζεται τη Δευ-
τέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, στις 19.00, στον ισόγειο εκθεσιακό 
χώρο του Τελλογλείου. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται 
στο κοινό, σχεδόν στο σύνολό της, η μεγάλη και πολύπτυχη αυτή 
συλλογή στην οποία εκπροσωπούνται: δημιουργοί του 19ου ή των 
αρχών του 20ού αι., με κατάληξη τη λεγόμενη γενιά του ’30, όπως 
οι Κ. Βολανάκης, Μαλέας, Παπαλουκάς, Κόντογλου, Μπουζιάνης, 
Τσαρούχης, Γουναρόπουλος, Στέρης, Χατζηκυριάκος Γκίκας, Βα-
σιλείου, Ρέγκος, Πεντζίκης  και μεταπολεμικοί, κυρίως μοντέρ-
νοι όπως οι Γαΐτης, Μόραλης, Φασιανός, Κεσσανλής, Τσόκλης, 
Τέτσης, Μυταράς, Παύλος, Μπότσογλου, Ζογγολόπουλος, Ακρι-
θάκης, Χουλιαράς. Επίσης παρουσιάζονται Έλληνες του εξωτερι-
κού και διεθνή ονόματα μοντέρνων, όπως οι Picasso, Miró, Dalí, 
Malevitch, Kokoscka, Στάμος,   Σαμαράς, Τάκης, Χρύσα, καθώς 
και νεότεροι σύγχρονοι Έλληνες δημιουργοί, όπως οι Χάρος,  Σα-
καγιάν, Αδαμάκος, Μορταράκος, Μαντζαβίνος, Άγγελος Παπαδη-
μητρίου,   Λήδα  Παπακωνσταντίνου, Φιλόλαος.

Χωρίς υστεροβουλία ή προκατάληψη

Όπως σημειώνει η γενική γραμματέας του Δ.Σ. του Τελλογλείου, 
καθηγήτρια του Α.Π.Θ. Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά, που έχει 
τη γενική ευθύνη της έκθεσης, «ο Τσιγκόγλου με την έμπειρη μα-
τιά του   κάνει πράξη, επιβεβαιώνει και αναδεικνύει στη συλλογή 
του την αρμονική συνύπαρξη της μοντέρνας με τη σύγχρονη γενιά 
καλλιτεχνών, όπως την παρακολούθησε στις πρόσφατες εκθέσεις 
μεγάλων μουσείων του εξωτερικού». Η κ. Βουτυρά δίνει έμφαση 
στον τρόπο με τον οποίο  στη συλλογή του Σταύρου Τσιγκόγλου 
«ισορροπούν και «συμβιώνουν» αρμονικά   διαφορετικοί Έλληνες 
καλλιτέχνες με ενδιαφέρουσες ποιοτικά δημιουργίες στο μεταίχ-

μιο του μοντέρνου και σύγχρονου. Έτσι, η συλλογή του, συνειδητά 
και στοχευμένα παρουσιάζει αυτή τη μοναδικότητα στην παράλλη-
λη προσέγγιση της μοντέρνας και σύγχρονης ελληνικής τέχνης, 
με έναν τρόπο που δεν συναντούμε σε καμιά δημόσια συλλογή: 
μια ιδιαίτερα συστηματική, μακροχρόνια προσπάθεια να προσεγ-
γίσει και να κατανοήσει το σήμερα ένας παιδοχειρουργός, βαθιά 
φιλότεχνος, χωρίς καμιά υστεροβουλία, προσωπικό όφελος ή 
προκατάληψη».

Λίγο πριν τα εγκαίνια της έκθεσης, στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 
(από τις 10.00 έως τις 13.00) θα γίνει στο Τελλόγλειο το «Making 
of» της έκθεσης της συλλογής του Σταύρου Τσιγκό-
γλου. Για μία ακόμη φορά, όπως έγινε με επιτυχία και 
στις εκθέσεις Ντελακρουά και Φιλιποτό τον περασμέ-
νο Οκτώβριο, το Τελλόγλειο, μέσω της πρωτότυπης 
αυτής δράσης, δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευ-
καιρία να παρακολουθήσει από κοντά τα τελευταία 
στάδια των εργασιών που απαιτούνται για να πα-
ρουσιαστούν τα έργα στο κοινό και να συμβάλει στην 
προετοιμασία της έκθεσης.  Τα εγκαίνια της έκθεσης 
θα πλαισιωθούν από ένα ξεχωριστό χάπενινγκ: Ο ει-
καστικός, ηθοποιός, τραγουδιστής και  περφόρμερ,  
Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος εκπροσωπείται με 
έργα του στην έκθεση και ο συνθέτης Κώστας Βόμ-
βολος έχουν ετοιμάσει μια μουσική έκπληξη για να 
τιμήσουν τον συλλέκτη.   Διάρκεια έκθεσης έως: 26  
Απριλίου 2017. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη 
9.00 – 14.00, Τετάρτη & Παρασκευή 9.00 – 14.00 και 
17.00 – 21.00, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00. 
Δευτέρα κλειστά.

«Επιλογές ενός 
τολμηρού συλλέκτη»

Η πρώτη παρουσίαση της Συλλογής Τσιγκόγλου, 
η οποία αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη 

διαδρομή της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης 
στην Ελλάδα μέσα από περισσότερα από 200 

έργα  ζωγραφικής, χαρακτικά και γλυπτά 
σημαντικών δημιουργών, θα γίνει στο Τελλόγλειο 

Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Πρόκειται για την έκθεση με 
τίτλο «Επιλογές ενός τολμηρού συλλέκτη».Συ
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ου
Ένας ξεχωριστός 
συλλέκτης 

Ο Θεσσαλονικιός στην καταγωγή 
Σταύρος Τσιγκόγλου είναι μια 
ξεχωριστή περίπτωση συλλέ-
κτη. Χειρουργός παίδων και 
καθηγητής Χειρουργικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι 
επίσης κριτικός τέχνης και συγ-
γραφέας βιβλίων για την τέχνη. 
Ο ίδιος δηλώνει «ενημερωμένος 
φιλότεχνος, ερασιτέχνης με-
ρικής απασχόλησης, υβριδικός 
τεχνοκριτικός». Η αγάπη του για 
την τέχνη έχει τις ρίζες της  στα 
μαθητικά του χρόνια  στο Πρό-
τυπο Πειραματικό Σχολείο του 
Α.Π.Θ, όπου είχε δάσκαλο τον 
Πολύκλειτο Ρέγκο και τον συνό-
δευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του. Είναι Γ.Γ. της Εταιρείας 
Ελλήνων Τεχνοκριτών και μέλος 
της  Διεθνούς Ένωσης Κριτικών 
Τέχνης (ΑICA). Έγραψε τα βιβλία 
Η τέχνη στο τέλος του αιώνα (Τα 
Νέα της Τέχνης, Αθήνα, 2000), Η 
τέχνη στις αρχές του 21ου αιώνα 
(Α. Α. Λιβάνη,   2005) και Σήμερα 
η τέχνη (Καστανιώτης,   2010). 
Έχει δώσει διαλέξεις στη Ανώτα-
τη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, 
στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης 
και Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο.  Το 2004 οργά-
νωσε τη διεθνή έκθεση τέχνης 
«Πάσχον Σώμα» στο Κέντρο Σύγ-
χρονης Εικαστικής Δημιουργίας 
Ρεθύμνης και έγραψε την ομώ-
νυμη μελέτη. Το 2006 μαζί με την 
Ελένη Κυπραίου οργάνωσε τη δι-
εθνή έκθεση «Τα λουλούδια στη 
σύγχρονη τέχνη» στο Μουσείο 
Μπενάκη. Το βιβλίο Τα λουλούδια 
στη σύγχρονη τέχνη (Μουσείο 
Μπενάκη – Κοrres Books, 2007) 
μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε 
στα αγγλικά.

Έκθεση  

Τσιγκόγλου 

στο 

Τελλόγλειο 

Ίδρυμα

Miró Joan, Αστερισμοί, ελαιογραφία 

Παπαδημητρίου Άγγελος, Ο ιατρός Σταύρος Τσιγκόγλου, 1995 πορσελάνη

Τσαρούχης Γιάννης, Πορτρέτο και τοπίο, 1974 ακουαρέλα σε χαρτόνι 

#πολιτισμός
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#live_σκηνές

Η Mατούλα Ζαμάνη  
στο Block 33

Οι Tubescreamers  
στο Blue Barrel

Οι De Facto  
στο Καφωδείο Ελληνικό

Μad Souls…  
οι Θεσσαλονικιοί ροκάδες 

Ο Γιώργος Περρής  
στο Βασιλικό Θέατρο

O Πάνος Μουζουράκης  
στο Fix Factory of Sound

H Ντίνα Παπαϊωάννου στο Oval

Ρέμος και Δάντης συνεχίζουν 
στη Θεσσαλονίκη

Το Μέγαρο μετατρέπεται 
σε… εργαστήριο μουσικής

Sakis Dovolis Trio & Nick 
Dounousis στο Blue Barrel

Η Mατούλα Ζαμάνη και οι πιστοί της σωματοφύλακες συνεχίζουν 
τις χειμερινές περιπέτειές τους, κάνοντας απόβαση στη Θεσσαλο-
νίκη, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στο Block 33, στις 22:00. Με 
τραγούδια για «5 χειμώνες 6 καλοκαίρια», μουσικές της θάλασ-
σας και του βουνού, της ζωής και των παραμυθιών, της χαράς και 
του πόνου, ιστορίες που ντύθηκαν με μουσική για τον επερχόμενό 
της δίσκο, παρανοϊκές διασκευές με 80s ηχόχρωμα, ιππότες της 
ασφάλτου, τσιγγάνες με κρυφά χαρτιά, γρίφους από τη Βάλια 
Κάλντα, η Ματούλα ανοίγει ένα παράθυρο στον δικό της κόσμο και 
σας καλεί σε ένα δυνατό και ευαίσθητο μουσικό ταξίδι, με άγνωστο 
προορισμό αλλά με πυξίδα πάντα την καρδιά. H τιμή του εισιτηρί-
ου στην προπώληση κοστίζει 10 ευρώ και στο ταμείο 12 ευρώ. 
Η προπώληση γίνεται στο We, viva.gr, Public, Seven Spot, Media 
Markt, ΕΝΤΕΧΝΟΝ, ΣΑΡΩΘΡΟΝ.

Oι Tubescreamers, μία από τις καλύτερες και πιο άρτιες μπάντες 
της ελληνικής Blues Rock σκηνής που ξεσηκώνουν σε κάθε εμφά-
νισή τους το κοινό παίζοντας «σαν να μην υπάρχει αύριο» έρχονται 
στην πόλη το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 23.00, στο Blue Barrel 
(Δόξης 5 στα Λαδάδικα). Είσοδος δωρεάν.

Στο Καφωδείο Ελληνικό θα εμφανιστούν οι De Facto την Κυριακή 
12 Φεβρουαρίου, στις 22:30. Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα με 
κάτι περισσότερο από 25 χρόνια πορείας στην Ελληνική ποπ/ροκ 
σκηνή και με 19 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, που συνεχίζει 
να συνθέτει, να ηχογραφεί και να δίνει συναυλίες σε όλη τη χώρα 
μέχρι και σήμερα. Το συγκρότημα πλαισιώνουν στην κιθάρα και 
στη φωνή ο Πέτρος Παρασκευάς, στο μπάσο και στα φωνητικά ο 
Πέτρος Μίσκος και στα τύμπανα και στα κρουστά ο Αλέξης Απο-
στολάκης.

Οι Μad Souls έχουν προγραμματίσει live εμφανίσεις στο Blue 
Barrel (Δόξης 5 στα Λαδάδικα), για τις 13, 20 και 27 Φεβρουαρίου, 
με ώρα έναρξης στις 22:00. Είσοδος ελεύθερη. Οι Mad Souls είναι 
τετραμελής μπάντα που δημιουργήθηκε το 2014 στη Θεσσαλονίκη 
και πρόσκειται στο χώρο του ελληνόφωνου ροκ. Η μπάντα έχει 
παίξει στις περισσότερες μουσικές σκηνές της πόλης και έχει συ-
νεργαστεί με αρκετούς αξιόλογους καλλιτέχνες.

Στο Βασιλικό Θέατρο θα βρεθεί για μία και μοναδική συναυλία ο 
Γιώργος Περρής, στις 13 Φεβρουαρίου, στις 20:30. Ο Γιώργος Περ-
ρής, μετά από μία περιοδεία με τον Μάριο Φραγκούλη το καλοκαίρι 
του 2016 με αφορμή τη συνεργασία τους στο δίσκο “Κιβωτός” κα-
θώς και την sold out συναυλία τους στο Ηρώδειο, ανεβαίνει στη 
σκηνή του Βασιλικού θεάτρου για να συστηθεί ξανά, πρόσωπο με 
πρόσωπο με το κοινό της Θεσσαλονίκης και φέρνει στην καρδιά 
του χειμώνα τη δική του Ηλιοφάνεια. Η τιμή των εισιτηρίων στη 
γενική είσοδο κοστίζει 15 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων : www.
ticketservices.gr, τηλεφωνικά στο 210- 7234567,  στα ταμεία 
του θεάτρου (Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου), Ιανός (Αριστοτέλους, 
Mediterranean Cosmos).

Ο Πάνος Μουζουράκης αφήνοντας για λίγο τις τηλεοπτικές του εμ-
φανίσεις στο talent show The Voice, θα εμφανιστεί στο Fix Factory 
of Sound (οδός 26ης Οκτωβρίου 15), στις 11 Φεβρουαρίου, στις 
21:00.Ο τραγουδιστής με την ξεχωριστή φωνή και σκηνική του 
παρουσία θα ερμηνεύσει τραγούδια δικά του όπως «Χρυσό αυγό», 
«Στο Βάθος Κήπος», «Πόσες φορές» «Madame», «Φίλα με Ακό-
μα», «Πώς να την πεις την αγάπη», «Ο στόχος» κ.ά., καθώς και 
πρωτότυπες έως και χιουμοριστικές διασκευές από ελληνικά και 
ξένα τραγούδια που τον σημάδεψαν. Rock, swing, funk και φυσικά 
αγαπημένες ελληνικές μελωδίες σε εντελώς νέες εκδοχές, μπλέ-
κονται αριστοτεχνικά με κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια 
του «το Φωτόσπαθο » «Μη Βιαστείς». Μαζί του η Μυρτώ Ναούμ, 
η Σοφία Δουκλιά και η Κωνσταντίνα Ζωμενή. Τις εμφανίσεις αυτές 
πραγματοποιεί με την συμμετοχή των συνεργατών του, που απο-
τελούν την μπάντα του, τον Δημήτρη Φροσύνη στο μπάσο, τον Παύ-
λο Καλτρουμίδη στα πλήκτρα, τον Δημήτρη Καραγιάννη πνευστά, 
Γιώργο Ζαρέα πνευστά, τον Βαγγέλη Κοτζαμπάση στα τύμπανα, 
τον Ηλία Καρούμπαλη στον ήχο και τον Φίλιππο Τρέπα στα φώ-
τα.Η τιμή των εισιτηρίων στην προπώληση θα κοστίζουν 12 ευρώ, 
στην είσοδο 14 ευρώ και καθήμενοι με ποτό στα 23 ευρώ. Σημεία 
προπώλησης: viva.gr / 11876 (τηλέφωνο) / Public / Seven spots / 
Reload / Media Markt

Την Παρασκευή στις 17 του μηνός θα εμφανιστεί στο Oval coffee-
restaurant (Φιλικής Εταιρείας 1, έναντι Λευκού Πύργου) η Ντίνα 
Παπαιωάννου θα ταξιδέψει τους παρευρισκόμενους μουσικά με 
αγαπημένα τραγούδια. Θα την συνοδεύει στο πιάνο και το τραγούδι 
ο Αχιλλέας Σοφούδης και ο Θάνος Γκιουλετζής (βιολί). Μαζί τους ο 
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Ώρα έναρξης 22:00. Ενδεικτική τιμή 
κατ’ άτομο 15 ευρώ χωρίς ποτό. Τιμή του πρώτου ποτού την Παρα-
σκευή είναι στα 10 ευρώ. Στα επόμενα ισχύουν οι τιμές καταλόγου 
: με 8 ευρώ/ποτό, από 5 ευρώ/κρασί, από 4 ευρώ/μπύρες.Η Ντίνα 
Παπαϊωάννου ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και είναι παντρεμένη 
με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Λάκη Παπαϊωάννου. Έχουν μια 
κόρη, επίσης τραγουδίστρια, την Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να ξεκινήσει τις χειμερινές εμφανίσεις 
στην πόλη του μαζί με τον Χρήστο Δάντη, στο Stage Live (26ης 
Οκτωβρίου 27). Οι εμφανίσεις άρχισαν από τον Δεκέμβριο και σε 
κάθε live τους γίνεται το αδιαχώρητο. Έτσι συνεχίζουν ακάθεκτοι 
και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μαζί τους είναι  ο σολίστ Μανώλης 
Καραντίνης και συμμετέχουν οι: Κατερίνα Λιόλιου, Les Au Revoir, 
Δημήτρης Τικτόπουλος, Βαγγέλης Βαδέκας.

Την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέους ήχους και να πειραμα-
τιστούν με το συνδυασμό διαφορετικών τεχνών, να επινοή-
σουν παρτιτούρες δίχως μουσικές νότες, να συμμετάσχουν 
σε ομαδικά παιχνίδια με αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
και να παραγάγουν τις δικές τους συνθέσεις, για να τις πα-
ρουσιάσουν συνέχεια ηχογραφημένες σε φίλους τους, προ-
σφέρει σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες το Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης.  Με αφετηρία τον αυθορμητισμό και 
πεδίο δράσης τη συλλογικότητα, ο πολιτιστικός οργανισμός 
της Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει τρία (3) νέα εκπαιδευτι-
κά εργαστήρια υπό τον τίτλο « Η χαρά της μουσικής μέσω 
της δημιουργίας», τα οποία απευθύνονται σε όλους, δίχως 
διάκριση ηλικίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι γνώσεις 
μουσικών οργάνων ή θεωρίας της μουσικής. Ο νέος κύ-
κλος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα εγκαινιαστεί 
στις 4 Μαρτίου 2017 και θα διαρκέσει τρεις μήνες, έως 
το τέλος Μαΐου, με κόστος συμμετοχής που κυμαίνεται 
από 80 € έως 100 € ανά άτομο. Όλες οι δράσεις θα φι-
λοξενηθούν εντός του Μεγάρου Μουσικής, σε χώρους του 
κτηρίου Μ1. Οι αιτήσεις εγγραφής θα διαρκέσουν από τις 15 
Φεβρουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο αριθμός των 
προσφερόμενων θέσεων είναι περιορισμένος. Οι εκπαιδευ-
τικές δράσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση την αντίληψη ότι η 
μουσική δημιουργία είναι πρωτίστως άσκηση στην ελευθε-
ρία. Βασικές αρχές των νέων εργαστηρίων, που αποτελούν 
συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που διεξήχθησαν το φθινό-
πωρο του 2016, είναι (α) ο διαρκής και ανοιχτός πειραματι-
σμός, (β) η καλλιέργεια της προσωπικής μουσικής φωνής 
των συμμετεχόντων, (γ) η ανάπτυξη διαλόγου με σύγχρονες, 
ανοιχτές μορφές μουσικής πράξης info@ tch.gr www.tch.gr

Sakis Dovolis Trio & Nick Dounousis live στο Blue Barrel, την Πα-
ρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 22:00.  Δύο σπουδαίοι κιθαρίστες 
της ελληνικής Blues/Rock σκηνής συναντιούνται στη μουσική σκη-
νή για ένα κιθαριστικό show. Είσοδος ελεύθερη.

Επιμέλεια: Φ. Βλαστού – press@karfitsa.gr
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#αγορά
Tα κοσμήματα που  
«χαλάνε» τα… δόντια

Η Δήμητρα και η Κατερίνα Γιάννου… πλάθουν δακτυλίδια και 
σκουλαρίκια. Σχεδιάζουν κοσμήματα με έμπνευση από τα… 
ζαχαροπλαστεία και γλυκαίνουν τις εμφανίσεις μας. «Είναι πρωτότυπα 
χειροποίητα κοσμήματα που σου έρχεται να τα φας. Βέβαια το παν για μας 
είναι η αγάπη και η αφοσίωση που δείχνουμε σε κάθε δημιουργία μας. Το 
κάθε κόσμημά μας αποτελεί μοναδικό κομμάτι και δεν μπορεί να υπάρξει 
100% ίδιο με κάποιο άλλο. Αυτή είναι και η ουσία του χειροποίητου» λένε 
στην karfitsa και προσθέτουν «Πριν δύο χρόνια ως φοιτήτριες, κάναμε  
μαθήματα με πηλό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.»., λένε.

Και συνεχίζουν: «Αναζητώντας στο διαδίκτυο κατασκευές με πηλό, ανακαλύψαμε τον πολυ-
μερικό πηλό. Ο πολυμερικός πηλός είναι ένα υλικό με πολλές δυνατότητες. Εμείς γοητευτή-
καμε από τις μινιατούρες και το μεταφέραμε σε κόσμημα. Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα του 
Chocolicious, μινιατούρες και όχι μόνο με γλυκά, ροφήματα αλλά και τρόφιμα. Οι σπουδές 
μας δεν έχουν κάποια σχέση με αυτό που κάνουμε, αλλά έχουμε κάνει σεμινάρια πάνω στο 
κόσμημα, μαθήματα ζωγραφικής στο πανεπιστήμιο και 5 χρόνια ζωγραφικής με την τεχνική 
λάδι σε καμβά στα μαθητικά μας χρόνια.» 

Ακριβά μου… «γλυκά»

Το κόστος, κυρίως, των εργαλείων, αποτέλεσε έναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη 
τους, αλλά και η απουσία ειδικού  χώρου για την κατασκευή των δημιουργιών τους. Σχετικά 
με τα μελλοντικά τους σχέδια και την ανταπόκριση του φιλότεχνου κοινού μας είπαν οτι «η 
δημιουργία κοσμημάτων για εμάς είναι ένας τρόπος ζωής πλέον. Όταν μπεις στον «κόσμο» 
της δημιουργίας δύσκολα τον αποχωρίζεσαι. Τα σχέδια μας είναι να συνεχίσουμε να ανακα-
λύπτουμε νέες τεχνικές, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και 
μας γεμίζει. Βέβαια το ενδεχόμενο στο μέλλον να μοιραστούμε τα «γλυκά» μας μυστικά με 
άτομα που θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν μινιατούρες, θα μας ενδιέφερε. Η ανταπόκριση 
είναι αρκετά θετική. Ο κόσμος ενθουσιάζεται με το διαφορετικό. Απορούν με τα κρεμαστά, για 
το λαιμό, μπισκότα, θέλουν να τα αγγίξουν, για να δουν αν είναι αληθινά. Επίσης, εντυπωσι-
άζονται από τις λεπτομέρειες του κάθε κοσμήματος και από την αληθοφάνεια τους.» Καταλή-
γοντας, αν κάποιος θα ήθελε να ακολουθήσει το παράδειγμα τους, αυτό που θα χρειαζόταν, 
θα ήταν σκληρή δουλειά, εκτός από ταλέντο, αλλά και «υπομονή, θέληση και αγάπη για αυτό 
που κάνεις.»

«Άλλο σπουδάσαμε, άλλο μας κέρδισε…»

Η Κατερίνα είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων ενώ η Δήμητρα τελειόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ίδιου Πανεπιστημίου. 

Της Χρυσάνθης Καράπα

Δύο δίδυμες φοιτήτριες  
από τη Χαλκιδική αποφάσισαν να μας 

«στολίσουν» με τούρτες  και τάρτες
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Το φαγητό, απόλαυση αλλά και εργαλείο εκμετάλλευσης, πολύτιμο αγαθό σε αφθονία ή έλλειψη, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο νέο 
τμήμα Food vs Food του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ απ’ όλο τον κόσμο συναντούν έναν πρωτότυπο 

γαστρονομικό διαγωνισμό με έμπνευση από την μεγάλη γευστική παράδοση της Θεσσαλονίκης, καθώς και μια ξεχωριστή έκθεση που θα 
φιλοξενηθεί στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ιστορίες που συνδέουν γεύσεις, ζωή, 
έρωτα, αλλά και τη σκοτεινή όψη του 
ανθρώπου, αποτυπώνονται στα ντοκιμα-
ντέρ τα οποία πιάνουν το νήμα του φαγη-
τού από την καλλιέργεια, περνούν στην 
παραγωγή και φτάνουν είτε στο τραπέζι 
μας, είτε σε νέα γαστρονομικά επίπεδα. 
Η γευστική μνήμη αλλά και ο πολιτισμός 
που κουβαλά μέσα του το φαγητό ανα-
δεικνύονται μέσα από την αποκαλυπτική 
ματιά των δημιουργών. Ιδιαίτερο είδος 
του ντοκιμαντέρ, το culinary cinema 
υπάρχει πλέον ως ξεχωριστό τμήμα σε 
μεγάλα φεστιβάλ όπως η Μπερλινάλε και 
το Σαν Σεμπαστιάν. Ας περιπλανηθούμε 
λοιπόν μαζί στο σύμπαν του φαγητού. Τα 
ντοκιμαντέρ του 19ου ΦΝΘ μας προσκα-
λούν να ανακαλύψουμε:

-Την κουζίνα του Αγίου Όρους μέσα από 
ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και 
τις γεύσεις, στο ντοκιμαντέρ Αγιορείτικη 
μαγειρική κληρονομιά του Χρήστου Μα-
τζώνα (βλ φωτο) Παραδοσιακές συντα-
γές που διασώζονται και εξελίσσονται με 
τη μαεστρία των μοναχών και συνδέονται 
με μεγάλες γιορτές της λαϊκής παράδο-
σης και της Χριστιανοσύνης.

- Την περιπέτεια του Noma, ενός από τα 
κορυφαία εστιατόρια του πλανήτη, το 
οποίο πριν δύο χρόνια μετακόμισε από 
τη Δανία στην Ιαπωνία. Στο ντοκιμαντέρ 

Μυρμήγκια σε μια γαρίδα του Μαουρίς 
Ντέκερς (Ολλανδία) καταγράφεται η με-
γάλη πίεση και η πρόκληση που αντιμε-
τώπισε ο χαρισματικός σεφ του Ρενέ Ρε-
τζέπι, ώστε το εστιατόριο να παραμείνει 
αντάξιο της φήμης του. 

- Το απίστευτο success story μιας ομά-
δας ιδεαλιστών οι οποίοι πριν από τρι-
άντα χρόνια μετέτρεψαν μια πάμφτωχη 
περιοχή της Ισπανίας σε διεθνώς ανα-
γνωρισμένο «ναό» του κρασιού, στο Πρι-
οράτ του Νταβίντ Φερνάντεθ ντε Κάστρο 
(Ισπανία). Όπως λένε οι ίδιοι «Το καλύτε-
ρο κρασί είναι αυτό που έχει να σου πει 
μια ιστορία». 

- Την αδικία που κρύβεται πίσω από ένα 
δελεαστικό ποτήρι κρασί στο Πικρά στα-
φύλια – Σκλαβιά στους αμπελώνες του 
Τομ Χάινεμαν (Δανία). Μια ταινία η οποία 
ξεσκεπάζει τις συνθήκες μοντέρνας δου-
λείας που βιώνουν οι άνθρωποι που ερ-
γάζονται στη βιομηχανία του κρασιού στη 
Νότια Αφρική. 

- Την ένοχη όψη της σοκολάτας, ως προ-
ϊόν εργασίας παιδιών-σκλάβων σε αφρι-
κανικές φυτείες κακάο, στο ντοκιμαντέρ 
Φάκελος: Σοκολάτα της Μπέντε Φόρερ 
(Ολλανδία). Ή αλλιώς, πώς το πιο ηδο-
νικό έδεσμα του πλανήτη κρύβει συχνά 
τη γεύση του διεστραμμένου ανθρώπινου 
νου. 

- Μια διεθνή γαστριμαργική τάση όχι για 
όλους, που ακούει στο όνομα εντομο-
φαγία, στο ντοκιμαντέρ Μαμούνια του 
Αντρέας Γιόνσεν (Δανία). Η ταινία τεστά-
ρει τα γούστα και τις αντοχές μας, μέσα 
από το ταξίδι τριών σεφ που αναζητούν 
ανά τον κόσμο έντομα και νέους τρόπους 
που αυτά εντάσσονται στη διατροφή μας. 

- Τον διάσημο ιταλό σεφ Μάσιμο Μπο-
τούρα, που πήρε την πρωτοβουλία μαζί 
με την ομάδα του να μαγειρέψει για πρό-
σφυγες και αστέγους στο Μιλάνο, στο 
ντοκιμαντέρ Θέατρο της ζωής του Πίτερ 
Σβάτεκ (Καναδάς). Μια κοινωνική κουζί-
να με υπογραφή και κυρίως ψυχή. 

- Τη γενναιόδωρη και γεμάτη ανατροπές 
ιστορία του Κώστα, ο οποίος εμπνεύστη-
κε την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άν-
θρωπος», χαρίζοντας δωρεάν γεύματα 
σε όσους συνανθρώπους μας τα έχουν 
ανάγκη, στο ντοκιμαντέρ Εγώ, ο άλλος 
άνθρωπος του Λουκά Αγέλαστου. 

- Μια πρώτη γεύση σε πρεμιέρα από ένα 
επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς ντο-
κιμαντέρ Το ταξίδι της τροφής – Η δια-
τροφή στην Ελλάδα από την Προϊστορία 
μέχρι σήμερα που αποτυπώνει αυτή την 
εξέλιξη, με όλες τις επιρροές και τα ση-
μεία-σταθμούς στη διαδρομή της. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου ΦΝΘ, το Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα παρουσι-
άσει μια έκθεση με τίτλο «Χωρίς μαχαίρι και 
πιρούνι», με θέμα το φαγητό στον ελληνικό 
κινηματογράφο: από το προφιτερόλ του 
Γιώργου Κωνσταντίνου στα Χτυποκάρδια στο 
θρανίο του Α. Σακελλάριου έως τις αισθη-
σιακές μπουκιές της Έλενας Ναθαναήλ στο 
Φόβο του Κ. Μανουσάκη και τα μπαχάρια 
της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κουζίνας του Τ. Μπουλμέτη, 
το ελληνικό σινεμά σε όλη του την πορεία 
εκτός από ήχους και εικόνες είχε πάντα και 
μια δική του μυρωδιά και γεύση. Η έκθεση 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ερ-
γαστήριο Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Επιπλέον, με αφορμή τη νέα ενότητα 
του φεστιβάλ, η πόλη της Θεσσαλονίκης 
συμμετέχει σε μια γαστριμαργική γιορτή 
γεμάτη εκπλήξεις. Για τον επόμενο μήνα, 20 
εστιατόρια της πόλης θα δημιουργήσουν και 
θα προτείνουν ένα πιάτο αφιερωμένο στο 
φεστιβάλ, το οποίο θα περιλαμβάνεται στα 
μενού τους, θα βαθμολογείται από το κοινό 
και από κριτική επιτροπή και στο τέλος θα 
αναδειχθεί το καλύτερο πιάτο.

«Χωρίς μαχαίρι και πιρούνι»
FOOD VS FOOD Η νέα ενότητα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

#κουζίνα
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ΚΡΙΟΣ

Αν και θέλετε πάρα πολύ καιρό να 
ξεδιαλύνετε κάποιες καταστάσεις, 
τώρα είναι η ώρα να βάλετε τα όριά 
σας. Όποια απόφαση και να πάρετε 

θα είναι υπέρ σας. Οικογενειακές υποθέσεις επιμένουν 
να σας ταλαιπωρούν.

ΤΑΥΡΟΣ

Μη ζητάτε πολλά από τον εαυτό 
σας και προσπαθήστε να μειώσε-
τε λίγο τους ρυθμούς σας. Στην 
προσωπική σας ζωή θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσετε κάποια θέματα που έχουν και κάποιες 
ρίζες σε οικονομικά προβλήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι επιθυμίες σας είναι πολύ έντο-
νες, αλλά πρέπει να βάλετε τη 
λογική πριν να προχωρήσετε. Εί-
ναι μια απαιτητική ημέρα για εσάς, 

ενώ θα βρίσκετε απέναντί σας προβλήματα που θα 
σας στερούν την ολοκλήρωση σε κάτι που θέλετε να 
πετύχετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Λειτουργείτε περισσότερο με τη 
διαίσθηση παρά με τη λογική. Μια 
κατάσταση στενόχωρη δεν θα 
μπορέσετε εύκολα να την ξεπερά-

σετε, εάν δεν τη συζητήσετε με δικά σας, αγαπημένα 
πρόσωπα.

ΛΕΩΝ

Μην αγνοείτε το ένστικτό σας σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με τη 
συναισθηματική σας ζωή. Θα πά-
ρετε απογοήτευση από αγαπημένο 

σας πρόσωπο και πολύ πιθανόν οι σχέσεις σας να πε-
ράσουν έντονη κρίση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Επαγγελματικά θέματα σήμερα 
θα σας κουράσουν και θα σας τα-
λαιπωρήσουν σε μεγάλο βαθμό. 
Κάποιοι θα προσπαθήσουν να είναι 

πολύ απαιτητικοί μαζί σας και, δυστυχώς, δεν θα μπο-
ρέσετε εύκολα να τους αποφύγετε.

ΖΥΓΟΣ

Να γίνετε πιο ευέλικτοι ιδιαίτερα 
όσον αφορά σε νομικές υποθέσεις 
και επαγγελματικά σχέδια. Εάν 
σκέφτεστε σήμερα μια αλλαγή, βε-

βαιωθείτε πως είναι πραγματικά αυτό που επιθυμείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα πρέπει πρώτα να ισορροπήσε-
τε τα συναισθήματά σας και μετά 
να ενεργήσετε και να απαιτήσετε 
από τους άλλους να είναι σωστοί 

απέναντί σας. Εστιάστε στους στόχους σας και στην 
καριέρα σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μη βιάζεστε να βάλετε τώρα σε 
δράση τα σχέδιά σας, γιατί θα 
υπάρξουν αλλαγές και εμπόδια 

που δεν θα μπορείτε εύκολα να τα ξεπεράσετε. Τα 
οικονομικά σας βάρη θα σας απασχολήσουν από το 
βράδυ και μετά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αντιμετωπίστε τα εμπόδια με σύ-
νεση και ηρεμία και προσπαθήστε 
να προγραμματίσετε όσα έχετε να 
κάνετε, για να είστε πιο χαλαροί. Οι 

συζητήσεις και οι συμβουλές από θετικά άτομα μπο-
ρούν να σας βοηθήσουν αρκετά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εξωτερικοί παράγοντες και πρό-
σωπα θα μετριάσουν κατά πολύ τα 
αποτελέσματα σε μια δημιουργική 

εργασία. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να μιλήσετε 
με τον/τη σύντροφό σας, ώστε να λυθούν οι διαφορές 
σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Οικογενειακά θέματα θα σας πιέ-
σουν αρκετά και πολύ πιθανόν την 
ίδια πίεση να νιώσετε σήμερα και 

στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Προσπαθήστε να 
συνεχίσετε, για να πετύχετε τους στόχους σας και όσα 
επιθυμείτε.

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

«Η Δύναμη της Αλλαγής» ήταν ο τίτλος σεμιναρίου που 
πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με επίσημο ομιλητή 
τον Σύμβουλο  Αυτοβελτίωσης και Προσωπικής Ανάπτυξης 
Δημήτρη Τσέλιο.  Ο Δημήτρης Τσέλιος αναφέρθηκε για τη 
«Δύναμη της Αλλαγής»επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την 
σπουδαιότητα της.  «Προσωπικής Ανάπτυξης» και πως οι 
εσωτερικές μας αλλαγές επιφέρουν τις εξωτερικές αλλα-
γές που επιθυμούμε στη ζωή μας.  Μέρος των εσόδων της 
εκδήλωσης διατέθηκαν για την οικονομική ενίσχυση της 
λειτουργίας του ξενώνα του Συλλόγου Φίλων των Καρκινο-
παθών Παιδιών ΣΤΟΡΓΗ |(που προσφέρεται για τη διαμονή 
και φιλοξενία των συνοδών των άρρωστων παιδιών). Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των γνω-
στών εταιριών. 

Βιωματικό σεμινάριο

Χριστίνα Τζελέπογλου, Δημήτρης Τσέλιος

Τα μέλη του ΔΣ της ΣΤΟΡΓΗΣ Βούλα Πενέλη & Μαρία Ιωαννίδου

#ζώδια
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με… λαμπερές παρουσίες

Αλεξάνδρα Παλαμίδη, Κατερίνα Νάσλα, Χριστίνα Λάππα

Κούλα Γιαννακίδου, Ράνια Σπυρίδου

Ντάνα Τσιγκογιάννη, Αλεξία Πάνου, Κατερίνα Ραπτοπούλου

Δήμητρα & Νατάσα Ντόρτογλου

Όλγα Τσιμισκή, Φωτεινή Καραρίζου, Όλγα Πετροπούλου

#social_life
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 «Αναγεννημένος» εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ, γεγονός 
που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των 

φιλάθλων του, οι οποίοι βλέπουν το σύνολο του 
Ίβιτς να παίζει πλέον καλή μπάλα και να παίρνει 

και τους βαθμούς. Γιατί, όπως είναι γνωστό, στον 
αθλητισμό δεν αρκεί να συμβαίνει το ένα από τα 

δύο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Δικέφαλος, μετά 
την ήττα από τον Παναθηναϊκό στις 4 Δεκεμβρίου, 
είχε συγκεντρώσει μόλις 11 βαθμούς και ήταν 9ος 

στη βαθμολογία. Δύο μήνες μετά, η ομάδα «τρέ-
χει» ένα σερί 8-1 στη Super League και ισοβαθμεί 

στη 2η θέση με τον Πανιώνιο, έχοντας έκαστος 
από 35 βαθμούς. Ικανοποιημένος από την καλή 

πορεία της ομάδας δηλώνει και ο μεγαλομέτοχος 
του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, φροντίζοντας, όμως, 

παράλληλα να κρατάει χαμηλούς τους τόνους, 
σημειώνοντας πως «όλοι μαζί πρέπει να μοχθή-

σουμε για να καταφέρουμε να φτάσει ο ΠΑΟΚ 
στην κορυφή». Και μπορεί η Ξάνθη να είναι ο επό-

μενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ωστόσο, οι «ασπρό-
μαυροι» έχουν στο μυαλό τους και το ευρωπαϊκό 

ματς με την Σάλκε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 
στις 22:05 στην Τούμπα για τους «32» του Europa 

League.

Ματς μεγάλης βαθμολογικής σημασίας είναι 
το αυριανό στη Ριζούπολη για τον Άρη, όπου 

τίθεται αντιμέτωπος με τον πρωτοπόρο της 
βαθμολογίας, Απόλλωνα Σμύρνης. Οι παίκτες 

του Νίκου Αναστόπουλου, ιδίως μετά την 
ήττα και την εμφάνιση κάτω των προσδοκιών 

την περασμένη Κυριακή στη Λαμία, έχουν 
καταλάβει πως τα περιθώρια στενεύουν και 

για αυτούς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, 
πλην της νίκης. 

Η ΑΕΚ είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή 
και η συγκομιδή βαθμών αποτελεί πρώτιστη 

επιδίωξη για τους «κυανόλευκους», αν θέλουν να 
αποφύγουν αγωνιστικά τα δυσάρεστα στο τέλος 

του πρωταθλήματος. Ο «γηραιός» παραμένει στην 
προτελευταία θέση της βαθμολογίας και στο -1 
από τον τρίτο στην… ουρά, Λεβαδειακό, όμως, 

σημασία δεν έχει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το πώς 
ο ίδιος θα μαζέψει βαθμούς. 

Ανασύνταξη δυνάμεων στην Βέροια, μετά την 
ήττα με 6-0 από την ΑΕΚ και τον εύλογο προβλη-

ματισμό που αυτή προκάλεσε για την εμφάνιση 
της ομάδας. Ο Απόστολος Τερζής, που θα βρί-

σκεται στον πάγκο της ημαθιώτικης ομάδας μέχρι 
το τέλος της τρέχουσας σεζόν, καλείται να βρει 

λύσεις και να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση, 
ώστε το σύνολό του να παρουσιάσει ένα τελείως 
διαφορετικό πρόσωπο στο σημερινό ματς με τον 

Πανιώνιο.

Σε διπλό ταμπλό

Στενεύουν τα περιθώρια

Να γεμίσει το σακούλι…

Λύσεις και ψυχραιμία

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες μετράει στα πέντε 
τελευταία ματς ο Αιγινιακός, που θέλει να κάνει μία 
νέα αρχή αύριο κόντρα στον Πανσερραϊκό, προκει-
μένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η ομάδα της 
Πιερίας, που δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στον 
Αγροτικό Αστέρα το περασμένο σαββατοκύριακο, 
έχει μείνει αρκετά πίσω βαθμολογικά και θα πρέπει 
να καταβάλλει υπερπροσπάθεια, ώστε να ξεφύγει 
από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι παίκτες του Αγροτικού Αστέρα, έχοντας την ψυχολογία με το 
μέρος τους, μετά το «6 στα 6», που έκαναν την προηγούμενη 
εβδομάδα κόντρα στον Αιγινιακό,  συνεχίζουν να βρίσκονται στην 
πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Οι «σταχυοφόροι» 
έχουν βρει ρυθμό και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το 
νικηφόρο σερί τους αύριο, οπότε και υποδέχονται τον κατώτερο 
Κισσαμικό.

Στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία πραγματοποιήθηκε πριν 
από λίγες ημέρες η βράβευση των πανελληνιονικών του 
2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας με την συμμετο-
χή αθλητών, προπονητών, γονέων και παραγόντων του 
αθλητισμού αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Την τελετή 
συνδιοργάνωσαν η τοπική ΕΑΣ και ο Δήμος Αλμωπίας 
και το παρών έδωσε πλήθος κόσμου από τον πολιτικό και 
τον αθλητικό χώρο της περιοχής. Από τους 42 τιμηθέντες 
αθλητές απουσίαζαν μόνο η Δέσποινα Ζαπουνίδου, που 
βρίσκεται σε προετοιμασία στην Ν. Αφρική, ο Αλέξης Πορ-
δανάς, ο οποίος σπουδάζει με υποτροφία στις ΗΠΑ, και ο 
Βαλεντίνος Γουλάρας ο οποίος είναι στην Ιρλανδία. 

Ο Άρης, μία εβδομάδα πριν τον μεγάλο τελικό κυπέλλου 
με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, θέλει να επιστέψει 
σήμερα στις νίκες κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και να 
αποκατασταθεί η ηρεμία, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ 
στο ντέρμπι της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δικέφαλος 
δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον τοπικό Απόλλωνα και 
θα επιδιώξει να πετύχει το «2 στα 2».

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
ΣΗΜΕΡΑ:

17:00 ΑΕΚ-Τρίκαλα, 17:00 Άρης-Προμηθέας Πάτρας, 17:00 
Λαύριο-Ρέθυμνο,17:00 Δόξα Λευκάδας-Κόροιβος, 17:00 
Απόλλων Π.-ΠΑΟΚ

ΑΥΡΙΟ: 17:30 Κύμη-Παναθηναϊκός

ΔΕΥΤΕΡΑ: 16:00 Κολοσσός-Ολυμπιακός

Μεγάλο επιθετικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Παν-
σερραϊκός, που μετράει 606 αγωνιστικά λεπτά, χω-
ρίς οι παίκτες του να έχουν καταφέρει να στείλουν 
την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
η ομάδα αγωνιστική με αγωνιστική να κατρακυλάει 
στον βαθμολογικό πίνακα και το αυριανό ματς με τον 
Αιγινιακό να έχει χαρακτήρα «ζωής και θανάτου».

Επιστροφή στον δρόμο των επιτυχιών και μάλιστα 
με εμφατικό τρόπο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 
που πέτυχε «τεσσάρα» στη Χρυσούπολη την Κυρια-
κή, έχει ένα τοπικό ντέρμπι αύριο με τον Καμπανιακό. 
Αντίθετα, η ΑΠΕΛ, μετά την εντός έδρας ήττα από 
τους Δραμινούς, θέλει αύριο μία νέα αρχή κόντρα 
στον Ορφέα Ξάνθης.

Το αυριανό πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς ξεκινούν τις 15:00): Καβάλα-Μακεδονικός 
Φούφα, Νάουσα-Αλμωπός Αριδαίας, Δόξα Δρά-
μας-Ορφέας Ξάνθης, Απόλλων Παραλιμνίου-ΑΠΕΛ, 
Καμπανιακός-Απόλλων Καλαμαριάς, Εορδαϊκός-Δό-
ξα Προσκυνητών.

Η Πύδνα Κίτρους χαμογέλασε την περασμένη Κυρια-
κή αφ΄ ενός για την κατάκτηση των τριών βαθμών 
στο ντέρμπι της Πιερίας, μετά τη νίκη επί του Πιερι-
κού, και αφ΄ ετέρου γιατί μείωσε την διαφορά της 
από τις ομάδες που είναι ψηλότερα στον βαθμολογι-
κό πίνακα.

Στο μεταξύ, ο Διαγόρας Σεβαστής, μετά την απρό-
σμενη απώλεια βαθμών από τον Θεσπρωτό στο 
«σπίτι» του, έμεινε έξι βαθμούς πίσω από την κορυ-
φή και τον πρωτοπόρο, Απόλλωνα Λάρισας.

Το αυριανό πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς ξεκινούν τις 15:00): Απόλλων Λάρ.-Αχιλλέ-
ας Νεοκαισάρειας, Πιερικός-Αμβρακία Κωστακίων, 
Ρήγας Φεραίος-Εθνικός Φιλιππιάδας, Ολυμπιακός 
Βόλου-Πύδνα Κίτρους, Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου, 
Μαύροι Αετοί Ελ.-Τηλυκράτης 2014, Αστέρας Πε-
τρίτη-Διαγόρας Σεβαστής, AE Καραϊσκάκης-Ένωση 
Απολλώνιου/Ιστιαίας.

Πρέπει να «τρέξει»

Με την ίδια συνταγή

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι  
της Κεντρικής Μακεδονίας

Αχαϊκά εμπόδια για Άρη, ΠΑΟΚ

«Άσφαιροι» οι Σερραίοι

Τοπικό ντέρμπι  
στην Καλαμαριά

Ξεχωρίζουν Πύδνα Κίτρους 
και Διαγόρας

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Η ΧΑΝΘ υπήρξε ένας από τους πρώτους συλλόγους της 
Θεσσαλονίκης, που στήριξαν το άθλημα του χάντμπολ 
με μεγάλη επιτυχία. Η ομάδα της Αδελφότητας επένδυ-
σε εξαρχής στον παραγωγικό της χαρακτήρα, έχοντας 
βγάλει από τα σπλάχνα της αθλητές, οι οποίοι μετέπειτα 
έκαναν σπουδαία καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως 
ο Αλβανός, ο Ευαγγελίδης, ο Βύρ.Παπαδόπουλος. Το εν-
διαφέρον της ΧΑΝΘ για το νέο, τότε, άθλημα προέκυψε 
στις αρχές του 1980. Ο σύλλογος στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του διοικητικά ανήκε στο παράρτημα στην Καλα-
μαριά, για αυτό και έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο ως 
«ΧΑΝΚ». Σύντομα, όμως, το 1982, εντάχθηκε διοικητικά 
στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής της ΧΑΝΘ, αν και το όνομα 
«ΧΑΝΚ» παρέμεινε στο χώρο του αθλήματος μέχρι και 
το 1995. O σύλλογος έκανε την παρθενική του εμφάνιση 

στις 16 Νοεμβρίου του 1980, ενώ χρονιά ορόσημο στα 
πιο σύγχρονα χρόνια θεωρείται η περίοδος 2004-΄05, 
όταν στην ενιαία Α2 η ΧΑΝΘ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια 
Ελλάδος, έχοντας στις τάξεις της 11 διεθνείς αθλητές. 
Έκτοτε και στα επόμενα 12 χρόνια, με εξαίρεση δύο περι-
όδους, η ομάδα έχει καθιερωθεί στην Α1. Το σημαντικό-
τερο είναι πως το τμήμα χάντμπολ έμεινε πιστό στη φιλο-
σοφία του συλλόγου, έχοντας ως κύριο μέλημά του την 
ανάπτυξη των υποδομών του, ακόμα και τις δεκαετίες 
1990 και 2000. Όταν οι υπόλοιποι σύλλογοι αύξαναν τα 
μπάτζετ τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν τις απαιτή-
σεις του αθλήματος, η ΧΑΝΘ συνέχισε να επενδύει στις 
ακαδημίες της. Σήμερα, η ομάδα αγωνίζεται στη δεύτερη 
τη τάξει εθνική κατηγορία και διεκδικεί με αξιώσεις την 
επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

Η Έλενα Παναγιωτίδου μπήκε επιθετικά στο τραγούδι. Είναι 
επαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου στην ομάδα του ΠΑΟΚ. 
Αγαπά όμως και το τραγούδι. Πήρε μέρος στο μουσικό  talent 
show, «Rising Star» που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και έκανε 
ιδιαιτέρως αισθητή την παρουσία της.

Ποδόσφαιρο-τραγούδι σημειώσατε Χ

Η νεαρή Θεσσαλονικιά ξέρει να ισορροπεί με εξαιρετική μαε-
στρία ανάμεσα στις δύο αγάπες της ζωής της. Το ποδόσφαιρο 
και το τραγούδι. Στο δίλημμα για το ποιο από τα δύο προτιμά, η 
απάντηση είναι «και τα δύο». Η Έλενα, ξεκίνησε να ασχολείται με 
το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, παίζοντας αρχικά με τα 
αγόρια στη γειτονιά. Δεν άργησε, να έρθει και το πρώτο της δελ-
τίο στην ομάδα του Παύλου Μελά στην Σταυρούπολη. Σήμερα 
αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδας 
στο γυναικείο, τα τελευταία έντεκα χρόνια.

Έρωτας και για το τραγούδι

Πέρα, όμως, από το ποδόσφαιρο, ο άλλος «έρωτας» της Θεσσα-
λονικιάς ακούει στο όνομα «τραγούδι». «Από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου, τραγουδάω», λέει. Τα γονίδια φαίνεται πως έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο στην περίπτωσή της. Ο πατέρας της ήταν 
τραγουδιστής. Και μπορεί το «Rising Star» να μπήκε στη ζωή 
της εντελώς ξαφνικά, η πορεία της, όμως, σε αυτό δείχνει πως 
ήρθε για να μείνει. Οι κριτές του μουσικού talent show μιλούν 
με τα καλύτερα λόγια για το «αηδόνι» από την Σταυρούπολη, 
όμως, η Έλενα φροντίζει να κρατάει χαμηλούς τόνους και να 
θέτει τους επόμενους στόχους της. Το 24ώρο της είναι γεμάτο, 
αφού πέρα από τις προπονήσεις και τη μουσική, πηγαίνει σε νυ-
χτερινό σχολείο για να δώσει εξετάσεις για τη φυσικοθεραπεία, 
παράλληλα δουλεύει το πρωί σε ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ. Επό-
μενος στόχος της είναι να ασχοληθεί και με την προπονητική.

Κοιτίδα του χάντμπολ η ΧΑΝΘ

Μία Star του γηπέδου  
στη νυχτερινή πίστα Πάνω που η κατάσταση ήθελε λίγο 

για να ξεφύγει εκτός ελέγχου, ο 
οργανισμός ΠΑΟΚ έδειξε εξαιρετικά 
αντανακλαστικά. Πήρε αποφάσεις οι 
οποίες κρινόμενες εκ του αποτελέ-
σματος χαρακτηρίζονται με ασφάλεια 
εξαιρετικές.

Πριν περίπου από δύο μήνες η 
χρονιά για τον «Δικέφαλο» έμοιαζε 
με χρονιά η οποία θα καταγραφόταν 
στην ιστορία ως μη γενόμενη. Ακόμη 
και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κρατούσε 
ζωντανή την ελπίδα της διάκρισης 
στο Κύπελλο δεν ήταν αρκετό για να 
προσφέρει αισιοδοξία στους φίλους 
του. Όχι άδικα. Η φετινή αγωνιστική 
περίοδος ξεκίνησε με περισσότερες 
φιλοδοξίες και με την απαίτηση από 

τον κόσμο να μην επαναληφθούν 
τα διοικητικά λάθη του πρό-

σφατου παρελθόντος που 
έφεραν απογοητεύσεις.

Η αισιοδοξία επενδύονταν 
πάνω στην εμπειρία που 
θεωρητικά έχει αποκτή-

σει ο κ. Σαββίδης κατά την 
τετράχρονη διοίκηση του 

«Δικεφάλου».

Κάπου στα μέσα του Δεκεμβρίου 
όμως ο ΠΑΟΚ έδειχνε  ομάδα η οποία 
πελαγοδρομεί. Ηρθε και εκείνη η 
ήττα, η οποία θα μείνει στην ιστορία 
από τον Ατρόμητο μέσα στην Τούμπα 
και η κατάσταση έφτασε σε οριακό 
σημείο. Εκ των πραγμάτων αποδεί-
χθηκε ότι εκείνο το στραπάτσο ήταν 
μία καλή αφορμή προκειμένου να λη-
φθούν αποφάσεις οι οποίες έδωσαν 
ώθηση στην ομάδα. 

Ο ΠΑΟΚ λες και τον άγγιξε ένα μαγικό 
ραβδί κατάφερε να μπει στον δρόμο 
των επιτυχιών, να παίζει πολύ καλό 
ποδόσφαιρο και να δείχνει εικόνα 
ομάδας. Στοιχεία τα οποία φανερώ-
νουν υγεία και είναι αναγκαία για 
κάθε ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Το σημαντικότερο πέτυχε διάνα 
στις μεταγραφές με την απόκτηση 
του Πρίγιοβιτς και του Ενρίκε. Δύο 
ποδοσφαιριστών οι οποίοι γρήγορα 
κατέθεσαν τα διαπιστευτήρια τους 
και έδωσαν αγωνιστική ποιότητα και 
πόντους στον ΠΑΟΚ.

Και επειδή οι φίλαθλοι, παρότι συνή-
θως λειτουργούν με το θυμικό, έχουν 
δίκαιη κρίση βλέποντας τα αντανα-
κλαστικά του ΠΑΟΚ συσπειρώθηκαν 
και στέκονται πάλι στο πλευρό του. Κι 
αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη 
ότι ο «Δικέφαλος» άφησε πίσω τους 
τις παθογένειες που τον ταλαιπωρού-
σαν και βρίσκεται στον σωστό δρόμο. 
Το τι θα καταφέρει θα φανεί στη 
συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι πλέον 
είναι αγωνιστικά αξιόπιστος. Και αυτό 
είναι αρκετό προς το παρόν. 

Ηρεμία, ποιότητα  
και συσπείρωση  
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#πολιτιστική_ατζέντα 

■ Kids cinema κάθε Κυριακή από το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ραντεβού με 
μικρούς σινεφίλ κάθε Κυριακή στις 12.00 δίνει 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο προβολής ταινιών κινουμένων σχεδίων 
στο Ολύμπιον. Οι ταινίες που θα προβληθούν τον 
Φεβρουάριο είναι οι εξής: 12/2: Τραγούδα!, του 
Γκαρθ Τζένινγκς, 19/2: Κοκορόκι: ο ήρωας της 
φάρμας, των Ροντόλφο και Γκαμπριέλ Ρίβα-Πα-
λάθιο Αλατρίστε και 26/2: Ζωούπολη, των Μπάι-
ρον Χάουαρντ, Ριτς Μουρ και Τζάρεντ Μπους

■ Συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Σάμη 
Ταμπώχ με τίτλο «Το Άλλο Αλφάβητο» που δι-
οργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Η έκθεση λειτουργεί, με ελεύθερη είσοδο για 
το κοινό, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα 
διαρκέσει έως τις 2 Απριλίου 2017. Αποτελείται 
συνολικά από 24 έργα: τα 22 έργα αναπαριστούν 
τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου στη χειρό-
γραφη μορφή τους και δύο έργα αναφέρονται στο 
χάος πριν από τη γέννηση της αλφαβήτου. Όλα τα 
έργα, πλην ενός, είναι φιλοτεχνημένα σε χαρτί.

■ Περιοδική έκθεση με τίτλο «Το Δάσος κάτω 
από το δρόμο» από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Αριστοτέ-
λειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Η 
έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 14 Φεβρουαρίου 
μέχρι και τις 7 Απριλίου 2017 στο Γενί Τζαμί (πα-
λαιό Αρχαιολογικό Μουσείο), με παραχώρηση από 

τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και παρουσιάζει απολι-
θώματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διάνοιξης του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα οργανώνονται 
καθημερινά, κατόπιν ραντεβού, ειδικές εκπαιδευ-
τικές ξεναγήσεις.

■ Tsirkolini THE Party για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά από τον Πολυχώρο WE. Ένα πάρτυ μασκέ, 
με DJs, χορευτικές ομάδες και ξυλοπόδαρα ενό-
ψει των Αποκριών, με δωρεάν face painting στην 
είσοδο. Στον χώρο θα υπάρχει Γκαρνταρόμπα και 
το εισιτήριο κοστίζει 5€ με μπύρα (+2 για ποτό).

■ Κυριακάτικο Πρωινό για το Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Μέλισσα: Συναυλιακό δρώμενο φωνη-
τικών αυτοσχεδιασμών, με ήχους από το παρα-
δοσιακό και ρεμπέτικο τραγούδι και αναφορές 
στο διεθνές ρεπερτόριο με τους Νατάσσα Μάρε 
Μουμτζίδου & τρίο Τιμής Ένεκεν. Την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου στις 12.00 στην Αίθουσα Συναυλιών 
ΚΟΘ «Σόλων Μιχαηλίδης». Η είσοδος είναι 10€ 
και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στο Ορ-
φανοτροφείο Θηλέων Μέλισσα.

■ Παρουσίαση του βιβλίου Μικρές Ιστορίες για 
Μεγάλους, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου από τις Εντύποις Εκδόσεις. Πρόκειται 
για ένα βιβλίο με διηγήματα για αναγνώστες Τρί-
της Ηλικίας και ανθρώπους με άνοια. Η παρου-
σίαση θα πραγματοποιηθεί στον Ηλιοτρόπιο café, 
Πλατεία Ναυαρίνου 14, στις 18:00.

■ 2ο Big Day – Αφιέρωμα στον Ζωρζ Φεντώ: Με 
ένα αφιέρωμα στον Ζωρζ Φεντώ, έναν από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής 
δραματουργίας, συνεχίζονται τα Big- Days του 
ΚΘΒΕ την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στην Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών. Όλες οι δράσεις έχουν 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό και ξεκινούν από 
τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα.

■ «Ταξίδι στον κόσμο του φλαμένκο»: Η compañia 
flamenca ALGARABÍA ζωντανεύει για δύο μοναδικές 
βραδιές στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη ένα café 
cantante – ένα αυθεντικό μουσικό καφενείο από τη 
χρυσή εποχή του φλαμένκο, με την υποστήριξη της 
Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα . Ερμηνεύουν 
οι Ισπανοί καλλιτέχνες Victor Ramos και Erica Ponce 
(χορός) και Sito Sánchez και Edgar Lopez Platón 
(τραγούδι, κιθάρα), με την παράλληλη θεατρική δρά-
ση της Τζίνας Θλιβέρη και την αφήγηση στα ελληνικά 
της Βίκυς Νικολαΐδου. Την Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου στις 21.00 με τιμή εισιτηρίου τα 12€.

■ 8ο Ποδηλατικό Καρναβάλι 2017 στη Θεσσαλο-
νίκη: Για 8η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιεί-
ται φέτος το ποδηλατικό καρναβάλι, στο πλαίσιο 
των Αποκριών και της αναβίωσης της παράδοσης 
του ποδηλάτου στην Ελλάδα. Η συμμετοχή είναι 
ελεύθερη και το δρώμενο θα λάβει χώρα την 
Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου. Το μέρος, η ώρα 
προσέλευσης και το αναλυτικό πρόγραμμα θα 
ανακοινωθούν αργότερα.

Επιμέλεια: Αρ. Τασούλα - press@karfitsa.gr
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

VILLAGE CENTER 
Mediterranean Cosmos

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 
18.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 ΤΡΙ: και 19.00, 
21.30, 00.00)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ - THE 
SPACE BETWEEN US
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.40)
H ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO 

BATMAN MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 

18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 16.00, 
17.20[3D])
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως 
ΤΕΤ: 20.50, 23.10 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 

18.40)
THE WARRIORS GATE

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: 
18.30 ΤΡΙ: 17.10)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 
22.40)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S 
PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 18.20)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.20 
ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: και 19.40)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: 
20.50, 22.50 ΤΡΙ: 19.30)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA 
THE BEE MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.20)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.00)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY 
SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 17.00)
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ – IMPERIUM
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: 
20.10)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ - THE SPACE BETWEEN US
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.10)
H ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO BATMAN MOVIE, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 18.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.00, 16.20[3D], 19.40 ΚΥΡ: και 12.00[3D], 12.50, 14.10[3D]
THE WARRIORS GATE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: 17.50 ΤΡΙ: 17.40)
GOLD
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.50)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50, 23.10 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 18.20)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10)
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - DEBARQUEMENT IMMEDIAT!(LAST 
CALL FOR NOWHERE)
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.50)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.20)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 22.10 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 19.40, 21.40)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30, 21.10)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 00.10 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 23.40)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE MOVIE, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.20 ΚΥΡ: και 12.40)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.30, 16.10, 17.30 ΚΥΡ: και 
12.20, 13.30)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00, 16.40 ΚΥΡ: και 12.30, 
13.20)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΓΚΡΙ - FIFTY SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 18.45, 
19.50, 20.00, 20.30, 20.45, 21.30, 22:20, 
22.30, 23.00, 23.15, 00.15 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
13.15, 14.40, 16.00 ΚΥΡ: και 12.10)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ - THE 
SPACE BETWEEN US
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00, 20.30)
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ – IMPERIUM
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.45, 00.00)
H ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO 
BATMAN MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 18.30 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.00, 13.45, 14.30, 15.20[3D], 
16.15, 16.45 ΚΥΡ: και 12.15)
JACKIE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.15)
GOLD
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.00)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 
22.10, 00.30)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ:  21.15, 
23.45)
XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE 
RETURN OF XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 
22.30)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 14.20, 15.40 ΚΥΡ: και 
12.00, 12.40)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.00 ΚΥΡ: 
και 12.30)
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 Το πολυαναμενόμενο sequel 

της τριλογίας στις αίθουσες 
του κινηματογράφου. Η 

Αναστάζια (Άνα) Στιλ (Ντακότα 
Τζόνσον) αποκαρδιωμένη 

από τα σκοτεινά μυστικά του 
πληγωμένου συναισθηματικά 

νεαρού επιχειρηματία Κρίστιαν 
Γκρέι (Τζέιμι Ντόρναν), έχει 
διακόψει τη σχέση τους κι 

έχει ξεκινήσει μια καινούρια 
καριέρα σ’ έναν εκδοτικό οίκο, 

έχοντας να αντιμετωπίσει 
παράλληλα και την έντονη 

πολιορκία του προϊσταμένου της. 
Ο πόθος της, ωστόσο, για τον 

Γκρέι κυριαρχεί ακόμα σε κάθε 
της σκέψη κι έτσι, όταν εκείνος 

προσπαθεί να δελεάσει την 
Άνα για να επιστρέψει στη ζωή 

του, προτείνοντάς της μια νέα 
συμφωνία, εκείνη δεν μπορεί να 

του αντισταθεί. Γρήγορα αποκαλύ-
πτονται σκοτεινά μυστικά από το 
παρελθόν που θα κλονίσουν την 
εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα 
του ζευγαριού και θα κρίνουν το 

μέλλον του.
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