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Υπάρχει ένας αστικός μύθος 
που θέλει την Τουρκία να κά-
νει... τσαμπουκάδες στο Αιγαίο 
κάθε φορά που έχει εσωτερι-
κά προβλήματα. Όμως, με τον 
Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν πανί-
σχυρο, μετά την αποτυχημέ-
νη απόπειρα πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου και ένα βήμα 
προτού γίνει… σουλτάνος και 
με το... Σύνταγμα, είναι μάλ-
λον εσφαλμένο να πιστεύει 
κανείς κάτι τέτοιο. Η ρητορι-
κή των κορυφαίων στελεχών 
της τουρκικής κυβέρνησης, σε 
συνδυασμό με τις στρατιωτι-
κές προκλήσεις στο Νοτιοανα-
τολικό Αιγαίο, έχουν κίνητρο 
την ανατροπή του ισχύοντος 
status quo. Η... βαρκάδα του 
στρατηγού Ακάρ με πυραυ-
λάκατο και φουσκωτά με κα-
ταδρομείς γύρω από τα Ίμια 
και οι 138 παραβιάσεις του 
εθνικού εναερίου χώρου μέσα 
σε μιάμιση ώρα φαίνεται πως 
«ταρακούνησαν» την κυβέρ-
νηση.

Όμως, δεν θα έπρεπε! Ο 
Ερντογάν εδώ και μήνες είχε 
δείξει τις προθέσεις του, ανα-
σύροντας από το... πουθενά 
τη Συνθήκη της Λωζάννης και 
απαιτώντας αλλαγή! Τότε το 
Μέγαρο Μαξίμου –και μεγάλη 
μερίδα του εγχώριου πολιτι-
κού συστήματος– είχε δείξει 
υπέρμετρη ανοχή (έως και 
εφησυχασμό), έχοντας κατά 
νου ότι, παρά τους... τσαμπου-
κάδες, οι Τούρκοι συμπερι-
φέρονται με Δυτικά πρότυπα. 
Μέγα σφάλμα, καθώς ο «σουλ-
τάνος», καθοδηγούμενος από 
άκρατο εθνικισμό, κακό Ισλα-
μισμό και μεγαλομανία, δείχνει 
ικανός να δώσει εντολή για 
ένα «θερμό» επεισόδιο.

Η απόφαση του Αρείου Πά-
γου για τη μη έκδοση των 8 
αξιωματικών και το στεφάνι 
που έριξε ο Πάνος Καμμένος 
στη μνήμη των τριών πεσό-
ντων αξιωματικών του ΠΝ 
(Χρ. Καραθανάσης, Παν. Βλα-
χάκος, Έκτ. Γιαλοψός) εξόργι-

σαν την Άγκυρα. Σε αυτά μπορεί 
να προσθέσει κάποιος και την... 
ατυχή έμπνευση του υφυπουρ-
γού Ναυτιλίας, Νεκτάριου Σα-
ντορινιού, να ανακοινώσει σχέ-
δια εποικισμού 18 ξερονησιών 
και βραχονησίδων. «Η Ελλάδα 
εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται 
καταχρηστικά πολλές βραχο-
νησίδες, όπως και τα Ίμια, αλλά 
η Τουρκία δεν θα της επιτρέψει 
ποτέ να ανοίξει νέους χώρους 
γύρω από αυτές», διεμήνυσε 
ο αντιπρόεδρος της τουρκικής 
κυβέρνησης, Βεϊσί Καϊνάκ. Προ-
χωρώντας ένα βήμα παραπέρα, 
ο υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου έκανε... 
συστάσεις στον Έλληνα υπουργό 
Εθνικής Άμυνας και προειδοποί-
ησε ότι «τα θέματα μεταξύ των 
δύο χωρών πρέπει να επιλυθούν 
μέσω διαλόγου, γιατί σε διαφο-
ρετική περίπτωση κανείς δεν 
μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη 
κάποιου... ατυχήματος».

Το ερώτημα που πρέπει να απα-
σχολήσει σύσσωμη την πολιτική 
ηγεσία της χώρας είναι πόσο 
έτοιμοι είμαστε για να κόψου-
με τις «ορέξεις» των Τούρκων. 
Είναι σαφές ότι –πέρα από ανα-
κοινώσεις και ευχολόγια– δεν 
«δικαιούμαστε» να περιμένουμε 
κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(οι Βρυξέλλες ασχολούνται μόνο 
με τη λιτότητα!). Την ίδια ώρα, ο 
Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δείξει 
τις προθέσεις του απέναντι σε 
Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, ενώ 
μόλις πριν από μερικά 24ωρα 
ορκίστηκε ο νέος υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η πατρί-
δα μας, χωρίς φοβικά σύνδρομα, 
με συνεννόηση όλων των πολι-
τικών δυνάμεων, οφείλει δύο 
πράγματα: Να αξιοποιήσει όλο 
το διπλωματικό της κεφάλαιο για 
να καταγγείλει (ακόμη και στο 
ΝΑΤΟ) τον αναθεωρητισμό της 
Τουρκίας και να προετοιμαστεί 
σε στρατιωτικό επίπεδο!

Τα «όπλα» της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία
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#για_την_ασφάλεια_μας_ρε_γ…

Ο «σουλτάνος», 
καθοδηγούμενος 

από άκρατο 
εθνικισμό, κακό 
Ισλαμισμό και 

μεγαλομανία, δείχνει 
ικανός να δώσει 
εντολή για ένα 

«θερμό» επεισόδιο!

«Κυριακή βολεύει η εκκένωση της περιοχής για την εξουδετέρωση 
της βόμβας…» #αντιπεριφερειαρχης_θεσσαλονικης  
#για_την_ασφάλεια_μας_ρε_γ… #Βούλα_Πατουλίδου

504χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη η… ασφάλεια της. Όχι τίποτε 
άλλο, για να μην την ψάχνουμε τζάμπα και βερεσέ στον τόπο της. (Σε 
ολόκληρη τη Β. Ελλάδα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πυροτεχνουργός που να ξέρει 
από βλήματα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου) Λογικό.  
#συνορα_εχουμε_ή_ναρκοπεδια;  
#ετοιμοτητα_οπως_στο_προσφυγικο_και_στην_κακοκαιρια

Ευτυχώς έχουμε πρωθυπουργικό γραφείο (κι ευτυχώς δεν βρέθηκε 
εκεί το... βλήμα) #βαλε_ενα_τελαρο_πανω_απο_τη_βόμβα  
#ασφαλεια_οχι_αστεια #ειδικοί_μόνο_για_κορδελες  
#Πάρτε_Μαξίμου_και_γι_αυτό

Πόσες μέρες θέλει να αφοπλιστεί μια βόμβα στον Εύοσμο Θεσσαλο-
νίκης; Τις ίδιες με αυτήν πχ στο πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλο-
νίκης ή στη Βουλή των Ελλήνων; #απορία. Πόσες μέρες «κοιτάμε» 
μία βόμβα; Ένα περιπολικό (μας) φυλάει από μία βόμβα; Αυτή ήταν η 
πρώτη και η… τελευταία βόμβα της περιοχής; #ρητορικά

Ανακοίνωση δήμου «Η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας -που 
εντοπίστηκε στην περιοχή του Ελευθερίου Κορδελιού- έχει προσω-
ρινά σταματήσει. Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να επιστρέψουν 
στα σπίτια τους. Για το πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες απενεργο-
ποίησης της βόμβας από τους πυροτεχνουργούς του Ελληνικού 
Στρατού αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας» #ανεπισημα_να_τα_μαζεψουμε;

Τέσσερις ημέρες και η βόμβα φυλάσσεται – μέρα και νύχτα - με ένα 
ξύλινο… τελάρο και μια κορδέλα #ε_πες_το_να_ηρεμησω

Καλά που δεν πήγε ο μετροπόντικας  (βλ επέκταση  μετρό η οποία 
ανακοινώθηκε προσφάτως). Αν συναντούσε το συγκεκριμένο βλήμα 
– μεταξύ άλλων – πάλι θα καθυστερούσε το έργο…

Με το προσφυγικό αναδείχθηκε ότι στρατός και αστυνομία  μόνο 
«γαλλικά και πιάνο» γνωρίζουν, όπως επίσης και με το βλήμα στο 
πρατήριο υγρών καυσίμων του Ευόσμου #αφοπλισμος; #ασφαλεια; 
#εξουδετερωση;#αραβικες_γλωσσες; #εξειδικευση_σε_εκρηκτικά;

Σχέδιο για αφοπλισμό βλημάτων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. (Οι πρόσφυγες από 
Συρία «τα έχουν δει όλα» στον τοπο μας…) #ειρηνη_με_τα_ολα_της  

Απορία: Κε Μουζάλα, εκείνη η έρμη η καταγραφή των προσφύγων – 
τι έχουν σπουδάσει και τι ξέρουν να κάνουν – ολοκληρώθηκε μπας 
και βρίσκαμε κανα πυροτεχνουργό ανάμεσα τους; 

Παράκληση: Κύριοι του μετρό Θεσσαλονίκης, βεβαίως βεβαίως, 
καλό θα είναι εκτός από κράνη να δίνετε και μάσκες στα υπόγεια του 
έργου και στις ξεναγήσεις (Θα μας αφήσετε και χωρίς… πνευμόνια).

H χρονιά του πετεινού είναι λογικό να προσελκύει τόσες... κότες 
#πιτουρα #αυγα #χρυσα_αυγα

@karapanagiotidu
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Σοφία Ζαχαράκη 

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

Χρ. Μακρίδης, Ν. Παυλίδου, Ρ. Καλφακάκου, Κ. Ποζρικίδης

Μαρία Παπαδοπούλου

Ζ. Ζούπης, Φ. Δημητριάδης, Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος

Στην Νέα Δημοκρατία ζητάτε εκλογές αλλά δεν μας λέτε πότε. Πότε θέλετε να στηθούν 
κάλπες; 

Την επόμενη Κυριακή, αν αυτό ήταν δυνατόν. Ο χρόνος είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο κε-
φάλαιο για την χώρα και τους πολίτες της στην σημερινή συγκυρία. Όσο η Κυβέρνηση των 
κυρίων Τσίπρα και Καμμένου κερδίζει χρόνο στην εξουσία, γιατί ας μη γελιόμαστε, αυτός 
είναι ο μόνος στόχος που τους έχει απομείνει, τόσο η χώρα κάνει βήματα πίσω, την ώρα που 
θα έπρεπε να πηγαίνει με άλματα μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι επιτακτικό. 
Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα με μία Κυβέρνηση που παλεύει με την χλεύη στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό.  

Εαν τελικά η κυβέρνηση φέρει την νέα συμφωνία, τα νέα μέτρα στη Βουλή και ζητήσει 
στήριξη 180 βουλευτών τι θα κάνετε θα σύρετε τη χώρα σε εκλογές ή θα ψηφίσετε; 

Όταν οι κύριοι Τσίπρας και Βαρουφάκης έφεραν την χώρα με την πλάτη στον τοίχο το καλο-
καίρι του 2015, η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που επέδειξε την εθνική ευθύνη να μην αφή-
σει την χώρα να καταρρεύσει. Ψηφίσαμε τότε μια συμφωνία που με τα χέρια κατεβασμένα 
αποδέχθηκε σε μια νύχτα ο κ. Τσίπρας, γνωρίζοντας ότι αναλαμβάνουμε βάρη που κάθε 
άλλο παρά μας ανήκαν. Και βάρη που δεν ανήκαν στην χώρα, αλλά μας τα φόρτωσε 
η “περήφανη διαπραγμάτευση” που έφερε την χώρα ένα βήμα πριν τον γκρεμό. 
Αλλά αν ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι θα μπορέσει για δεύτερη φορά να φορτώσει 
τις ευθύνες του σε άλλους, είναι γελασμένος. Εφ’ όσον δεν μπορεί να υπερα-
σπιστεί τα αποτελέσματα της πολιτικής του, η λύση δεν είναι να κρατάει την 
χώρα σε ομηρία, η λύση είναι να παραδεχτεί την αδυναμία του για να την 
κυβερνήσει και να γυρίσουμε σελίδα. 

Εκτιμάτε ότι στήνεται εκ νέου σκηνικό... GREXIT;  Τι θα κάνει η ΝΔ για 
να μην ζήσουμε ξανά τον... Ιούλιο 2015; 

Η συμπολίτευση δίνει την εικόνα μιας παράστασης με υπόθεση το άθροι-
σμα των αυτοσχεδιασμών των συντελεστών της. Και την ίδια ώρα που η 
χώρα έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τις επενδύσεις, που προϋποθέτουν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών, έρχεται ο κ. Ξυδάκης και ανακινεί δημόσια 
το θέμα “δραχμή”. Η ζημιά που γίνεται στην χώρα είναι τεράστια. Και 
ο κίνδυνος του Grexit θα επανέρχεται, κάθε φορά που η σημερινή 
κυβέρνηση θα προσκρούει στον τοίχο της αυταπάτης της. Η Ελλάδα 
χρειάζεται μια Κυβέρνηση, που θα αποκαταστήσει την σοβαρότητα 
και την διεθνή υπόληψη της χώρας. Και η Νέα Δημοκρατία είναι 
έτοιμη να αναλάβει αυτήν την ευθύνη.

Εάν καθόσασταν για έναν καφέ με τον Αλέξη Τσίπρα τι 
θα του λέγατε; 

Ο ίδιος πριν από κάποιο καιρό έλεγε με κάποια «οίηση» 
ότι κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός στα σαράντα 
του. Θα του έλεγα ότι είναι καιρός τώρα να αναλογι-
στεί, ότι ένας πολιτικός έχει δικαίωμα στην «οίηση» 
όχι για τα αξιώματα που κατέλαβε, αλλά για το τί 
έκανε για τους πολίτες από τη θέση που αυτοί του 
εμπιστεύτηκαν. 

Πόσες ώρες την ημέρα ξοδεύετε στα social 
media; 

Λόγω της δουλειάς μου, είμαι υποχρεωμένη να παρα-
κολουθώ στενά τον δημόσιο διάλογο και την καθημερινή 
θεματολογία των social media. Κι έτσι αφιερώνω καθημε-
ρινά χρόνο σ’ αυτό. Αλλά, από την άλλη, προσπαθώ όσο 
μπορώ να μένω έξω από την λογική των “160 λέξεων”. 

Η πολιτική είναι στον πυρήνα της ζήτημα τεκμηρίωσης, γνώσης και βαθιάς μελέτης των προβλημά-
των. Και ειδικά στην εποχή μας, ζήτημα μελέτης και γνώσης των διεθνών πρακτικών και εξελίξεων.

Με πέντε λέξεις πως θα χαρακτηρίζατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Πως και πότε γνωριστήκατε; 

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τους τελευταίους μήνες, όσο ασκώ 
τα καθήκοντα της Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρνει στην 
καθημερινή του σχέση με τους συνεργάτες του να είναι φιλικός και ζεστός, αλλά συγχρόνως προ-
σηλωμένος στο αποτέλεσμα. Είναι ένας σύγχρονος πολιτικός, με διεθνείς ορίζοντες, που αντιπρο-
σωπεύει το πολιτικό παράδειγμα απέναντι στον λαϊκισμό.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του κ. Μητσοτάκη από την ανάληψη της αρχηγίας μέχρι σή-
μερα; 

Θα σας έλεγα ποιά είναι μια μομφή που θα φανταζόμουν ότι μπορεί να λέγεται μέσα στην επιθυμία 
αρκετών για υψηλότερους τόνους: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από την φύση του ένας εξαιρετικά 
ευγενής άνθρωπος, με φυσική ευγένεια που τον διέπει. Και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
μειονέκτημα, όταν, μάλιστα, έχει απέναντί του μία αντίληψη εξουσίας, που στηρίχθηκε πάνω στην 
λεκτική βία και τον λόγο μίσους. “Ο καθείς, όμως,  και τα όπλα του”. Η πολιτική είναι, μεταξύ άλλων, 
μια μάχη απέναντι στην εξαχρείωση της κοινωνίας και η δημόσια παρουσία ενός ηγέτη οφείλει να 

υπηρετεί ως παράδειγμα την μάχη αυτή.

Την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Σταύρο Θεοδωράκη τους θέλετε στη ΝΔ; Με-
τεκλογικά με ποιο κόμμα θα συνεργαζόσαστε; Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσατε να 

σχηματίσετε κυβέρνηση; 

Αυτό που χρειάζεται η χώρα στην παρούσα κρίσιμη ιστορική συγκυρία είναι μια 
πλατιά κοινωνική συμμαχία, ένα κοινωνικό συμβόλαιο αλήθειας, πάνω στο οποίο 
θα βασιστεί μια νέα διακυβέρνηση που θα μας βγάλει από το σημερινό αδιέξοδο. 
Το στοίχημα αυτό δεν είναι στοίχημα μεταγραφών ή συμμαχιών. Κι αυτό δεν 
έχει να κάνει με τα πρόσωπα, αλλά με την ιστορική στιγμή. Αυτό που σήμερα 
έχει σημασία είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις στην ίδια την κοινωνία 
μιας κοινής κατανόησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και 
μιας ευρείας συστράτευσης στον στόχο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, με 
υπευθυνότητα, ρεαλισμό, σχέδιο και δουλειά. Το κάλεσμα, λοιπόν, της Νέας 
Δημοκρατίας αφορά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, στους πολίτες αυτής 

της χώρας. Και αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι μια στέρεη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, που θα επιτρέψει στην νέα κυβέρνηση να στέκεται 

γερά, έξω από συσχετισμούς, εκπτώσεις και παζάρια. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την στιγμή που ήρθε στην εξουσία προχώρησε σε 
χιλιάδες προσλήψεις. Τι θα κάνετε όταν θα γίνετε κυβέρνηση; 
Θα τους απολύσετε; 

Ξέρετε, είναι προκλητικό και κυνικό για ανθρώπους που πολεμούν 
για την επιβίωσή του, για τους ανέργους, για τα νέα παιδιά που φεύ-

γουν στο εξωτερικό, να βλέπουν ότι με όλη την κατάσταση, στην 
οποία βρίσκεται η χώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στήνει από εδώ 
κι από εκεί πάρτι ημετέρων με κρατικό χρήμα.

Όμως, δεν ωφελεί να ρίχνουμε νερό στον μύλο του ΣΥΡΙΖΑ και στον 
«μύθο» του καλού που προσλαμβάνει και του κακού που απολύει.

Ο σκοπός είναι να μπει ένα οριστικό τέρμα σ’ αυτήν την λογική. Σεβασμός 
στον πολίτη σημαίνει πρώτα απ’ όλα σεβασμός στο δημόσιο χρήμα.

«Τι θα έλεγα στον 
Τσίπρα εάν πηγαίναμε  

για καφέ…»

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Σοφία Ζαχαράκη ήταν η… σκιά 
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην διήμερη επίσκεψή 
του στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν την γνωρίζουν πρόκειται 
για την 39χρονη εκπαιδευτικό που από τον περασμένο Αύγουστο 
ανέλαβε μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη καθήκοντα αναπλη-
ρώτριας εκπροσώπου τύπου της ΝΔ. Η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στην 
KARFITSA ζητά εκλογές την… επόμενη Κυριακή και ξεκαθαρίζει 
ότι το κόμμα της δεν θα ψηφίσει τα νέα μέτρα που φέρεται να έχει 
συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές της χώρας. Αποκα-
λύπτει τι θα έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα εάν πήγαινε μαζί του για 
καφέ, πόσες ώρες ξοδεύει καθημερινά στο facebook και μιλά για 
το… μεγαλύτερο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

#politics

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ,  
Σοφία Ζαχαράκη αποκαλύπτει και… αποκαλύπτεται
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Τα γαλάζια «θρανία»
Τα στελέχη της ΝΔ από νωρίς το πρωί κατέκλυσαν 
τα γραφεία του κόμματος στην οδό Μ. Καλού, στην 
περιοχή του ΟΣΕ και η KARFITSA ήταν εκεί. Οι συμ-
μετέχοντες ήταν περισσότεροι από ογδόντα. Απολύ-
τως τυπικοί με την ώρα ώστε να εγγραφούν εγκαί-
ρως. Η αίθουσα ήταν ανδροκρατούμενη και το παρόν 
έδωσαν λίγες γυναίκες αλλά με δυναμικές παρου-
σίες. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων παρακολούθησαν 
τα μαθήματα ήταν πάνω από 30 ετών. Κάποιοι πα-
ρακολουθούσαν αφοσιωμένοι τους εισηγητές, άλλοι 
ψιθύριζαν, άλλοι κρατούσαν σημειώσεις, και άλλοι  
ηχογραφούσαν είτε για να τα μελετήσουν ενδελεχώς 
κάποια άλλη ώρα είτε γιατί δεν βοηθά η μνήμη τους 
να συγκρατήσουν τον όγκο των πληροφοριών.

Δίκαιο, οικονομία,  
διεθνείς σχέσεις και στρατηγική

Η θεματολογία των εισηγήσεων περιελάμβανε τους 
τομείς της ιδεολογίας, Εξωτερικής Πολιτικής – Διε-
θνών Σχέσεων , Οικονομίας – Περιφερειακής  Ανά-
πτυξης  καθώς και Πολιτική Στρατηγική και Επικοι-
νωνία. Μεταξύ των εισηγητών που έδωσαν το παρόν 
αλλά και τα «φώτα» τους στους συμμετέχοντες ήταν 

ο δικηγόρος  και συγγραφέας Σάκης Μουμτζής, ο 
καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας του τμήματος 
Νομικής του Α.Π.Θ. Γιάννης Στεφανίδης και ο λέκτο-
ρας δημόσιου διεθνούς δικαίου στη Νομική Σχολή 
του ΑΠΘ Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,   ο Σωτήρης 
Σέρμπος , επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Χάρρυ Πα-
παπανάγος, Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
καθηγητής Οικονομικών του τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ,  ο 
Παναγιώτης Γκλαβίνης, αναπληρωτής καθηγητής 
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή 
του ΑΠΘ, ο Τάσος Κωτσιόπουλος, αντεπιστέλλον 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών της Τάξης των Γραμ-

μάτων και των Καλών Τεχνών ομότιμος  καθηγη-
τής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στη θεωρία 
αρχιτεκτονικής στο Α.Π.Θ, ο  Νίκος  Μαραντζίδης, ο 
αναπληρωτής καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ και ο Βασίλης 
Φεύγας , Πολιτικός Επιστήμονας, Σύμβουλος Στρα-
τηγικής και Επικοινωνίας. 

Επιστήμονες όχι κομματικοί…

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Διοικούσας Επιτρο-
πής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Βίκυ Ευταξά, στόχος των 
μαθημάτων  «είναι τόσο η κατάρτιση και ο υψηλός 
βαθμός εξειδίκευσης που θα πρέπει να κατέχει το έμ-
ψυχο δυναμικό του κόμματος, όσο και η ευρεία αντι-
ληπτική προσέγγιση σε κυρίαρχα ζητήματα πολιτικής 

ατζέντας. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών,  
οι εισηγητές δεν επιλέχθηκαν με βάση την κομματική 
τους ιδιότητα. Εκτός του ότι πληρούν κάθε επιστη-
μονικό κριτήριο, ανήκουν στον χώρο των θιασωτών 
της ανοικτής κοινωνίας , της ελευθερίας της σκέψης 
και έκφρασης, της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, 
της αντίθεσης σε καθεστωτικές πρακτικές και λαϊ-
κισμούς».

Οι «ζωηροί» μαθητές  
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Το επίπεδο των εισηγητών ήταν πολύ υψηλό, αλλά 
όπως μας είπαν και οι ίδιοι βρήκαν εξίσου υψη-
λό και των στελεχών μας», είπε η κ. Ευταξά, στην 
KARFITSA. Μετά τις εισηγήσεις ακολουθούσε συζή-
τηση μεταξύ των συμμετεχόντων με τους εισηγητές, 
ωστόσο τα στελέχη δεν έμειναν μόνο σε ερωτήσεις, 
αλλά έκαναν και τις δικές τους τοποθετήσεις. «Οι 
εισηγητές μας βρήκαν το ακροατήριό τους πολύ ζω-
ηρό. Εκτίμησαν, ιδιαίτερα και τις συζητήσεις που έγι-
ναν μετά από κάθε ενότητα, με ερωτήσεις αλλά και 
με τοποθετήσεις από τα στελέχη. Μάλιστα, την Κυ-
ριακή και ενώ η προγραμματισμένη λήξη ήταν στις 4 
το απόγευμα λόγω της κουβέντας το μάθημα έληξε 
στις 6», είπε η πρόεδρος της διοικούσας της ΝΔ.

#politics

Της Φιλίππα Βλαστού

Στην Πολιτική Ακαδημία 
Στελεχών της ΝΔ συμμετείχαν και έμαθαν «τα γαλάζια τους γράμματα»,  

80 άτομα.

«Τα μαθήματα στην Ακαδημία ανοίγουν το μυαλό, και τα κομματικά στελέχη της ΝΔ επεξεργά-
ζονται τις πληροφορίες που πήραν. Όσοι είναι νέα στελέχη είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν και 
να συζητήσουν πολύ σοβαρά θέματα που άπτονται της πολιτικής ιδεολογίας  αλλά και της επι-
καιρότητας που χτυπάει αδυσώπητα την ψυχολογία και την τσέπη του φορολογούμενου» είπαν 
ορισμένοι από τους μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες της KARFITSA οι κύκλοι της Πολιτικής 
Ακαδημίας Στελεχών θα επαναληφθούν στην Θεσσαλονίκη το επόμενο χρονικό διάστημα, κα-
θώς το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο.

«Σκεπτόμενα στελέχη»
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Απαντήστε  
κα Νοτοπούλου,  
τι σας ζητάμε…

Μήνες μετά τα εγκαίνια του πρωθυπουργικού 
γραφείου στην Θεσσαλονίκη και η Κ. Νοτο-
πούλου, είναι σχεδόν εξαφανισμένη. Εργάζεται 
αθόρυβα. Η αντ’ αυτού, του πρωθυπουργού 
στην Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να σταθεί στο 
ύψος του αξιώματός της ανταποκρινόμενη στα 
καθήκοντά της. Και αυτό είναι το politically 
correct. Θα ήταν προτιμότερο να μην επανέλ-
θουμε στο ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντά 
της, τελικά.  Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών 
της είναι προκλητικό για τις μέρες μας.  

Μα, γιατί δε σηκώνετε το ακουστικό 

Όμως κα Νοτοπούλου, πρέπει να γνωρίζετε ότι 
μέσα στα δαιδαλώδη καθήκοντα σας, εμπίπτει 
και η τηλεφωνική απάντηση. Πέφτετε από τα 
σύννεφα με αυτήν την αποκάλυψη. Πάντως εί-
ναι σίγουρο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός  απα-
ντά ευκολότερα στο κινητό του, από ότι εσείς. 
Ως πολιτικό πρόσωπο, που είστε, η επαφή με 
τους πολίτες άπτεται των συμβατικών καθηκό-
ντων σας. Η θεωρητική άποψη περί πολιτικής 
και διακυβέρνησης είναι απολύτως σεβαστή, 
αλλά υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι. Εντός 
των αρμοδιοτήτων σας, είναι και να απαντάτε 
στις τηλεφωνικές κλήσεις ή οχλήσεις. Να σας 
υπενθυμίσουμε ότι είστε δημόσια λειτουργός 
και οφείλεται να πράττεται αναλόγως.  Η απα-
ξίωση που επιδεικνύεται  δε συνάδει με την θε-
σμική σας θέση. 

Χαμηλοί τόνοι, αλλά όχι και τόσο πολύ

Η αντ’ αυτού πρωθυπουργός, αποφεύγει την 
όποια έκθεση της σε μέσα ενημέρωσης.  Παρά 

τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν, για το πρό-
σωπό της, δεν θέλησε να δώσει καμία απάντηση 
ή να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον  ποια η αλήθεια, 
ποια η υπερβολή, ποιο το ψέμα. Κλεισμένη στο 
γραφείο της, αφού με το υπόλοιπο υπουργείο 
δε διατηρεί καμία απολύτως σχέση, οργανώνει 
το πρόγραμμά της και κάνει επιλεκτικές επι-
σκέψεις. Αν και η πόρτα του γραφείου της είναι 
αντικριστά στης υφυπουργού Εσωτερικών, οι 
δύο κυρίες ανταλλάσσουν απλώς μια καλημέ-
ρα, αν συναντηθούν στο διάδρομο. Το είχαν ξε-
καθαρίσει από την αρχή. Οι ρόλοι τους, διακρι-
τοί. Πάντως, στην ίδια κυβέρνηση βρίσκονται 
και η κάθε μια υπηρετεί από διαφορετικό πόστο. 
Για αυτό και η σχέση τους θα μπορούσε να είναι 
στενότερη. 

Απαιτούνται απαντήσεις

Οι Θεσσαλονικείς, ξαφνιάστηκαν αρχικά με 
την ιδέα του κ. Τσίπρα να φτιάξει ένα γραφείο 
«αντ΄αυτού» στην πόλη. Μετά το ξάφνιασμα 
ήρθε η αδιαφορία και ίσως και η απαξία. Η κ. 
Νοτοπούλου, γνωρίζει ότι υπάρχει θέμα αποδο-
χή  της, από τους πολίτες. Και ενώ θα έπρεπε 
να προσπαθήσει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, 
αντιθέτως, μεγαλώνει την απόσταση. Είναι φα-
νερό ότι προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάστα-
ση, οχυρωμένη πίσω από την θέση της. Παρα-
πέμπει τους δημοσιογράφους που της θέτουν 
ερωτήματα, στο γραφείο τύπου του Μεγάρου 
Μαξίμου. Αλλά εάν  τα ερωτήματα απαντηθούν 
από εκεί,  τότε γεννάται ένα άλλο. Γιατί η ίδια 
κατέχει το αξίωμα. Δεν τίθεται ρητορικά κ. Νο-
τοπούλου. Και κάθε σας απάντηση, δεχτή.

Της Όλγας Γκάλη

#P
oli

tic
s

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης προ-
τείνεται να καθίσουν υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων με την κατηγορία 
της απιστίας στην υπηρεσία σε βάρος του Δημοσίου, πράξη που συνδέεται 
με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, το 
διάστημα 1999-2007. Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε ο αντεισαγ-
γελέας Εφετών Δημήτρης Μητρουλιάς προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσ-
σαλονίκης, πρόκειται στην πλειονότητά τους για προϊσταμένους -κατά την 
επίμαχη περίοδο της υπεξαίρεσης- διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων των 
Ταμείων Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕ-
ΔΕ), Υγείας και Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ 
και ΤΑΔΚΥ). 

Η υπόθεση συνδέεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλε να απο-
δώσει υπέρ των ταμείων ο δήμος Θεσσαλονίκης από τις αποδοχές των 
εργαζομένων του, έργο το οποίο είχε ανατεθεί στο πρώην δημοτικό ταμία 
Παναγιώτη Σαξώνη, εκ των καταδικασθέντων για το οικονομικό σκάνδα-
λο στον κεντρικό δήμο. Όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση, οι 
κατηγορούμενοι υπάλληλοι των εμπλεκόμενων ταμείων «δεν μερίμνησαν 
για την παρακολούθηση και διασφάλιση των εσόδων των ταμείων τους, 
την τακτική, έγκαιρη και ορθή απόδοση των οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών και κρατήσεων από τις αποδοχές των εργαζομένων του δήμου, 
ενώ δεν διενήργησαν ελέγχους για να εντοπίσουν τη ζημιά»

Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνάει για το σύνολο 
των τριών ταμείων τα 7 εκατ. ευρώ. Το ΤΥΔΚΥ φαίνεται ότι «ζημιώθηκε με 
το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ, το ΤΑΔΚΥ με 1,77 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά για 
το ΤΣΜΕΔΕ υπολογίζεται σε 241.800 ευρώ». Ο εισαγγελέας εισηγείται να 
παραπεμφθούν σε δίκη επτά γυναίκες και έξι άνδρες. Οι περισσότεροι υπη-
ρετούσαν την περίοδο του σκανδάλου στις κεντρικές υπηρεσίες των εμπλε-
κόμενων Ταμείων. Το κατηγορητήριο αναφέρει ξεχωριστά για τον καθένα 
το ποσό της ζημιάς, ανάλογα με το διάστημα που υπηρέτησαν στις θέσεις 
τους. Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφανθεί με βούλευμα το 
Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Παραπομπή για… 13 στο σκάνδαλο «μαμούθ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 
21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές 
Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2016.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 μετά της Έκθεσης των 
Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 
1.092.349.203.-, ως εξής:

-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 

 σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-

-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 1.079.000.000.-

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

7. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2016.

8. Εκλογή Συμβούλων.

9. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των 
άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυ-
λων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστή-
ριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση 
των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 
εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει 
την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση 
του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που 
απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση 
της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).

Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για τους μετόχους 
που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί 
των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα 
ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του 
Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της 
Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω 
αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας 
της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τρίτη 
21 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο 
της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους 
έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά 
στο έντυπο αντιπροσώπευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά 
για κάθε μέτοχο.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του 

κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετό-
χων». Τα κείμενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3288 και 210-320 3341, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Επέστρεψε στα… πάτρια εδάφη η Πόπη Καλαϊ-
τζή. Η πρώην έπαρχος Λαγκαδά και υποψήφια 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης με τον 
συνδυασμό του Γιάννη Ιωαννίδη «τα μάζεψε» 
από το Βερολίνο όπου εργαζόταν τα τελευταία 
χρόνια και επέστρεψε για να κάνει την ειδικότητά 
της στην Αθήνα. Οι… κακές γλώσσες βέβαια λένε 
ότι ο λόγος της επιστροφής της είναι ο… έρωτας, 
αφού όσοι την γνωρίζουν ισχυρίζονται πως 
περνά μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής 
της. Περιμένουμε να δούμε εάν θα ανέβει τα… 
σκαλιά της εκκλησίας ή θα προτιμήσει σύμφωνο 
συμβίωσης…

Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο «The Met» 
- στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του στη Θεσσαλο-
νίκη- ο Πρόεδρος της ΝΔ είχε... τρίωρο τετ α τετ με τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζι-
κώστα, με τον οποίο και συνέφαγαν σε κεντρικό εστιατόριο 
της Θεσσαλονίκης ( βλ. «Επτά Θάλασσες»). Στο τραπέζι 
ήταν μόνον οι δυο τους και επί τρεις ώρες τα έλεγαν για τις 
πολιτικές εξελίξεις, για ζητήματα της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, αλλά και για τα θέματα του «αυριανού... 
κυβερνώντος κόμματος». Δυστυχώς λόγω… «παφλα-
σμών» κι άλλων ήχων του μαγαζιού δεν ακούσαμε και 
πολλά, πάρα μόνο μερικές λέξεις... «Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, στήριξη από τη ΝΔ και δήμος Θεσσαλονίκης».

Το έριξε στα… ποντιακά ο πρώην γραμματέας της Νέας 
Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος μετά την αποχώρησή 
του από τη θέση του «Νο 2» του κόμματος (μετά δηλαδή 
τον πρόεδρο) έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του στις 
κομματικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα ΔΕΝ παραβρέ-
θηκε στην ομιλία Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο THE MET. 
Αντιθέτως, φρόντισε να μας κάνει γνωστή την παρουσία 
του σε… ποντιακό εστιατόριο γράφοντας στο facebook: 
«Μια συνηθισμένη Κυριακή πλέον... #pontiako_party». 
Στην φωτογραφία που «ανέβασε» στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο facebook πρώτο πλάνο είχε τη σύζυγό 
του… Σόνια. Άρχισαν οι χοροί και μάλιστα οι… πυρρίχιοι; 
(πολεμικός ποντιακός χορός) αναρωτήθηκαν πολλοί Πόντιοι 
και γαλάζιοι...

Έκκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην εμφανιστεί ως… 
πρόθυμος κάνει ένας «Καραμανλικός» της Βόρειας Ελλάδας. Ο 
λόγος για τον πρώην υπουργό Σάββα Τσιτουρίδη ο οποίος μέσω 
του Ομίλου προβληματισμού «Πολιτικό Όμιλο Πολιτεία 2021» ζητά 
από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να μην ικανοποιήσει τις 
ακραίες και παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Γράφει συγκε-
κριμένα «Για να κρατηθεί το πολιτικό σύστημα σταθερό και η χώρα 
όρθια μέσα στην ευρωζώνη η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτά-
κης πρέπει να εκπέμψουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Κανένας, εντός 
κι εκτός Ελλάδος, να μην «μετρά» πως αν θα φύγει ο Τσίπρας θα 
έλθει μια κυβέρνηση «προθύμων» για να ικανοποιήσει ακραίες 
απαιτήσεις παράλογων δανειστών. Όλα τα άλλα, για πρόωρες 
εκλογές, ή για υπερψήφιση νέων μέτρων οξείας λιτότητας και 
από την αντιπολίτευση ή από μία κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» 
ενισχύουν έναν κίνδυνο. Στις επόμενες εκλογές να κάνουν πάρτι 
λαϊκιστές, δημαγωγοί και σούργελα»

Το τελευταίο διάστημα από τη… «γαλάζια» πτέρυγα της 
πόλης ακούγεται και ένα άλλο όνομα για τη θέση του 
υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης το 2019. Ο εν λόγω 
«υποψήφιος» στο παρελθόν υπήρξε… δήμαρχος σε 
περιοχή του νομού. «Αποστασιοποιήθηκε για κάποια χρόνια 
και τώρα νιώθει ξανά έτοιμος από ποτέ προκειμένου να 
ριχτεί στο κυνήγι του σταυρού» όπως μας είπε άνθρωπος 
του. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ήδη στενοί 
συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη του έχουν μιλήσει με 
τα καλύτερα λόγια για τον «ετοιμοπόλεμο» αυτοδιοικητι-
κό, χωρίς ωστόσο ο τελευταίος να προχωρά σε κάποια… 
εκδήλωση συμπαράστασης. Άλλωστε μέχρι το 2019 έχουμε 
να ακούσουμε πολλά και για… πολλούς.

Πολλή αγάπη δείχνει ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης για την Θεσσαλονίκη. Σε 

διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών ο υπουργός επέστρεψε 

στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας για να… κόψει 

την κορδέλα στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στην περιοχή της 

Ανάληψης, να… «καλωσορίσει» τον έναν… μετροπόντικα 

και φυσικά να συζητήσει με τους δημάρχους για τους δυο 

νέους δημόσιους φορείς αστικών συγκοινωνιών που θέλει 

να δημιουργήσει, καταργώντας παράλληλα τον ΟΑΣΘ.

Η συνεργασία της Ελλάδας με 
την Κίνα ξεκινά από τη Θεσσα-
λονίκη και πιο συγκεκριμένα 
τη ΔΕΘ-HELEXPO. Ο Κυριά-
κος Ποζρικίδης ανήρτησε στο 
προσωπικό του προφίλ στο 
facebook μια… μακέτα της 
China Town ΔΕΘ-HELEXPO 
Σχολίασε χαρακτηριστικά: 
«Helexpo Chinatown, coming 
soon!» Σημειώνεται ότι η Κίνα 
θα είναι η τιμώμενη χώρα στην 
82η διοργάνωση τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο…

Μία ευχάριστη έκπληξη ετοίμασαν συνεργάτες και φίλοι 
στον Σάββα Αναστασιάδη. Ο κ. Αναστασιάδης προσκλή-
θηκε από φίλο του σε ένα από τα αγαπημένα του στέκια. 
Όταν ο κ. Αναστασιάδης  μπήκε στο μαγαζί ανυποψίαστος 
διαπίστωσε ότι εκεί βρίσκονταν οι συνεργάτες του γρα-
φείο του, αλλά και στενοί του φίλοι. Ωστόσο αυτή δεν ήταν 
η μόνη έκπληξη με την οποία ήρθε αντιμέτωπος,  καθώς 
λίγο αργότερα στην πρωτοχρονιάτικη πίτα ήταν γραμμένη 
η φράση «2017 ευχές για εσάς και τη ΝΔ ». Ο τυχερός που 
κέρδισε το φλουρί πήρε ένα γούρι με ρόδι για «καλοτυχία 
και αφθονία».

#k
arfi
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Θυελλώδης μαθαίνουμε πως υπήρξε η τελευταία 
συνεδρίαση της Πρωτοβουλίας του Γιάννη Μπουτάρη 
στον απόηχο των ποινικών διώξεων για τους διαγωνι-
σμούς της καθαριότητας. Ορισμένοι μίλησαν, άλλοι πάλι 
όπως ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Θανάσης Παππάς 
προτίμησαν να περιμένουν το πόρισμα της δικαιοσύνης 
Ο κ. Παππάς στα μέσα δε της συνεδρίασης αποχώρη-
σε. Εκείνο όμως που ενόχλησε τον Γιάννη Μπουτάρη 
ήταν η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Λάζαρου 
Ζαχαριάδη, ο οποίος συνέκρινε την διοίκηση Μπουτάρη 
με την διοίκηση του… Βασίλη Παπαγεωργόπουλου(!) 
Μάλιστα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπήρξε τόσο 
ενοχλημένος από την σύγκριση αυτή που το έλεγε για 
μέρες μετά με… παράπονο!

Μεταθέσεις όχι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους 

αλλά και για τα στελέχη της Κυβέρνησης. Η μέχρι 

πρότινος Γενική Γραμματέας Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων Πέτη Πέρκα υπέβαλε την παραίτησή της 

όχι γιατί διαφώνησε με την ασκούμενη πολιτική αλλά 

για να πάει σε άλλο… υπουργείο. Έτσι, όπως αποκά-

λυψε το karfitsa.gr η στενή συνεργάτης του Χρήστου 

Σπίρτζη μεταφέρεται στο υπουργείο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και θα βρίσκεται πλέον στον πλευρό του 

Γιάννη Μουζάλα. Τη θέση της στο υπουργείο Υπουρ-

γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα λάβει ο 

πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επί χρόνια συνδι-

καλιστής με το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Τσουκαλάς!

Κι άλλο... καπέλο. Κέντρισε το ενδιαφέρον με τις… στιλιστικές της επι-
λογές η υφυπουργός Εσωτερικών με έδρα το ΥΜΑΘ, Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά. Η υφυπουργός Εσωτερικών παρέστη πρόσφατα στην Τελετή 
Παράδοσης και Παραλαβής της Διοικήσεως του Γ΄ Σώματος Στρατού 
από τον νέο Aρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή στον Αντι-
στράτηγο Δημήτριο Μπίκο με… καπέλο.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο 
πρώην βουλευτής Χαλκιδικής Ευθ. Καρανάσι-
ος, για την καθυστέρηση του κλεισίματος της 
αξιολόγησης. «Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
οδηγεί τη χώρα σε μεγάλους κινδύνους. Η κυ-
βέρνηση Τσίπρα τινάζει τη χώρα στον αέρα με 
την ιδεοληψία, τις αυταπάτες και την εξοργι-
στική ανικανότητα της. Ακόμη και το γραφείο 
προϋπολογισμού της Βουλής έρχεται να προ-
ειδοποιήσει την κυβέρνηση, ότι χωρίς κλείσι-
μο της αξιολόγησης οδηγούμαστε σε ένα 4ο 
μνημόνιο. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκης, δεν υπάρ-
χει κανένα περιθώριο συναίνεσης. Άμεση και 
επιτακτική ανάγκη αποτελεί το κλείσιμο της 
αξιολόγησης ή οι εκλογές. Ας μην επιτρέψουμε 
στην κυβέρνηση να προκαλέσει κι’ άλλες ανε-
πανόρθωτες βλάβες στη χώρα. Ας δώσουμε 
ένα τέλος στον λαϊκισμό και το ψέμα που έγι-
ναν κυρίαρχες δυνάμεις στο ελληνικό πολιτικό 
σκηνικό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της πρώτης σήραγγας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ σε ενάμιση 
μήνα θα ολοκληρωθεί και η διάνοιξη της δεύτερης σήραγγας. Το 2020 θα παραδοθεί το έργο στους πολί-
τες και μέχρι τότε θα έχουν ξεκινήσει οι επεκτάσεις για τις δυτικές συνοικίες και το αεροδρόμιο» Ο υπουρ-
γός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης σε μία ακόμη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη είπε ότι  «η αλήθεια είναι 
ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τις καθυστερήσεις και την παύση των εργασιών για περίπου τρία χρόνια, 
έτσι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε δύο χρόνια από σήμερα, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα ξεκι-
νήσουν οι δοκιμαστικές διαδρομές. «Οι αρχαιολογικές εργασίες στο σταθμό της Βενιζέλου θα ξεκινήσουν 
άμεσα, μόλις εκδοθεί η απόφαση της υπουργού, και μένει να ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι. Έχουμε 
μπει πλέον στην τελική ευθεία»

Με το μετρό, τι να τον κάνουμε τον ΟΑΣΘ;

Χρίσμα στον επόμενο υποψήφιο περιφερειάρχη της ΝΔ έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Κατά την επίσκεψη στο ΣΜΑ Ευκαρπίας την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, 
Μιχάλης Γεράνης, είπε στον κ. Μητσοτάκη για την καλή συνεργασία του φορέα και των δημάρχων με την 
Περιφέρεια και τον Απόστολο Τζιτζικώστα (βλ υψηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων) 
όπως επίσης «... τον θέλουμε, να συνεχίσει το έργο του μέχρι το 2024…» όπως είπε με νόημα ο κ. Γερά-
νης. «Ο Απόστολος θα είναι περιφερειάρχης και την επόμενη φορά -και για όσο το θέλει ο ίδιος- με όλη 
τη στήριξή μας», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ (Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας) και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου πρόσθεσε δε 
για το ίδιο θέμα «Πρόεδρε πρόσεξε γιατί υπάρχουν και κάμερες. Ακούω δηλώσεις για το… μέλλον». Ο 
κ Μητσοτάκης απάντησε «Δεν λέω κάτι καινούργιο. Άλλωστε, το έχω ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύ-
θυνση», χωρίς ωστόσο οι αιρετοί της Θεσσαλονίκης να έχουν ξανακούσει, τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση 
μετά τη μάχη των εσωκομματικών εκλογών, για το χρίσμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

#k
arfi
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Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης με την τουριστική Χαλκιδική. Με νέα προ-
γράμματα κατάρτισης τομέων του τουρισμού - πιστοποιημένα-  στο Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 

ανοίγουν... 11.560 θέσεις εργασίας!  Ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης επισημαίνει 

ότι «τα προγράμματα εκπαίδευσης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. στοχεύουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση των προσφερόμενων 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 τόπου 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 πιστοποιήσουν την κατάρτιση τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και οι εκπρόσωποι της οφείλουμε να ακούμε τις ανάγκες τους κι έτσι κάνουμε...» 

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χαλκιδικής και πρό-

εδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος «Το καταρτισμένο 

προσωπικό είναι επένδυση για μια ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και το μέλλον 

του τουρισμού» Τέλος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Χαλκιδικής  Δημήτρης Χαδαλής προσθέτει ότι «η βαριά βιομηχανία 

της χώρας μας, ο Τουρισμός, χρειάζεται έμπειρο και καταρτησμένο προσωπικό» 

Εγγραφές γίνονται μέχρι 13/2/2017 και στο τηλέφωνο 2310 313 414.

Τιμητικές πλακέτες για το έργο τους και την προσφορά τους 
έλαβαν ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος Γκουντενούδης και η 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ειδομένης, Ξανθούλα Σουπλή. 
Ο κ. Γκουντενούδης βραβεύτηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Κιλκίς για την προσφορά του στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και αντίστοιχα η κα. Σουπλή για τη συμβολή της στη 
διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Να υπενθυμίσουμε πως 
πρόκειται για το δήμο που επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος 
στη διαχείριση του προσφυγικού την περίοδο που Ειδομένη είχε 
μετατρέπεται σε άτυπο καταυλισμό με χιλιάδες πρόσφυγες και 
μετανάστες να περιμένουν να… περάσουν τα σύνορα.

Το αδιαχώρητο επικράτησε την περασμένη Κυριακή το βράδυ στην οδό 
26ης Οκτωβρίου. Ο δρόμος κυριολεκτικά «φράκαρε» από τους «γαλά-
ζιους» Θεσσαλονικείς -και μη- που έσπευσαν να ακούσουν την ομιλία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη σε ξενοδοχείο στα δυτικά της πόλης. Οι κομματικοί 
παράγοντες εκτιμούν ότι το πεντάστερο ξενοδοχείο κατέκλυσαν περίπου 
2.000 κομματικά στελέχη. Οι ίδιοι σχολίαζαν αργότερα στα «πηγαδάκια» 
ότι την επόμενη φορά όταν θα έρθει ο πρόεδρος Μητσοτάκης για ομιλία 
στη Βόρεια Ελλάδα θα «κλείσουν» το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης 
Βελλίδης. Από την βραδιά πάντως κρατήσαμε το… καρφάκι της προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης, Βίκυ 
Ευταξά η οποία κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα σχολίασε – δίνοντας 
απάντησε σε συνάδελφο… γαλάζιο «Και οι… Καραμανλικοί έχουν το 
κομμάτι τους στην πίτα της ΝΔ» ΥΓ: Μια ημέρα μετά ο κ. Μητσοτάκης 
βρέθηκε στην ίδια αίθουσα για να μιλήσει σε εκδήλωση με την Άννα 
Διαμαντοπούλου και τον Γιάννη Μπουτάρη.

Συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες η Περιφερειακή 
Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά τη 
συγκρότηση του οργάνου, με τα γνωστά μίση και… 
πάθη που διακατέχουν τον χώρο ο νέος γραμματέας 
Χρήστος Παπαδούλης είπε ότι «το μοντέλο του Αθη-
νοκεντρικού κράτους απέτυχε παταγωδώς και η ενί-
σχυση του ΑΕΠ τόσο της Θεσσαλονίκης,της Κεντρικής 
Μακεδονίας αλλά και γενικότερα της βόρειας Ελλάδας 
πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή για την 
χώρα. Από την θέση του συντονιστή που με εξέλεξαν 
ομόφωνα η συντρόφισσα και οι σύντροφοι γραμματείς 
και αναπληρωτές γραμματείς θα προσπαθήσω κ εγώ 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Πολλά πήγαινε-έλα στην Αθήνα και ειδικότερα στο 
υπουργείο Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων μαθαί-
νουμε ότι έχει ο πρόεδρος της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.» Απόστολος Αντωνούδης. Πρόσφατα ήταν πάλι 
στο… κέντρο λήψης αποφάσεων, στο υπουργείο δηλα-
δή για ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. «Κοίτα 
να δεις που για άλλη μια φορά η Αθήνα θα αποφασίσει 
για την καθημερινότητα της… πόλης μας» σχολίασε πρ. 
υπουργός. Πάντως, δεδομένου ότι ο κ. Αντωνούδης στη-
ρίζει με ιδιαίτερη θέρμη το εγχείρημα του Σπίρτζη για τη 
δημιουργία νέου φορέα αστικών συγκοινωνιών σίγουρα 
θα έχει λόγο και στο τελικό… αποτέλεσμα!

Και πάνω που λέγαμε πως θα 
κάνουμε μαύρα μάτια να την 
ξαναδούμε -αφού ο Πρωθυ-
πουργός θα αργήσει να ανη-

φορίσει στο γραφείο του στην 
Θεσσαλονίκης- μας πληρο-

φόρησαν ότι η κ. Νοτοπούλου 
το βράδυ της περασμένης 

Δευτέρας πήγε να ακούσει… 
ποίηση (Θεσσαλονίκης βεβαί-

ως βεβαίως).

Φορώντας κίπα (το εβραϊκό καπέλο) ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, παρευρέθηκε 
για ακόμη μία χρονιά στην εκδήλωση για την ημέρα 
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που πραγματοποιήθη-
κε το περασμένο Σάββατο, με κεντρικό ομιλητή τον 
Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η Θεσσα-
λονίκη έχασε την ψυχή της εξαιτίας του αφανισμού 
των Εβραίων, είναι μία σημαντική απώλεια για 
την οικονομία και τον πολιτισμό μας», τόνισε ο κ. 
Μπουτάρης. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο 
Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα-
λονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ έκανε ιδιαίτερη μνεία στο 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί δίνει το παρών στις 
πορείες μνήμης του Ολοκαυτώματος, ενώ παράλλη-
λα τόνισε πως στην ορκωμοσία του, ο κ. Μπουτάρης 
φορούσε το άστρο του Δαυίδ.

Το τελευταίο διάστημα στην τοπική οργά-
νωση της Νέας Δημοκρατίας ακούγονται 
έντονα δυο ονόματα και πιο συγκεκριμένα 
για το ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης. 
Το ένα είναι το όνομα του Κώστα Φωτί-
ου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες 
αναμένεται να συμπεριληφθεί στο «γα-
λάζιο» ψηφοδέλτιο. (Υπενθυμίζεται πως 
ο κ. Φωτίου υπήρξε στο παρελθόν υπεύ-
θυνος της εσωκομματικής προεκλογικής 
εκστρατείας του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στην Βόρεια Ελλάδα). Το δεύτερο όνομα 
που ακούγεται είναι εκείνο του Κώστα 
Ευθυμίου, γαμπρού του τέως υπουργού 
και τέως βουλευτή της ΝΔ στην περιοχή, 
Γιώργου Σαλαγκούδη.

SMS

#karfitsomata
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#downtown

Το είπε και το έκανε ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος. Ύστερα από σχετική εισήγηση που ο ίδιος 
κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης 
το σώμα  προσανατολίζεται στην αποδοχή της 
πρότασής του να μην πληρώσουν δημοτικά τέλη για 
τον Ιανουάριο οι δημότες της Θεσσαλονίκης, λόγω 
ακραίων καιρικών φαινομένων. Υπενθυμίζεται ότι 
ο κ. Αβραμόπουλος δεν έμεινε μόνο στην πρότα-
ση, αλλά με επιστολές του στην διευθύντρια του 
Μαξίμου Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου και 
τον Αλέξη Τσίπρα (όπως επίσης και τους υπουργούς 
Σταθάκη και Φάμελλο) ζήτησε να διευκολυνθούν οι 
πολίτες και στην αποπληρωμή των λογαριασμών 
του Ιανουαρίου. 

Μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας αλλά και συνέχισης της αποτελεσματικής δουλειάς που γίνεται στον δήμο έστει-
λε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, με αφορμή την εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας των 
υπαλλήλων του δήμου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής»  στο Πανόραμα, 
σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, παρουσία αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων τοπικών 
συλλόγων και οργανώσεων και πλήθους εργαζομένων. «Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους πολίτες και το 
2017. Το τρίπτυχό μας είναι: νοικοκύρεμα της καθημερινότητας, μεγάλα έργα και κοινωνική αλληλεγγύη για τις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες», σημείωσε ο δήμαρχος, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην πρόσφατη 
κακοκαιρία, όπου ο δήμος και οι υπηρεσίες του έλαβαν τα εύσημα και την καθολική αναγνώριση από ΜΜΕ, 
φίλους και… αντιπάλους. «Το μήνυμα που λάβαμε ήταν ότι ο δήμος βγήκε πρώτος και με διαφορά, πρώτος και 
άριστος. Και αυτό είναι ένα παράσημο για όλους μας που αφιερώσαμε ολόκληρα μερόνυχτα τις δυνάμεις μας 
για να διατηρήσουμε τους δρόμους ανοικτούς και να εξασφαλίσουμε ασφαλείς μετακινήσεις για τους πολίτες», 
σημείωσε ο δήμαρχος, «με πρώτους από όλους τους ηρωικούς εργαζόμενούς μας που μέσα σε παγετό ξεπέ-
ρασαν τους εαυτούς τους». 

Εγκαινιάζεται ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων – Δράση για την… Άγρια 
Ζωή, στη Σίνδο. Το κτίριο ανεγέρθηκε από το δήμο Δέλτα με χρηματοδότηση από 
κονδύλια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 με το 
ακρωνύμιο IT-Protected, παραχωρήθηκε δε προς χρήση στο εξειδικευμένο σωματείο 
«Δράση για την Άγρια Ζωή» το 2014. Έχει εμβαδό 292,50 τμ ενώ τα εξωτερικά κλου-
βιά είναι 33,00 τ.μ. Στο κτίριο συμπεριλαμβάνονται ιατρείο, εργαστήριο αναλύσεων, 
αίθουσα 2ης νοσηλείας, θερμό δωμάτιο πουλιών, κύρια αίθουσα νοσηλείας με χώρο 
αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής, χώρος καραντίνας, υποδοχή και χώρος 
εκθεμάτων, χώρος φιλοξενίας εθελοντών, γραφείο και μικρός συνεδριακός χώρος, 
κουζίνα, τουαλέτες και αποθήκη.  

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ήταν η βράβευση του υπαλλήλου καθαριότητας Γιάννη 
Τόπκα ο οποίος βρήκε πορτοφόλι με 420 ευρώ και το παρέδωσε στην αστυνομία, αλλά και η βράβευση του αντιδη-
μάρχου καθαριότητας Γιώργου Μπαμπαράτσα που κέρδισε (δια ψηφοφορίας) το διαγωνισμό φωτογραφίας και με 
ένα χριστουγεννιάτικο κλικ απεικόνισε την παρουσία γουρουνόπουλων στο προαύλιο του δημαρχείου τις ημέρες 
του χιονιά! Τη βασιλόπιτα έκοψε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με το  φλουρί να πέφτει στο Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο, που κατάφερε σε όλη της διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας να παραμείνει ανοικτό! Σε  όλους τους 
εργαζόμενους του δήμου μοιράστηκαν  βασιλοπιτάκια, ενώ συνολικά 48 τυχεροί δημοτικοί υπάλληλοι κέρδισαν 
πλούσια δώρα και δωροεπιταγές, ευγενική προσφορά χορηγών της εκδήλωσης.

Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος σε 
στέγη σχολικού συγκροτήματος, κατόπιν δωρεάς 
του Ελληνικού Γραφείου της GREENPEACE, ενέκρινε 
το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Το φωτο-
βολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kW επιλέχθηκε να 
τοποθετηθεί στο δώμα του 18ου ΓΕΛ Κάτω Τούμπας 
(Παπάφη 130Α), μετά τη διενέργεια αυτοψίας στους 
εναλλακτικούς χώρους τοποθέτησης, σε συνεργασία 
με την εταιρεία που θα το εγκαταστήσει. Συγκε-
κριμένα για το πρώτο φωτοβολταϊκό σύστημα που 
αξιοποιεί τη δυνατότητα εικονικής αυτοπαραγωγής 
(virtual net-metering), η συνολική ενέργεια του 
οποίου θα παράγεται, θα συμψηφιστεί με την κατα-
νάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του Ξενώνα Φιλοξε-
νίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους.  
Στο έργο συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός της 
εγκατάστασης για μέγιστη απόδοση, η προμήθεια 
και η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση των 
επιμέρους στοιχείων του συστήματος, οι δοκιμές 
και η λειτουργία του καθώς και η σύνδεση με τη 
ΔΕΗ, που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της έκδοσης 
της σχετικής υπουργικής απόφασης, ενώ τα τέλη 
σύνδεσης θα βαρύνουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις… «τη κοπή τη πίτα»! Το 
πρόγραμμα των επομένων εβδομάδων είναι full 
από εκδηλώσεις κοπής… πρωτοχρονιάτικων πιτών 
Φλεβάρη μήνα. Οι επικεφαλής των αυτοδιοικητικών 
παρατάξεων του νομού προφανώς θέλουν σε μια 
προσπάθεια επίδειξης ισχύος να πουν στους αντι-
πάλους τους πως είναι… παρόντες! Την περασμένη 
Κυριακή στο πολιτιστικό κέντρο «Χρήστος Τσακίρης» 
έκοψε την πίτα της η παράταξη «αναΤΡΟΠΗ δήμου 
Παύλου Μελά» με επικεφαλής τον γιατρό Γιώργο 
Λίλτση. Ο κ. Λίλτσης «έκοψε» τέσσαρα κομμάτια 
από την πίτα, συμβολικά, όπως είπε. Ένα για τον 
Χριστό και την Παναγία, ένα για την Ελλάδα, ένα για 
τον δήμο  Παύλου Μελά και ένα για την παράταξη 
«αναΤΡΟΠΗ Δήμου Παύλου Μελά». Δήλωσε ο κ. 
Λίλτσης: «Στην παράταξή μας παντρεύουμε την ορμή 
του νέου με την σοφία του παλιού», ζητώντας να 
ανέβουν στην εξέδρα το νεότερο και το  παλαιότερο 
στέλεχος της παράταξης. 

Απαλλαγή δημοτικών τελών 
για τους Θεσσαλονικείς

Το… παράσημο στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη Σταθμός πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα 

Το πορτοφόλι που βρήκε υπάλληλος καθαριότητας

Φωτοβολταϊκά στην… στέγη! 

Στην κοπή της πίτας! 
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#πέριξ

«Με τις ευχές δεν γίνονται... δουλειές»
Δύσκολη αναμένεται η νέα χρονιά για τον 
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η υψηλή 
φορολογία είναι το βασικότερο θέμα που 
θα κληθούν να… αντιμετωπίσουν και το 
2017, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. 
Επιχειρηματίες από την παραγωγική 
Πιερία, μέσω της KARFITSA, στέλνουν το 
δικό τους μήνυμα προς την κυβέρνηση. Οι 
περισσότεροι τονίζουν ότι «οι κυβερνώντες 
πρέπει να ασχοληθούν… πραγματικά με τα 
προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου, 
ώστε οι δουλειές και οι επενδύσεις τους, να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν, προς όφελος 
της κοινωνίας και ο ιδιωτικός τομέας 
να φέρει την ουσιαστική ανάπτυξη στον 
τόπο». Ο Τουρισμός και ο πρωτογενείς 
τομέας αποτελεί πλέον τον στυλοβάτη 
της τοπικής οικονομίας. Στα χρόνια των 
μνημονίων έγιναν σημαντικές προσπάθειες, 
κυρίως από νέους ανθρώπους,  στους 
δύο βασικούς τομείς της τοπικής 
οικονομίας. Το τουριστικό προϊόν της 
περιοχής αναβαθμίστηκε, προσφέροντας 
νέες υψηλές υπηρεσίες, προσελκύοντας 
νέους τουρίστες. Η καλλιέργεια, αλλά 
και η τυποποίηση καινοτόμων αγροτικών 
προϊόντων κερδίζουν έδαφος, όπως και η 
εμφιάλωση κρασιών, τα οποία πετυχαίνουν 
σημαντικές βραβεύσεις σε διαγωνισμούς 
του εξωτερικού. Επίσης προσθέτουν, 
φανερά απογοητευμένοι, ότι δεν φθάνουν 
οι ευχές για τη δημιουργία και την επιβίωση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρειάζονται 
κι άλλα…

Νίκος Βουλγαράκης Γιώργος Τσιαλός 

Παύλος Μπατάλας 

Κώστας Μανώλας 

Θανάσης Ξάφης 

Αντώνης Κύρκος Βασίλης Πολυχρονίδης 

Θανάσης Κόκκινος 

πρώην Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας επιχειρηματίας

επιχειρηματίας

επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας επιχειρηματίας

επιχειρηματίας

«Εκτιμώ ότι το 2017 θα ήταν γόνιμο αν 
καταφέρουμε να διορθώσουμε κάποια 
από τα λάθη των προηγούμενων ετών. 
Νομίζω ότι είναι η μοναδική διέξοδος 

για τα επόμενα χρόνια».  

«Ελπίζω το 2017 να είναι μια χρονιά 
που να φέρει σταθεροποίηση, γιατί 

μέχρι τώρα ζούμε επτά συνεχόμενα 
χρόνια ύφεσης. Οι αντοχές μας έχουν 
αρχίσει να εξαντλούνται. Οι ιθύνοντες 

να αρχίσουν να σκέφτονται πιο 
σοβαρά την επιχειρηματικότητα και 
τα προβλήματά της. Είναι το κομμάτι 
που παράγει, είναι το κομμάτι που 
δίνει διέξοδο και εργασία σε μια 

μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας. 
Αν δεν σκύψουμε πάνω από την 

επιχειρηματικότητα, κατανοώντας ότι 
πλέον δεν σηκώνει άλλα βάρη, δε θα 
μείνει κανείς πίσω για να υποστηρίξει 

αυτή τη χώρα». 

«Προσδοκούμε το 2017 να 
αλλάξουν μυαλά οι  κυβερνώντες, 

να αλλάξουν πολιτική.  Να αφήσουν 
τις επιχειρήσεις να προοδεύσουν, 

να μην τις ασφυκτιούν με τη 
φορολογία. Θα πρέπει ν’ αλλάξει το 
σκηνικό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η 
επιχειρηματικότητα να πληρώνει το 
κράτος και αυτό να τις στραγγαλίζει. 
Δεν μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα 
μια επιχείρηση με τόσο υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές. Θα πρέπει 
να γίνει μια γενναία μεταρρύθμιση 

για να κυκλοφορήσει το χρήμα στην 
αγορά». 

«Το 2017 θα είναι χειρότερη χρονιά 
από το 2016, διότι ότι γινόταν  στραβά, 

συνεχίζει να γίνεται το ίδιο». 

«Εύχομαι το 2017 οι πολιτικοί μας να 
μπορέσουν να αντεπεξέλθουνε στα 

προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να 
ξεκινήσουμε από την αρχή για μια νέα 

Ελλάδα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
ξαναδουλέψουνε για να απασχολήσουν 
προσωπικό. Εύχομαι να ξεπεράσουμε 

τα προβλήματα που υπάρχουν». 

«Το 2017 θέλουμε υγεία, ανάπτυξη και 
να φύγουν αυτοί που μας έφεραν ως 

εδώ…».

«Εύχομαι το 2017 να φέρει στη χώρα 
μας πραγματική ανάπτυξη, αφήνοντας 

πίσω μας όλες τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε. Οι κυβερνώντες 
να ασχοληθούν  πραγματικά με τα 
προβλήματα του επιχειρηματικού 
κόσμου, ώστε οι επιχειρήσεις να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν, προς 
όφελος της κοινωνίας. Ο ιδιωτικός 

τομέας θα φέρει την ουσιαστική 
ανάπτυξη στον τόπο μας».  

«Πιστεύω πως το 2017 θα είναι μια 
δύσκολη χρονιά, καθώς θα κληθούμε 

να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις, κυρίως με αυτά τα 

απίστευτα φορολογικά μέτρα. Θεωρώ 
ότι πρέπει να βάλουν μυαλό οι 

ιθύνοντες, ώστε να βοηθήσουν τους 
επιχειρηματίες να ορθοποδήσουνε. 

Αυτό που συμβαίνει στην αγορά είναι 
ασύλληπτο. Η ύφεση είναι μεγάλη και 
θα πρέπει  οπωσδήποτε να βρεθούν 
λύσεις στον τομέα της φορολογίας.  

Ευελπιστούμε πως κάτι θα αλλάξει». 

Του Βαγγέλη Μπαντέ
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«Υπάρχουν… UFO στην πολιτική»

Μήτσος Δημητριάδης Βίκυ Ευταξά

Τοπικοί ηγέτες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Ο Μήτσος Δημητριάδης, με μακρά θητεία στο χώρο της Αριστεράς, απέναντι στη  Βίκυ Ευταξά, αγωνίστρια της ΝΔ από 
τα φοιτητικά της χρόνια. Πολιτικά δρώντες και οι δύο, δίνουν καθημερινό αγώνα, πίσω από τις κουίντες. Οργανώνουν, προτείνουν, προγραμματίζουν, αφοσιωμένοι στο 

κόμμα. Δεν ασκούν πολιτική, τη δημιουργούν. Και όσο και αν οι πολίτες πλέον αποστρέφονται  πολιτικούς και κόμματα, η κ. Ευταξά και ο κ. Δημητριάδης,  προσπαθούν να 
γεφυρώσουν το χάσμα. Και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως «δεν πάνε για βουλευτές».  Τους θέσαμε πέντε  ερωτήματα, κοινά, με χιούμορ, κάπως αιχμηρά. 

Για την πολιτική, για τη ζωή στην πόλη, για τα πρόσωπα της πόλης. Οι δύο κομματικοί «αντίπαλοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην KARFITSA. Η οπτική τους 
διαφορετική, όπως και η προσέγγισή τους. Σε ένα μόνο συμφωνούν. Υπάρχουν UFO, στην πολιτική.

Συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ε. 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. νομού Θεσσαλονίκης, 
μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

Της  Όλγας Γκάλη#politics

Δύσκολη η πολιτική για τις γυναίκες;

Η πολιτική, γενικά είναι δύσκολη. Καμιά φορά 
όμως, επειδή οι γυναίκες κατά κανόνα θεω-
ρούνται αδύναμο φύλο, αξιοποιώντας το, μπο-
ρεί για αυτές η πολιτική να είναι ευκολότερη. 
Διότι οι άντρες ως ισχυρό φύλο φορτώνονται τα 
βαριά οπότε, οι γυναίκες αναλαμβάνουν τα ευ-
κολότερα. Άρα καμιά φορά για τους άνδρες εί-
ναι δύσκολη η πολιτική και όχι για τις γυναίκες. 

Υπάρχουν UFO στην πολιτική;

UFO, υπάρχουν στο διάστημα και όταν κατεβαί-
νουν προς τη Γη και ασχολούνται με την πολιτι-
κή, συμβαίνει και αυτό.

Πως σας φαίνονται  οι κόκκινες κάλτσες 
του Γιάννη Μπουτάρη;

Δεν προσέχω τις κόκκινες κάλτσες του Μπου-
τάρη, προσέχω τις «κόκκινες»  ιδέες του και 

δεν μου αρέσουν.  Όταν οι  «κόκκινες» ιδέες του 
υπερισχύσουν των άλλων χρωμάτων, μπορώ 
να πω ότι θα γίνω και εγώ οπαδός του Μπου-
τάρη.
Λείπει κάτι από την Θεσσαλονίκη και αν  
ναι, ποιο είναι αυτό;
Από την Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι λείπει η αυ-
τοεκτίμηση και των πολιτών και των πολιτικών 
τους. Πρέπει επιτέλους, να σκέφτονται, να πο-
λιτεύονται, κοιτώντας την πόλη και το μέλλον 
της, χωρίς να ρίχνουν το βλέμμα τους στο Νότο. 
Είμαστε εδώ, μπορούμε να προχωρήσουμε 
μόνοι μας, δε χρειαζόμαστε κανέναν αντίπαλο, 
κανέναν εχθρό, για να συσπειρωθούμε.

Παρασκήνιο στην πολιτική ζωή της Θεσσα-
λονίκης υπάρχει;

Προφανώς, κάθε κεντρική σκηνή για να υπάρ-
χει πρέπει να έχει παρασκήνια. Περισσότερα 
από ένα. Και η κεντρική πολιτική σκηνή της 
Θεσσαλονίκης, έχει τα δικά της.

Δύσκολη η πολιτική για τις γυναίκες;

Είναι δυσκολότερη η πολιτική για τις γυναίκες, 
από ότι για τους άντρες.  Η γυναίκα επωμίζε-
ται με έναν ακόμη ρόλο, αυτόν της πολιτικού. 
Υπάρχουν δύο ειδών δυσκολίες. Η μια να εισέλ-
θει στην πολιτική και η δεύτερη, να συνεχίσει 
και να εξελιχθεί.  Θα πρέπει να πείσει και τους 
άλλους γύρω της ότι θα τα καταφέρει πολύ 
καλά, ότι δεν είναι καλή μόνο στο …μαγείρεμα. 
Η πολιτική είναι ένα δύσκολο πεδίο. Σαφέστατα 
ανδροκρατούμενο, ιδιαίτερα από ένα σημείο 
και πάνω, στις υψηλές θέσεις. Και το βασικό για 
μια γυναίκα είναι να πείσει ότι είναι εξ ίσου ικα-
νή και αποτελεσματική και έχει και λογική. Δε 
λειτουργεί μόνο με το θυμικό της.

Υπάρχουν UFO στην πολιτική;

 Υπάρχουν UFO και στην πολιτική. Είναι ζήτημα 
στατιστικής. Όμως νομίζω ότι για τα UFO θα μά-
θουμε από το γραφείο διαστήματος που ίδρυσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ και επομένως θα γίνουν και οι απα-
ραίτητες κινήσεις.

Πως σας φαίνονται  οι κόκκινες κάλτσες 
του Γ. Μπουτάρη;

Δεν έχω πρόβλημα με τις στιλιστικές επιλογές 
κανενός.  Παρ΄ όλα αυτά, αν  ο δήμαρχος θεω-

ρεί ότι  η επιτομή της επαναστατικότητας είναι η 
κόκκινη κάλτσα είναι δικό του ζήτημα. Αλλά ως 
αρχιτέκτονας θεωρώ ότι υπάρχει μια αισθητική 
στην πολιτική. Αυτή η αισθητική του δημάρχου 
είναι έντονα προκλητική. Προφανώς σε εποχές 
που η αντισυμβατικότητα πουλά ως εικόνα να 
θεωρεί ο ίδιος για τον εαυτό του, μια αντισυμ-
βατική στυλιστική προσέγγιση θα του προσδώ-
σει σε δημοφιλία. Πάντως η κόκκινη κάλτσα, 
δεν ταιριάζει με τη φουστανέλα.

Λείπει κάτι από την Θεσσαλονίκη και αν  
ναι, ποιο είναι αυτό;

Της λείπουν υποδομές παρά τις προσπάθειες 
που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Όμως 
το σημαντικό είναι να βγάλουμε προς τα έξω το 
«πνεύμα του τόπου». Και αυτό είναι ζήτημα των 
Θεσσαλονικέων και λιγότερο των Αθηναίων. 
Αποκτήσαμε γραφείο πρωθυπουργού και πι-
θανώς αυτό να συμπληρώνει όλα τα υπόλοιπα.

Παρασκήνιο στην πολιτική ζωή της Θεσσα-
λονίκης υπάρχει;

Φυσικά υπάρχει. Όπως και παντού. Αλλά τα σο-
βαρά παρασκήνια δεν έχουν να κάνουν με την 
Θεσσαλονίκη. Το μέγεθος της πόλης είναι τέτοιο 
που ότι γίνεται, ακούγεται.
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Μείωση κατά 
35% στο συνολικό 
κόστος με το οποίο 

επιβαρύνονται  
οι δήμοι

Το περιβαλλοντικό 
έργο της 
Θεσσαλονίκης που 
αλλάζει τα δεδομένα 
στη διαχείριση 
απορριμμάτων
Μετά από αρκετά εμπόδια και δυσκολίες, 
επτά χρόνια συζητήσεων, διαβουλεύσεων 
και διαπραγματεύσεων… το δεύτερο 
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη 
Θεσσαλονίκη -μετά το ΧΥΤΑ Μαυροράχης- 
έχει πλέον σάρκα και οστά. Πρόκειται 
για ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο 
από το ΕΣΠΑ 2010-2013, συνολικού 
προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ, ενώ 
5.000.000 ευρώ κόστισε ο εξοπλισμός. Το 
συγκεκριμένο έργο αναμένεται να δώσει 
περιβαλλοντική αλλά και οικονομική 
ανάσα στην πόλη και στους δημότες 
που ωφελούνται άμεσα από αυτό. Οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο του Συνδέσμου ΟΤΑ στη Ν. 
Ευκαρπία. Ο ΣΜΑ θα μπορεί να δέχεται 
ημερησίως 1.100 τόνους σκουπιδιών από 
όλους τους δήμους του δυτικού άξονα, 
ενώ διαθέτει 21 οχήματα διαλογής και 61 
presscontainers.

Της Έλενας Καραβασίλη / φωτό: Σάββας Αυγητίδης
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΦΟΔ-
ΣΑ Μιχάλης Γεράνης, για την υλοποί-
ηση του ΣΜΑ Ευκαρπίας, δόθηκε μία 
μεγάλη έκπτωση από την κοινοπραξία 
που κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει 
το συγκεκριμένο έργο. «Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 
ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θα 
εγκαινιάσουμε τον ΣΜΑ βορειοδυτι-
κού τομέα, ο οποίος θα δουλέψει για 
ένα μήνα δοκιμαστικά και από τα τέλη 
Μαρτίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
κανονικά. Ένα πολύπαθο έργο έφτασε 
επιτέλους στο τέλος τους. Όλη μαζί η 
αυτοδιοίκηση θα δώσουμε τον αγώνα 
μας έτσι ώστε να προχωρήσουμε και 
στους επόμενους κρίκους για να ολο-
κληρωθεί η αλυσίδα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, όπου ο ΣΜΑ απο-
τελεί τον βασικότερο κρίκο αυτής». Ο 
κ. Γεράνης υπογράμμισε πως ύστερα 
από εκτενή διάλογο με την τοπική κοι-
νωνία, κατόρθωσαν να πείσουν μέχρι 
και τον τελευταίο συμπολίτη πως: 
«αυτό το έργο έχει μόνο οφέλη για το 

περιβάλλον και την οικονομία». Μάλι-
στα ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ξεναγήθηκε στους χώρους 
του ΣΜΑ, παρουσία του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο 
Τιτζικώστα. Από την πλευρά του ο κ. 
Τζιτζικώστας τόνισε πως η ΠΚΜ είναι 
από τις πρώτες περιφέρειες στη χώρα 
που απαλλάχτηκε από τις χωματερές 
έγκαιρα και σωστά. «Σύντομα θα είμα-
στε και από τις πρώτες περιφέρειες τε-
χνολογικά, με την καλύτερη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων», υπογράμμισε. 
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον 
Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, τον Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κα-
θώς και το σύνολο των δημάρχων 
του νομού για την άριστη συνεργασία, 
ενώ σημείωσε ότι: «χαίρομαι ιδιαίτερα 
που προχωράει ένας περιφερειακός 
σχεδιασμός ο οποίος ενσωματώνει 
τεχνολογικές λύσεις που είναι απο-
δεκτές και δοκιμασμένες σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Η διαχείριση των 

απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σε 
περιφερειακό επίπεδο- γι’ αυτό άλλω-
στε έχουμε τον αντίστοιχο σχεδιασμό- 
σε συνεργασία πάντα με τους δήμους 
που είναι και άμεσα ωφελημένοι, όταν 
αυτή η διαχείριση γίνεται με τρόπο φι-
λικό προς το περιβάλλον και μειώνε-
ται φυσικά το κόστος για τους δημό-
τες». Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε 
πως: «η άποψη που προωθείται από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι η 
διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί 
να γίνεται αποκλειστικά  σε τοπικό επί-
πεδο, δεν ανταποκρίνεται στην κοινή 
λογική. Βεβαίως και θέλουμε να περι-
ορίσουμε τον όγκο των απορριμμάτων 
και να προωθήσουμε την ανακύκλωση 
αλλά πάντα θα υπάρχει ένας βασικός 
όγκος απορριμμάτων που καλούμαστε 
να διαχειριστούμε με τον κατάλληλο 
τρόπο. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης μει-
ώνουν σημαντικά το μεταφορικό έργο, 
λιγοστεύουν τα απορριμματοφόρα 
στους δρόμους και έτσι γίνεται οικο-
νομία σε όλα τα επίπεδα. Εκεί έγκειται 

άλλωστε και η σημαντικότητα αυτού 
του έργου», τόνισε. 

Οφέλη για το περιβάλλον  
και την οικονομία 

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας αποτελεί βασικό 
κρίκο στην αλυσίδα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και θα εξυπηρε-
τεί  τους δήμους Νεάπολης Συκεών, 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδε-
λιού – Ευόσμου, Παύλου Μελλά, 
Ωραιοκάστρου, Δέλτα και σε ποσοστό 
60% το δήμο Θεσσαλονίκης. Συνο-
λικά 236.000 χιλιάδες τόνοι θα με-
ταφορτώνονται και θα μεταφέρονται 
στο ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων) Μαυροράχης. Ο Σταθ-
μός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
Ευκαρπίας αναμένεται να είναι ένα 
έργο που θα προστατεύει το περιβάλ-
λον, τη δημόσια υγεία και θα βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πρό-
κειται για μία έκταση 100 στρεμμάτων, 
μέσα στα οποία θα δημιουργηθεί ένας 
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Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ 
κ. Γεράνη,  πέρασε από 
71 ελέγχους, κρίσεις και 
αδειοδοτήσεις. Είναι ένα 
έργο αδειοδοτημένο και 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας ευρωπαϊκής 
και ελληνικής νομοθεσίας, 
είναι δημοπρατημένο και 
χρηματοδοτείται από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχει εγκατεστημένη την 
ανάδοχο εργολαβική εταιρεία. 
Παράλληλα ο Ιατρικός Σύλλογος 
της Θεσσαλονίκης αλλά και ο 
αντίστοιχος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 
συνηγόρησαν για την κατασκευή 
του έργου, καθώς είναι απόλυτη 
η βεβαιότητά τους για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 
Τέλος, να θυμίσουμε ότι ο ΣΜΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που 
βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο 
«Άγιος Παύλος», λειτουργεί 
εντός του αστικού ιστού χωρίς 
καμία όχληση, Να τονίσουμε 
βέβαια ότι ο ΣΜΑ Ευκαρπίας 
διαθέτει ακόμη πιο σύγχρονες 
προδιαγραφές. 

Έλεγχοι και 
αδειοδοτήσεις 

πνεύμονας πρασίνου 70 στρεμμάτων, 
που θα αποδοθεί ως πάρκο ανακύκλω-
σης  στην τοπική κοινωνία ένα πάρκο 
όαση προς όφελος της ευρύτερη πε-
ριοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το 
συγκεκριμένο έργο αναμένεται να συμ-
βάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας με 
πολλούς άμεσους και έμμεσους τρό-
πους. Θα βελτιωθούν άμεσα οι συνθή-
κες καθαριότητας και μεταφοράς των 
απορριμμάτων, μειώνοντας το κόστος. 
Στο χώρο δε θα γίνεται καμία αποθήκευ-
ση η επεξεργασία των απορριμμάτων, 
καθώς θα μεταφορτώνονται σε κοντέ-
ινερ για να μεταφερθούν στη συνέχεια 
συγκεντρωμένα στο επόμενο στάδιο 
επεξεργασίας και διάθεσης. Με αυτόν 
τον τρόπο, μειώνεται η περιβαλλοντι-
κή ρύπανση στις συνοικίες της δυτικής 
Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα βελτι-
ώνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας. 
Την ίδια ώρα, οι δήμοι  εξοικονομούν  
χρήματα από το λειτουργικό κόστος με-
ταφοράς των απορριμμάτων στην Μαυ-

ροράχη, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να 
μειώσουν τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη. 
Σύμφωνα με το ΦΟΔΣΑ, ο σταθμός θα 
συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των 
απορριμμάτων, καθώς θα μειώσει κατά 
35% το συνολικό κόστος με το οποίο 
επιβαρύνονται οι δήμοι. Έτσι οι δήμοι, 
λόγω της μείωσης των εξόδων τους, 
θα μπορέσουν σταδιακά να μειώσουν 
στο ελάχιστο τα δημοτικά τέλη, ώστε 
το όφελος για τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς των κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης να είναι άμεσο. Μάλιστα 
εκτιμάται ότι τα δρομολόγια των απορ-
ριμματοφόρων των δήμων από 55 εκατ. 
το χρόνο θα μειωθούν κατά 50% ετησί-
ως, κάτι που θα αποσυμφορήσει την κυ-
κλοφορία στην περιφερειακή οδό αλλά 
και στην έξοδο προς το Δερβένι.

#έ
ρε

υν
α

«Αυτό το έργο έχει 
μόνο οφέλη για το 
περιβάλλον και την 
οικονομία»
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Αποχωρώντας μετά από 36 χρόνια από την Ελληνική 
Αστυνομία τι αφήνετε πίσω σας;

Πέρα από κάθε τι άλλο παίρνω μαζί μου εμπειρίες και ανα-
μνήσεις μιας πορείας που αγάπησα πραγματικά καθώς και 
την αγάπη και την εκτίμηση των συναδέλφων μου. 

Υπάρχει πικρία για το γεγονός ότι αποστρατεύεστε;

Ανθρώπινα μετά από μια 36χρονη πορεία είναι δύσκολο να 
σου ανακοινώνεται σε ένα βράδυ ότι περνάς στην εφεδρεία 
και να μην σε στεναχωρεί. 

Μια ανάρτησή σας στο facebook προκάλεσε… περισ-
σότερα από χίλια likes και περίπου 400 σχόλια! Γίνατε 
viral! Υποθέτω ότι έχετε δεχτεί εκατοντάδες τηλέφωνα 
και μηνύματα. Πως αισθάνεστε για αυτή την ανταπόκρι-
ση του κόσμου;

Αυτή ακριβώς η ανταπόκριση και η εκτίμηση στο πρόσωπό 
μου ήταν για μένα τα «παράσημα» της 36χρονης πορείας 
μου. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Με 
συγκίνησαν ιδιαίτερα. Άνθρωποι που με ήξεραν προσωπι-
κά ή όχι, άνθρωποι από την υπηρεσία μου αλλά και από το 
φιλικό περίγυρό μου έσπευσαν να μου δείξουν το ενδιαφέ-
ρον και την εκτίμησή τους. Αισθάνομαι ευγνώμων. 

Ναρκωτικά, δολοφόνοι, πόρνες, επιχειρήσεις «σκού-
πα».  Ποια ήταν η… δυσκολότερη υπόθεση της ζωής 
σας, γιατί και πως την… εξαρθρώσατε; 

Μέσα στα 36 αυτά χρόνια έχουν υπάρξει κατά καιρούς 
πολλές υποθέσεις με λιγότερες ή περισσότερες δυσκολίες. 
Η υπηρεσία όμως που με σημάδεψε ήταν η υποδιεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. Υπηρετώντας 
εκεί ως διευθυντής τα τελευταία χρόνια, χειριζόμενος δι-
άφορες υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών δια-

πίστωσα μετά λύπης ότι υπάρχουν δημόσιοι λειτουργεί οι 
οποίοι εκμεταλλεύονται τη θέση του για ίδιον όφελος. Σε 
αρκετές τέτοιες περιπτώσεις η υπηρεσία μου προέβη μεθο-
δικά στη σύλληψη αρκετών τέτοιων επίορκων δημοσίων 
λειτουργών. 

Τώρα που θα γίνετε… «καλός πολίτης» τι θα κάνετε; 
Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι; Θα σας ενδιέφερε να 
ασχοληθείτε με την πολιτική; 

Σε πρώτη φάση θα χαρώ τον ελεύθερο χρόνο μου με τα 
άτομα που αγαπώ και ήταν πάντα κοντά μου, όπως η οικο-
γένεια και οι φίλοι μου. Όπου μπορώ να προσφέρω θα συ-
νεχίσω να το κάνω. Όσον αφορά την πολιτική, όπως έλεγε 
και ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιο»: «επιβάλλεται ο πολίτης 
να ασχολείται με τα κοινά για να είναι χρήσιμος». 

Τι θυμάστε πιο έντονα από τα τόσα χρόνια υπηρεσίας; 

Όταν εικοσάχρονο παιδί τοποθετήθηκα ως Ενωμοτάρχης 
στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου και για επτά χρόνια 
έζησα εκεί πολλές ανθρώπινες ιστορίες και δέθηκα πολύ 
με την τοπική κοινωνία επιβεβαιώνοντας τη ρήση που 
θέλει αυτούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές να 
κλαίνε δυο φορές: μια όταν πηγαίνουν και μια όταν φεύ-
γουν. Βέβαια η ζωή «συνωμότησε» και επισκέπτομαι το 
νησί κάθε χρόνο λόγω καταγωγής της συζύγου μου. 

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους συναδέλφους 
σας;

Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν ο αστυνομικός 
αντιμετωπίζει τον πολίτη σαν άνθρωπο με τα όποια λάθη 
του και του φέρεται ανθρώπινα και με σεβασμό, τότε η 
αστυνομία μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά. Πρέπει πάντα 
να θυμόμαστε ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, προερ-

χόμαστε από αυτή και προοριζόμαστε γι’ αυτή επιδεικνύο-
ντας πάντα και σε κάθε μέλος της τον σεβασμό και την αξία 
που του αρμόζει. 

Οι κανόνες της… αστυνομίας, η ιεραρχία, οι άγραφοι 
και οι γραπτοί κανόνες του σώματος ισχύουν και στην 
προσωπική σας ζωή; Πως είστε όταν δεν φοράτε τη… 
στολή; 

Είτε φορώντας τη στολή είτε όχι εξέφραζα πάντα τον εαυ-
τό μου. Έναν άνθρωπο κοινωνικό που του αρέσει η καλή 
παρέα, τα ταξίδια, οι βόλτες στην όμορφη πόλη μας, η μου-
σική και το ποδόσφαιρο. 

Πόσες φορές θέλατε να αντιδράσετε αλλά δεν λέγατε 
τίποτα λόγω… άνωθεν εντολών; 

Πολλές φορές ένας δημόσιος υπάλληλος, πόσο μάλλον 
ένας αστυνομικός και μάλιστα αξιωματικός δεοντολογικά 
επιβάλλεται, να εφαρμόσει εντολές που μπορεί και να μην 
τον εκφράζουν. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτέλεσα κι εγώ 
μέλος αυτού του κανόνα ελπίζοντας πως η μεγαλύτερη 
εμπειρία και γνώση των ανωτέρων μου ίσως θα διέψευδε 
στην πορεία τις αρχικές μου επιφυλάξεις.

Ο Αστυνομικός  
της Θεσσαλονίκης 
που έγινε… viral! 

Μια ανάρτησή του στο facebook έγινε… viral! Δέχτηκε περισσότερα 
από 1.100 LIKES, ενώ εάν κανείς θελήσει να διαβάσει τα σχόλια 

που έγιναν από διάφορους χρήστες (γνωστούς του και μη) θα 
θελήσει περίπου μισή ημέρα, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ξεπερνούν 

τα 400. Ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης εδώ και δυο εβδομάδες περίπου 
δεν προλαβαίνει να απαντά σε μηνύματα και κλήσεις. Υπολογίζει 

ότι τα τηλέφωνα ξεπερνούν τα 1.500 και τα μηνύματα αγγίζουν τα 
χίλια.  Η πρόσφατη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη να τον… αποστρατεύσει προκάλεσε θύελλα 

αντιδράσεων. Όχι τυχαία, αφού ο κ. Ανεστίδης για χρόνια είναι ένας 
άνθρωπος αγαπητός στην  κοινωνία της πόλης. Απλός, προσιτός 

και αποτελεσματικός που πάντα έδειχνε και θα εξακολουθήσει να 
δείχνει… το ανθρώπινο πρόσωπο της αστυνομίας. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Ο Κωνσταντίνος 

Ανεστίδης μιλά 

για πρώτη φορά 

μετά την…  

κρίση του στην 

KARFITSA

#συνέντευξη

Στις 22 Ιανουαρίου, ο ίδιος αποχαιρέτισε τους συναδέλφους του στο 
σώμα μέσω facebook. Είχε προηγηθεί η κρίση του από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο θεώρησε τον μέχρι πρότινος βοηθό του 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, ως ευδοκίμως τερμα-
τίσαντα την υπηρεσία του και τον προήγαγε στον βαθμό του Υποστρα-
τήγου εκτός των οργανικών θέσεων.

SMS
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«Καλούμε την κυβέρνηση  
σε διάλογο και συνεργασία» 

Η KARFITSA συνάντησε τον πρόεδρο της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και 
δήμαρχο Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρο Κυρί-
ζογλου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
ΠΕΔΚΜ και συνομίλησε μαζί του για τα εν… δήμω! 

Τελικά είναι… δύσκολος καιρός για δημάρχους; 

Το 2016 είχαμε αγαστή συνεργασία με όλους τους 
δήμους-Μέλη της ΠΕΔΚΜ και με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΕΤΑΑ και όλους τους 
Συλλογικούς Φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
προβλεφθείσα συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης είναι 
ισχνότατη (ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ένας εκ-
πρόσωπος των εργαζομένων στους Δήμους και ένας 
εκπρόσωπος της ΕΕΤΑΑ).  Φυσικά καυτηριάζουμε το 
γεγονός και έχουμε προβάλει, με κάθε δυνατό τρό-
πο, την διαφωνία και τις αντιρρήσεις μας γι’ αυτούς 
τους άστοχους χειρισμούς. Καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους κυοφορούνταν η λεγομένη μεταρρύθμιση του 
Καλλικράτη αλλά και το περίφημο πολυνομοσχέδιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών που αποδείχθηκε ανε-
μογκάστρι, με το οποίο θα ρυθμίζονταν σειρά αυτο-
διοικητικών εκκρεμοτήτων.   Σ’ αυτές προστέθηκε, 
σε διάφορες φάσεις, που έφτασαν μέχρι τα πρόθυρα 
της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας τους, μια ατε-
λεύτητη συρραφή διατάξεων, οι περισσότερες των 
οποίων είχαν προδήλως τακτοποιητικό, αν όχι και 
φωτογραφικό, περιεχόμενο.  Στις αναλυτικές, απόλυ-
τα τεκμηριωμένες και κατά κανόνα μη προκαλούσες 
δαπάνες προτάσεις, τις οποίες επανειλημμένα υποβά-
λαμε, δεν σημειώθηκε καμία ανταπόκριση.  Τελικά το 
πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο αποσύρθηκε από τον 
νέο Υπουργό, που γνωστοποίησε πως επιμέρους δι-
ατάξεις του θα τις επαναφέρει, μεμονωμένα και τμη-
ματικά, με μορφή τροπολογιών σε άλλα νομοσχέδια 
(δείγμα κι αυτό του νέου τρόπου «καλής νομοθέτη-
σης»).

Ποιος είναι ο απολογισμός που κάνετε ως πρόεδρος 
της ΠΕΔΚΜ για την χρονιά που πέρασε; 

Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Έτους 
Αριστοτέλη, υποστηρίζοντας ήδη από την προη-
γούμενη χρονιά (2015) την πρωτοβουλία για την 
ανακήρυξη του 2016 ως Έτους Αριστοτέλη από την 
UNESCO, και συνεργαστήκαμε με τους Δήμους Αρι-
στοτέλη, Νάουσας και Χαλκιδέων, ενώ εκδώσαμε 

και διανείμαμε ειδικό έντυπο αφιερωμένο στην μορ-
φή και το έργο του μεγάλου Μακεδόνα φιλοσόφου. 
Εγκαινιάσαμε μια πρωτοποριακή συνεργασία με την 
ΕΕΤΑΑ, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης επιμόρ-
φωσης στα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων μας.  Η 
διοργάνωση τριών πυκνών επιμορφωτικών δράσε-
ων και σειράς ενημερωτικών ημερίδων, αλλά και η 
αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημο-
τικών υπηρεσιών, σημείωσαν, κατά το 2016, επιτυχία 
και ήδη επεκτείνονται και σε άλλες ΠΕΔ της Χώρας, 
ενώ για την δική μας ΠΕΔ σχεδιάζεται για το 2017 η 
περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Καλέσαμε να παραστούν 
σε συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου η 
Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, καθώς και 
εκπρόσωποι του αρμοδίου Υπουργείου, τόσο για να 
ενημερωθούμε δια ζώσης για όλες τις πτυχές του 
ανακύψαντος προβλήματος της εκτέλεσης των αστι-
κών συγκοινωνιών όσο και, φυσικά, για να συμβάλ-
λουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επίλυσή του.  Η 
Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ προσήλθαν, 
κατέθεσαν τις απόψεις και προτάσεις τους και συμ-
μετείχαν στον διάλογο που ακολούθησε στο πλαίσιο 
της συνεδρίασής μας.  Υποστηρίξαμε, με την συνδρο-
μή του Υπουργείου Εσωτερικών, την διεξαγωγή του 
πρώτου πανελλαδικού συνεδρίου των Ομοσπονδιών 
των Συλλόγων Ρομ της Χώρας, που πραγματοποι-
ήθηκε, με επιτυχία, τον παρελθόντα Οκτώβριο στην 
Θεσσαλονίκη. Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
για την Αστική Ασφάλεια, που είναι μια διεθνής ορ-
γάνωση Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, με αντι-
κείμενο τα θέματα της αστικής ασφάλειας, της πρό-
ληψης της εγκληματικότητας και της καταπολέμησης 
των αιτίων της παραβατικότητας. Συνεχίσαμε την 
καλή πρακτική της διεξαγωγής συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου μας αποκεντρωμένα, στις 
έδρες Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία 
εγκαινιάσαμε από την αρχή της παρούσας δημοτικής 
περιόδου, με την συνεδρίαση της Αμφίπολης, για τον 
αρχαιολογικό χώρο της οποίας δεν παύσαμε να υπο-
βάλλουμε αιτήματα και υπομνήματα στους εκάστοτε 
Υπουργούς Πολιτισμού, ώστε να επανεκκινήσουν οι 
ανασκαφικές εργασίες.

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα με τα οποία ήρθαν 
αντιμέτωποι οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας 
ήταν το προσφυγικό. Είστε ικανοποιημένος από τη 
σημερινή κατάσταση; 

#συνέντευξη
Τα… παράπονά σας στον δήμαρχο λέει ο θυμόσοφος λαός! Εν έτη 2017 
όμως… οι δήμαρχοι κάνουν τα δικά τους παράπονα, όπως είναι η συνεχόμενη 
περικοπή πόρων και η απουσία αυτοτέλειας. Με λίγα κονδύλια και πολλές 
ευθύνες απέναντι στους πολίτες - εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που 
συνεχώς βαθαίνει- οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθούν να 
ενισχύσουν τις κοινωνικές δομές των δήμων τους, να υλοποιήσουν και να 
ολοκληρώσουν έργα, να δώσουν λύση στο πρόβλημα της σχολικής στέγης και 
να σταθούν στο πλευρό των δημοτών τους!

Προβάλλαμε την ανυποχώρητη θέση για πανελλαδι-
κή διασπορά και αναλογική κατανομή των προσφυγι-
κών πληθυσμών. Διατυπώσαμε τεκμηριωμένες προ-
τάσεις για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων, για 
τον βαθμό καταλληλότητας, τις συνθήκες υγιεινής, 
την πυκνότητα και λειτουργία των χώρων φιλοξε-
νίας των προσφύγων, και για την εν γένει διαχείρι-
ση του κρισιμότατου αυτού ζητήματος, για το οποίο 
παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, τα αιτήματα και 
τα υπομνήματά μας ποτέ δεν είχαμε μια συνολική 
ενημέρωση από την πλευρά των αρμοδίων κυβερνη-
τικών παραγόντων.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους 
κυβερνώντες ενόψει ενός δύσκολου (πολιτικά και 
αυτοδιοικητικά) 2017; 

Καλούμε την κυβέρνηση σε διάλογο και συνεργασία. 
Καλούμε την κυβέρνηση να σεβασθεί την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, την διοικητική και οικονομική της αυτο-

τέλεια. Να νομοθετεί και να ενεργεί σύμφωνα με το 
Σύνταγμα και να μην απειλεί δημάρχους με κυρώσεις 
επειδή αρνούνται να συμμορφωθούν στην εφαρμογή 
της αντισυνταγματικής νομοθετικής της ρύθμισης 
για παράταση 8άμηνων συμβάσεων. Οι αιρετοί το 
απέδειξαν ιστορικά ότι δεν φοβούμαστε ούτε δεχό-
μαστε απειλές. Αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο 
μυαλό τους. Μήπως η κυβέρνηση θα στραφεί, πέραν 
των αιρετών, και κατά των δικαστών του Ε.Σ. και της 
τακτικής Ελληνικής Δικαιοσύνης διότι έκριναν ως 
μη νόμιμη και αντισυνταγματική τη σχετική νομοθε-
τική της ρύθμιση; Ας αναζητήσει στον εαυτό της τα 
λάθη της, αφού δεν εισακούσθηκε η άποψή μας για 
μη αυτοδίκαιη αλλά για κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
μας παράταση των συμβάσεων. Ζούμε σε δημοκρα-
τία, σε κράτος δικαίου και οφείλουμε όλοι και πρώτα 
και κύρια η κυβέρνηση να σεβόμαστε το Σύνταγμα και 
τους ισχύοντες νόμους. 
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Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Ελλάδα διανύει τον δρόμο της οικονομικής κρίσης και οι δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν πληγεί αρκετά.  
Από τη μία λόγω υποχρηματοδότησης από το κράτος και από την άλλη εξαιτίας της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. 

Η KARFITSA μίλησε με αρμόδιους 
αντιδημάρχους και εντεταλμένους δη-
μοτικούς συμβούλους των δήμων της 
Κεντρικής Μακεδονίας και μας είπαν 
για τις δομές κατάρτισης που έχουν για 
τους νέους, τα σχέδια για την στήριξη 
τους και τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν.

 «Ο δήμος Κιλκίς στηρίζει  
ντόπιους καλλιτέχνες»

 Όπως εξηγεί o αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δη-
μήτρης Τσαντάκης «απευθυνόμαστε 
σε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται κυρίως νέοι άν-
θρωποι, δημιουργοί και καλλιτέχνες 
σε διάφορες τέχνες και τους δίνουμε 
βήμα παρουσιάζοντας σε τακτικά χρο-
νικά διαστήματα τα έργα τους σε χώ-
ρους και προωθώντας τους  με τις δυ-
νατότητες μας» προσθέτοντας ότι «από 
την μια βοηθήσαμε νέους δημιουργούς 
να γίνουν πιο εξωστρεφείς, από την 
άλλη κάποιοι έχουν βγάλει χρήματα. 
Κάποιους καλλιτέχνες τους ενισχύου-
με ως δήμος για τις εκδηλώσεις οπότε 
το όφελος τους είναι ότι παρουσιάζουν 
για παράδειγμα την παράσταση τους 
έχοντας κάποια μικρή αμοιβή. Επίσης, 
τα μουσικά σχήματα που χρησιμοποιή-
σαμε 15 μέρες για το χριστουγεννιάτι-
κο χωριό του Κιλκίς, αντί να φέρουμε 
ένα μεγάλο όνομα για να τραγουδήσει, 
ήταν κυρίως μουσικοί της πόλη μας οι 
οποίοι πληρώθηκαν».

Γιατί φεύγουν  
από τα σπίτια τους…

Από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο πο-
σοστό των νέων εγκαταλείπει τον τόπο 
του για να μπορέσει να βρει εργασία. 
«Οι νέοι δεν απευθύνονται στο δήμο 

για βοήθεια. Ίσως επειδή είμαστε μια 
μικρή επαρχιακή πόλη και οι ηλικίες 
από 25 έως 35 ετών αναζητούν ερ-
γασία σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στη 
βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς. Για 
παράδειγμα από τους νέους μηχανι-
κούς έχουν μείνει ελάχιστοι στο δήμο 
μας και όσοι έχουν μείνει που είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας βαράνε μύγες. 
Οι νέοι άνθρωποι που έρχονται στο 
δήμο για να τους στηρίξουμε προνοι-
ακά είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του 
ενός χεριού, αλλά ενδιαφέρονται για 
διάφορα προγράμματα κοινωφελούς 
εργασίας που βγαίνουν και αυτό που 
κάνουμε εμείς είναι να προσπαθούμε 
να τους βοηθάμε να συμπληρώνουν 
τις αιτήσεις σωστά γιατί για παράδειγ-
μα για ένα πρόγραμμα 8μηνων, οι 400 
αιτήσεις που θα δεχτούμε το 10% πετι-
ούνται εκτός, γιατί δεν έχουν τα σωστά 
δικαιολογητικά»

Ο δήμος Έδεσσας (Ν. Πέλλας)  
προσλαμβάνει για πρακτική  
με αμοιβή 

 «Άτομα που έχουν αποφοιτήσει από 
τεχνική σχολή μέσα από ένα πρόγραμ-
μα θα μπορούν να έρθουν στο δήμο να 
κάνουν πρακτική τέσσερις μέρες την 
εβδομάδα όπου θα πληρώνονται κα-
νονικά και μια μέρα την εβδομάδα, την 
Παρασκευή, θα συνεχίζουν το μάθημα. 
Οπότε θα αποκτήσουν εμπειρία δίπλα 
σε έμπειρους ανθρώπους του δήμου, 
σε μεγάλες εγκαταστάσεις και είναι μια 
καλή προϋπηρεσία. Το διάστημα που 
θα διαρκέσει είναι περίπου ένα έτος» 
λέει στην KARFITSA ο αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού και Πρόνοιας, Αναστάσιος 
Διού. Μάλιστα, ο ίδιος γνωστοποίησε 
ότι κάθε χρόνο για κάποιους μήνες 
παραχωρεί ο δήμος ένα γραφείο στο 

κτίριο του σε εταιρείες που ψάχνουν 
εργαζόμενους, ώστε οι κάτοικοι να 
μπορούν να καταθέτουν τα βιογραφικά 
τους και να περνούν από συνέντευξη. 
Παράλληλα, μέσω του προγράμματος 
της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 
και του σχεδίου που κατέθεσε ο δήμος  
προσδοκούν όπως είπε ο αντιδήμαρ-
χος «να επιδοτηθούν θερμοκοιτίδες 
νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών 
και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα 
μπορέσουν να εκπαιδευτούν νέοι και 
να γίνουν ξεναγοί της πόλης».

Ελπίδα το Κέντρο για εύρεση  
εργασίας στο Δήμο Βέροιας  
(Ν. Ημαθίας)

Η πραγματικότητα στον δήμο της Βέ-
ροιας δεν απέχει και πολύ από το μεί-
ζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
νέα γενιά, δηλαδή πτυχιούχους άνερ-
γους και η απόφαση που παίρνουν ως 
επί το πλείστον οι περισσότεροι είναι 
να την εγκαταλείψουν. Ανάσα στους 
ανέργους ο δήμος ελπίζει να δώσει το 
Κέντρο Κοινότητας που προβλέπεται 
να δημιουργηθεί στο δήμο. «Eίναι μια 
δομή που θα καλύψει και θα διασυν-
δέσει όλες τις κοινωνικέ δομές του 
δήμου και γενικότερα δομές που αφο-
ρούν την απασχόληση, δηλαδή μέσω 
του ΟΑΕΔ και προγραμμάτων ΕΣΠΑ  να 
μπορεί να τους βρίσκει εργασία» είπε ο 
αντιδήμαρχος Αθλητισμους Θεόφιλος 
Κορωνάς. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας 
και Πολιτισμού, Γιώργος Σοφιανίδης 
σημειώνει «Είναι εποχές που οι δυ-
νατότητες που έχει ένας δήμος για να 
κρατήσει τους νέους είναι πολύ μικρές 
μόνο με κάποια προγράμματα για ανέρ-
γους που βγαίνουν τα οποία χρηματο-
δοτούνται από την ΕΕ». Οι δομές του 
δήμου που επιλέγουν οι περισσότεροι 

νέοι να καταρτιστούν σύμφωνα με τον 
ίδιο είναι: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
που  φοιτούν πάνω από 1000 μαθητές 
και περιλαμβάνει σχολές χορού και 
μουσικής και το ΔΗΠΕΘΕ με πάνω από 
200 φοιτητές, στα οποία συμμετέχουν 
δίνοντας μια μικρή αμοιβή. Έρχονται 
παιδιά από όλο το δήμο και τα χωριά». 
Μάλιστα, ο ίδιος κρούει των κώδωνα 
του κινδύνου για την φυγή των νέων 
λέγοντας πως: «ελπίζουμε να έχουμε 
σύντομα ανάκαμψη να μην φύγουν πε-
ρισσότεροι νέοι, γιατί σε 10-20 χρόνια 
θα έχουμε μια γερασμένοι περιοχή με 
συνταξιούχους κυρίως». Οι νέοι στη 
Βέροια λόγω των ελάχιστων ευκαιρι-
ών για εργασία φεύγουν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ή ακόμα και στο εξωτε-
ρικό με την Γερμανία και την Αγγλία να 
είναι οι πρώτες χώρες επιλογής τους 
για μετανάστευση περιέγραψε ο κ. Σο-
φιανίδης. Την ίδια ώρα ο αντιδήμαρχος 
υπογράμμισε πως: «υπάρχουν και νέοι 
που μένουν στην Βέροια αλλά διανύ-
ουν καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα για 
να φτάσουν  στην δουλειά τους. Υπάρ-
χουν άτομα που δουλεύουν στο Μετρό 
Θεσσαλονίκης και σε βιοτεχνίες στη 
Σίνδο».

Φορείς ενώνουν τις δυνάμεις  
τους κατά της ανεργίας  
στο Δήμο Σερρών

«Έχουμε το ΤΕΙ, το Επιμελητήριο που 
κάνει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια για νέους, πρόσφατα ξεκίνησε τη 
σχολή ξεναγών και το ΚΕΚ της Περι-
φερειακή Ενότητας. Υπάρχει ένα σύνο-
λο φορέων που υλοποιούν προγράμ-
ματα στο δήμο γενικότερα και ο δήμος 
είναι αρωγός και συνεπικουρεί όλες 
τις προσπάθειες που γίνονται υπέρ των 

«Αδειάζει» από… νέους 
η Kεντρική Μακεδονία
Της Φιλίππα Βλαστού

#ρεπορτάζ
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νέων» είπε ο Κώστας Καρπουχτσής, εντε-
ταλμένος δημοτικός σύμβουλος προγραμ-
ματισμού και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα βι-
ώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι και για τον 
δήμο Σερρών το εφαλτήριο για να δώσει 
ώθηση στην νεανική επιχειρηματικότητα. 
«Το σχέδιο μας αφορά υποστήριξη νέων 
και καινοτόμων επιχειρήσεων. H πρόταση 
μας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της 
ανεργίας, με την ενίσχυση των νέων, την 
διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και επαγγελματικής ενασχόλησης, 
είναι ένα σχέδιο  που δημιουργήσει μια 
δομή συναίνεσης στην οποία συμμετέχουν 
φορείς όπως το ΤΕΙ Σερρών, το ΕΒΕ και το 
κέντρο Δια Βίου Μάθησης της ΠΕ Σερρών. 
Πλέον υπάρχει η  ισχύς εν τη ενώση, δεν 
μπορούν να γίνονται αποσπασματικές δρά-
σεις από κάθε φορέα, αλλά συντονισμένα 
όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
το μεγαλύτερο πρόβλημα, την ανεργία». 
Η νεολαία στο δήμο έχει έντονη παρουσία, 
καθώς σπουδάζουν και αρκετοί φοιτητές, 
η ανεργία όμως «έχει από τα υψηλότερα 
ποσοστά στην Περιφέρεια» λέει ο κ. Καρ-
πουχτσής. Από την άλλη αρκετοί επαναπα-
τρίζονται στον τόπο τους διότι το αρκετά 
χαμηλό κόστος ζωής είναι μεγάλο δέλεαρ 
για τους νέους να εγκαταλείψουν τα μεγά-
λα αστικά κέντρα και να ζήσουν στην πε-
ριοχή σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο. «Tον 
τελευταίο καιρό επειδή τα πράγματα έχουν 
δυσκολέψει και στις μεγάλες πόλεις παρα-
τηρείται το φαινόμενο νέοι που δυσκολεύ-
ονται να τα βγάλουν πέρα και επιστρέφουν 
στον τόπο τους για να δουν τι μπορούν να 
κάνουν εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Προγράμματα κατάρτισης 
- αν βρεθούν κονδύλια- στο  
Δήμο Πολυγύρου (Ν. Χαλκιδικής)

Στην Χαλκιδική οι νέοι έχουν την ελπίδα 
του τουρισμού καθώς τους θερινούς μήνες 
ανοίγουν δουλειές και το χρήμα κινείται, 
αλλά δεν παύει και εκεί το μεγάλο πρό-
βλημα το νέων να είναι η ανεργία. «Είναι 
το νούμερο ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι 
τόσο πολύ γενικά στην επαρχία», είπε ο 
Γιώργος Διαμαντουλάκης, προϊστάμενος 
του αυτοτελούς γραφείου Διαφάνειας, 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του 
Δήμου.  Ο δήμος υλοποίει προγράμματα 
κατάρτισης αν βρεθούν κονδύλια. «Αυτή 
την στιγμή δεν υπάρχουν προγράμματα στο 
δήμο. Τα προγράμματα δεν τα βγάζουν οι 
δήμοι, πρώτα βγαίνουν σε κεντρικό επίπε-
δο και μετά υλοποιούνται από τους δήμους, 
όπως για παράδειγμα τα Δια Βίου Μάθησης 
που έγιναν πέρυσι και αν βρεθούν κονδύλια 
θα γίνουν ξανά το 2017». Ο δήμος προσεγ-
γίζει τους νέους μέσα από την τεχνολογία 
ώστε να τους ενημερώσει για τρέχον προ-
γράμματα. «Έχουμε ένα πολύ ενημερωμένο 
portal. Ό,τι γίνεται το ανεβάζουμε και μπαί-
νουν και το βλέπουν εκεί. Επίσης αξιοποι-
ούμε και το facebook για να ενημερώνουμε 
τους νέους για νέα προγράμματα».
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Οι Έλληνες ως λαός έχουμε πολλά προτερήματα 
έχουμε όμως και πολλά μειονεκτήματα. Είμαστε 
εργατικοί και φιλότιμοι ειδικά όταν έχουμε 
προσδιορισμένο στόχο, είμαστε όμως χαοτικοί 
και αντιδραστικοί έως «κατσαπλιάδες» όταν κάτι 
δεν μας ευνοεί.

 Τι θα έκανε στοιχειωδώς οποιοσδήποτε, αν 
βρισκόταν σε αντίστοιχη κατάσταση με αυτήν 
που βρίσκεται η πατρίδα μας; Προφανώς, θα 
εκτιμούσε την κατάσταση και θα κατέληγε σε 
μέτρα αξιοποιώντας όσες περισσότερες δυνα-
τότητες και δυνάμεις μπορούσε, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους για να βγει όσο πιο 
γρήγορα γίνεται από το τέλμα, να σταθεροποιη-
θεί και να αρχίσει κατόπιν να αναπτύσσεται. Θα 
προσπαθούσε να συσπειρώσει, να ενώσει και όχι 
να διχάσει. Και βέβαια να αποδώσει και ευθύνες 
αναλογικά.

Εμείς εδώ έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αλλά 
λέμε ότι δεν θα την υλοποιήσουμε γιατί δεν την 
πιστεύουμε. Κατόπιν την υλοποιούμε με χειρότε-
ρους όρους, κλαίμε αλλά λέμε ότι αντισταθήκαμε 
ηρωικά πέφτοντας.

 Τι θα έκανε ο κάθε λογικός άνθρωπος; Θα 
υλοποιούσε τα συμφωνηθέντα και παράλληλα 
θα προσπαθούσε μέσω διαπραγμάτευσης να 
βελτιώνει βήμα βήμα τους όρους της συμφω-

νίας. Εμείς εδώ κάνουμε τους «μάγκες και 
τους νταήδες» πουλώντας αντίσταση  

στο εσωτερικό και πελαγοδρομούμε 
χωρίς στρατηγική, με αντιφάσεις, 

μια στο καρφί και μια στο πέταλο, 
στο εξωτερικό. Μια στέλνουμε 
επιστολή «αγάπης» στο ΔΝΤ 
και μια στο ESM με αποτέλεσμα 
να βρίσκουμε τοίχο και από 

τους δύο και να επιστρέφουμε 
πάλι,εκόντες άκοντες, στα αρχικά. 

Δυστυχώς βαδίζουμε χωρίς πυξίδα 
και χωρίς συναίσθηση της κατάστασης. 

Με τακτικισμούς από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ πρωτοετών συνδικαλιστών φοιτητών, 
για τις εντυπώσεις μιας ημέρας στο εσωτερικό, 
χωρίς διαμόρφωση αξιόπιστου και σοβαρού 
σχεδίου και ως εκ τούτου χωρίς αποτελεσματι-
κότητα στο εξωτερικό έναντι των δανειστών.

Αυτό το αδιέξοδο καθιστά ακόμη πιο επικίν-
δυνη την κατάσταση στην πατρίδα μας τόσο 
στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο όσο και στο 
θεσμικό. Δυστυχώς κατά την εκτίμησή μου θα 
επιδεινωθεί η κατάσταση. Η πολιτική έναντι των 
ΜΜΕ δεν είναι τυχαία. Το ίδιο και η φτωχοποίη-
ση. Δεν υπάρχει σχέδιο διεξόδου. Υπάρχει σχέδιο 
ελέγχου, καθεστωτικής νοοτροπίας, που στο 
τέλος θα αγγίξει τα επίπεδα της δημοκρατικής 
λειτουργίας. Γι’ αυτό οι προοδευτικοί πολίτες, ο 
κόσμος του δημοκρατικού σοσιαλισμού πρέπει 
τώρα να αναλογισθεί τις ευθύνες του και να τις 
αναλάβει. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν 
μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα ούτε της 
πατρίδας, ούτε της Δημοκρατικής Παράταξης 
ώστε να καταστεί η τελευταία χρήσιμη για τον 
τόπο. Έχοντας το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο 
«ένδοξο» παρελθόν πρέπει να γίνει επανεκ-
κίνηση. Το επεξεργασμένο αναλυτικό εθνικό 
σχέδιο διεξόδου από το μνημόνιο και αυτό των 
θεσμικών αλλαγών στο πολιτικό σύστημα, της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας 
παράλληλα με την οικοδόμηση πραγματικού 
κοινωνικού κράτους μπορούν να αποτελέσουν 
την εναλλακτική πρόταση και να στηρίξουν την 
αυτόνομη πορεία της παράταξης. Να της δώσουν 
δύναμη τόση που να καθορίσει τις εξελίξεις. Να 
είναι αυτές προοδευτικές. Να αναγκάσουν τις 
συντηρητικές δυνάμεις είτε είναι της δεξιάς, είτε 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να υποχωρήσουν. 

Αυτό χρειάζεται σχέδιο, πίστη, συνέπεια, 
αξιοπιστία, ενότητα, δράση. Χρειάζεται περίσ-
σευμα ψυχής, να μείνουν πίσω οι προσωπικές 
στρατηγικές και οι εγωισμοί. Να γίνει πραγματικό 
άνοιγμα προς όλους όσους αυτοπροσδιορίζονται 
προοδευτικοί με όρους πολιτικούς και ισότιμης 
ένταξης. Να σφυρηλατηθεί πολιτική και οργα-
νωτική ενότητα με αξιόπιστο και έντιμο τρόπο 
εντάσσοντας απλούς πολίτες στις διαδικασίες για-
τί όπως είπε και ο B.Obama πρόσφατα «η αλλαγή 
για να συντελεσθεί πρέπει να συμμετέχουν οι 
απλοί πολίτες», να γίνει η αλλαγή υπόθεση των 
σημερινών μη προνομιούχων. Με όχημα ένα 
και ενιαίο κίνημα-κόμμα που θα κτιστεί από την 
«αρχή αλλά όχι από το μηδέν»  και θα αποτελέσει 
τον φορέα που θα φέρει ξανά την ελπίδα ανάτα-
ξης της πατρίδας και της κοινωνίας. Μπορούμε 
να τα καταφέρουμε; ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

*Ο κ. Μακρίδης είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Καταιγιστικές οι πολιτικές ανατροπές μέσα 
στο 2016! Και δεν προμηνύεται πιο ήρεμο 
το 2017. Αλλαγές κυβερνήσεων, διάλυση 
πολιτικών δυνάμεων, ρίγματα στην ευρω-
παϊκή κοινότητα, τρόμος και αίμα, φουρ-
τούνες στην διεθνή αγορά. Και η χώρα μας, 
σταθερά, στον μοναχικό της δρόμο, των 
μνημονίων,  των εσωτερικών συγκρούσεων, 
της  πάλης με τη φθορά και την καταστροφή.  
Ιδρυματοποιηθήκαμε!  Συνηθίσαμε να ζούμε 
κυνηγώντας σκληρές οικονομικές συμφω-
νίες, επαιτώντας χρηματοδοτήσεις, παλεύο-
ντας με φανταστικούς εχθρούς. Κοντεύουμε 
να ξεχάσουμε πώς είναι μια ζωή με όνειρα 
και δημιουργικούς στόχους. Μια ζωή με 
προοπτική.

Η κυβέρνηση, που κέρδισε ψήφο εμπιστοσύ-
νης πολλές φορές, έχει βαρύ χρέος να φέρει 

τη χώρα σε μια κανονική πορεία. Απέναντί 
της έχει μια αντιπολίτευση ηπιότατη, 

σε σύγκριση με όσα έπραττε η νυν 
κυβέρνηση επί μακρόν. Γι’ αυτό 
και περιμένουμε να υλοποιήσει  
έστω λίγα από όσα έχει υπο-
σχεθεί. Θα μπορέσει να φέρει 
κύμα  ανάπτυξης σε μια χώρα με 

κόκκινα δάνεια όσα περίπου ένα 
ΑΕΠ; Πόσα λιμάνια, τρένα, μαρίνες, 

αμμουδιές, ακίνητα και κινητά θα πρέπει 
να αξιοποιήσει; Με τί ταχύτητα και ακρίβεια 
σχεδιασμών; Υπάρχει άραγε σχέδιο και στρα-
τηγική; Δε βλέπουμε κάτι σχετικό. 

Θα μπορέσει να ανασκευάσει ιδεοληψίες 
χρόνων και να αναδελιξει τις αξίες μιας δη-
μιουργικής  επιχειρηματικότητας; Να δώσει 
χώρο στον ελεύθερο επαγγελματία, στην  
εταιρική πρακτική; Ούτε εδώ φαίνεται κάτι 
θετικό.

Ειλικρινά επιθυμεί μια θέση στο διεθνές 
οικονομικό απαιτητικό περιβάλλον; Να γίνει 
εταίρος επενδύσεων και σοβαρός ομιλητής; 
Υπάρχουν ενδείξεις για τέτοια μεταστροφή; 
Μάλλον ανυπαρξία θέλησης, ανεπάρκεια 
δυνατοτήτων, ανερμάτιστη πολιτική. Η χώρα 
βουλιάζει. Ψάχνουμε το στέρεο βήμα. Να 
κλείσει η αξιολόγηση, και ας εφαρμοστούν τα 
απαραίτητα μέτρα, φτάνει να δίνουν προο-
πτική.  

Η φτωχοποίηση και απομόνωση μιας χώρας 
υπήρξε επιλογή στην Αλβανία του Χότζα. 
Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή.  Σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με διαδί-
κτυο, τηλεοράσεις, ανθρώπινη κινητικότητα, 
άμεση σύγκριση αξιών, οι κυβερνήσεις που 
αποβλέπουν σε ελεγχόμενη μιζέρια να μην 
έχουν αυταπάτες.  Η κοινωνική έκρηξη θα 
είναι τρομακτική.  Τελειώνει ο χρόνος της 
κυβέρνησης. Μπορεί να κάνει βήματα μεγά-
λα προς μια αναπτυξιακή πορεία, φέρνοντας 
λίγη ελπίδα από όση έχει υποσχεθεί; Μια 
θέση στον ήλιο!

Αν δεν μπορεί, να φύγει, πριν είναι πολύ 
αργά. Υπάρχει εναλλακτική.

*Η κ. Παυλίδου είναι καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης

Δεν έχει περάσει κυβέρνηση που να είχε τόσο 
προβληματική σχέση με την αλήθεια και την 
πραγματικότητα. Ακούς τον Μουζάλα για 
παράδειγμα και σου λέει ότι όλα στο μετα-
ναστευτικό είναι υπό έλεγχο, όταν η Ελλάδα 
αφού έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια 
από την Ε.Ε για το θέμα αυτό,διασύρεται μέσα 
από τις εικόνες αθλιότητας ανθρώπων που με 
χιόνια και βροχές μένουν ακόμα σε σκηνές. 
Ακούς τον Παπά την μέρα που δημοσιεύεται 
επίσημα η Απόφαση του ΣτΕ που του έβγαλε 
αντισυνταγματικό τον Νόμο στον πυρήνα του 
και λέει ότι δικαιώθηκε ! Ακούς τον Πολάκη 
και νομίζεις ότι τα Νοσοκομεία της χώρας 
πλησιάζουν το MEMORIAL… ! Είναι συνειδητοί 
διαστρεβλωτές της αλήθειας, προσπαθούν να 
σώσουν ότι σώζεται,είναι υπνωτισμένοι από 
τα θέλγητρα της εξουσίας; Μάλλον και τα τρία 
μαζί .

Δύο χρόνια τώρα η Ελλάδα πάει από το 
κακό στο χειρότερο από τους ανεκδι-

ήγητους χειρισμούς τους, η κοινω-
νία παραπαίει, οι πολίτες δεινο-
παθούν από τους φόρους και τις 
μειώσεις συντάξεων, η αγορά 
ασφυκτιά και με περισσό θράσος 

δηλώνουν υπερήφανοι για το έργο 
τους. Με θράσος που πλησιάζει την 

τρέλα, ρωτάνε τους πολιτικούς αντιπά-
λους τους αν έχουν εναλλακτικέ προτάσεις. 

Ποιοι; Αυτοί που θα έσκιζαν τα Μνημόνια, θα 
χόρευαν τις αγορές, θα εφάρμοζαν το περίφη-
μο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ,θα άλλαζαν 
την Ευρώπη. Αντί για αυτά μας οδηγούν 
σταθερά σε μια συνεχιζόμενη φτωχοποίηση, 
σε ένα μαρασμό της χώρας χρησιμοποιώντας 
τα ίδια βαρετά και χιλιοπαιγμένα επιχειρήματα, 
τα ίδια επικοινωνιακά κολπάκια. 

Τα ίδια ζούμε και με την δεύτερη αξιολόγη-
ση. Μια τα βάζουν με το ΔΝΤ και μια με τον 
Σόιμπλε. Την άλλη στιγμή ζητάνε αναξιοπρε-
πείς συγγνώμες και παρακαλάνε την Μέρκελ 
για πολιτική λύση. Την μια στιγμή δέχονται 
πλεονάσματα 3,5% και την άλλη παριστάνουν 
τους εκνευρισμένους απέναντι σε όσους τους 
ζητανε με ποια μέτρα θα τα πετύχουν. Τα ίδια 
και τα ίδια,ποντάροντας στην ζαλάδα των 
πολιτών, προσπαθώντας να κρατήσουν όση 
συνοχή τους έμεινε, να κρατήσουν κάποια 
ποσοστά.

Για να το πετύχουν αυτό παρατείνουν την 
λήξη της αξιολόγησης, απομακρύνονται από 
την ποσοτική χαλάρωση που θα βοηθούσε 
την χώρα, οδηγούνται σε νέα και χειρότερα 
μέτρα , οδηγούν την χώρα σε 4ο Μνημόνιο 
,παίζουν καταστροφικό παιχνίδι επιδιώκοντας 
την κρίσιμη στιγμή να «πετάξουν την μπάλα» 
στην επόμενη Κυβέρνηση. Για να χαρούν 
λίγο ακόμα την εξουσία, για να προλάβουν να 
φτιάξουν τον κρατικοδίαιτο μηχανισμό τους 
παίζουν την χώρα στα ζάρια υποτιμώντας ότι 
όλα στην Ευρώπη και διεθνώς αλλάζουν μεν 
αλλά εις βαρος τους. 

Χρειάζεται αντίδραση, μεγαλύτερη αντίδραση 
από την κοινωνία, τα κόμματα, τους φορείς. 
Όταν έχει απλωθεί παντού βενζίνη, θα είναι 
αργά να προλάβουν τους εμπρηστές να πετά-
ξουν το αναμένο σπίρτο. Ας μην έχουν κάποιοι 
ψευδαισθήσεις. Δεν θα διστάσουν μαζί τους 
να κάψουν και την χώρα...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

«Ναι, μπορούμε»! Αντίδραση πριν  
είναι αργά…

Μια θέση στον ήλιο 
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Με ρεκόρ συμμετοχών ξεκίνησε η 10η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία «Zootechnia», η μοναδική εξειδικευμένη διοργάνωση στον τομέα των παραγωγικών ζώων στην 
Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 του μηνός. Στη φετινή Zootechnia οι εκθέτες ανέρχονται σε 939 έναντι… 849 του 2015. Οι ξένοι άμεσοι εκθέτες προέρχονται από την Αυστρία, 
τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τουρκία, ενώ συνολικά οι ξένοι εκθέτες (άμεσοι και έμμεσοι) εκπροσωπούν 37 
χώρες. Οι δε Έλληνες εκθέτες προέρχονται από όλη την επικράτεια, ενώ η έκθεση καλύπτει συνολικά 14.350 τ.μ. στεγασμένων και υπαίθριων εγκαταστάσεων έναντι 12.938 τ.μ. του 2015. Παρούσες στη 
«Zootechnia» είναι όλες οι μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας, οι οποίες και θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, από σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων 
μέχρι μηχανήματα, υπηρεσίες, αλλά και έρευνες. 
Την έκθεση θα επισκεφτούν και hosted buyers από 10 χώρες 
(Αλβανία, ΠΓΔΜ, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Γερμανία, Ρου-
μανία, Ρωσία, Βουλγαρία και Κύπρος), αλλά και 300 επισκέ-
πτες από ομαδικές συμμετοχές από την Αλβανία, την ΠΓΔΜ 
και τη Βουλγαρία. 

Pet Festival 

Διευρυμένο ρόλο στη φετινή διοργάνωση έχει το Pet Festival, 
το οποίο περιλαμβάνει το «International Dog Festival», το με-
γάλο σαλόνι «All About Cats» και την ενότητα «Groom Expo», 
αφιερωμένη στον καλλωπισμό και την περιποίηση των ζώων 
συντροφιάς. Πόλος έλξης είναι και το 6o Σαλόνι Αλόγου, όπου 
θα παρουσιαστούν 50 και πλέον άλογα, ελληνικών και άλλων 
φυλών. Την έκθεση υποστηρίζουν η Ένωση Κατασκευαστών 
Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Βιομηχανιών Ζωοτροφών και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Μηχανημάτων.

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών

Κάλεσμα προς τους αγρότες να στηρίξουν την Zootechnia, 
που μαζί με την Agrotica, αποτελεί γιορτή για τον αγροτικό 
κλάδο, απηύθυνε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος 
Τζήκας, σε συνέντευξη τύπου. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημα-
σία της Zootechnia, αλλά και την έμφαση του εθνικού εκθεσι-
ακού φορέα στον αγροδιατροφικό κλάδο. Από την πλευρά του 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Πο-
ζρικίδης, χαρακτήρισε την 10η Zootechnia ως τη μεγαλύτερη 
όλων των εποχών, ενώ ανέφερε πως είναι μία από τις πέ-

ντε εκθέσεις που διοργανώνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας 
στον πρωτογενή τομέα.  Η Zootechnia αποτελεί τη μοναδική 
με απόλυτη εξειδίκευση έκθεση του κλάδου και μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία γνωριμίας του Έλληνα κτηνοτρόφου με τα 
μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων 
Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), τόνισε με τη σειρά του ο πρόεδρος της 
ΕΚΑΓΕΜ, Ανδρέας Κουτσοκώστας. Η ΕΚΑΓΕΜ συμμετέχει 
στη φετινή Zootechnia με 18 επιχειρήσεις-μέλη της, καλύ-
πτοντας 1.400 τ.μ. «Οι Έλληνες κατασκευαστές κατανοούν 
τις ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας και είναι έτοιμοι να 
ανταποκριθούν» σημείωσε. 

Τεράστιο ενδιαφέρον σε όλα τα Βαλκάνια

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εισα-
γωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), κ. Ιωάννης 
Χίγκας, υπογράμμισε τη δυναμική παρουσία του ΣΕΑΜ στη 
Zootechnia, με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, όπως 
είπε, που επιτρέπουν την εκμηχάνιση της κτηνοτροφίας. Για 
την ετοιμότητα των υπηρεσιών της ΔΕΘ-Helexpo όσον αφορά 
στη διοργάνωση της Zootechnia διαβεβαίωσε ο αναπληρω-
τής γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, 
που εκτίμησε ότι με τη λήξη της θα μιλάμε για μια ακόμα πιο 
επιτυχημένη έκθεση. Πλήρη έκθεση όπου ο επισκέπτης μπορεί 
να δει τα πάντα γύρω από τους κλάδους της κτηνοτροφίας και 
της πτηνοτροφίας χαρακτήρισε την 10η Zootechnia ο υπεύ-
θυνος οργάνωσης της, κ. Βασίλης Σπύρου, υπογραμμίζοντας 
μάλιστα το μεγάλο ενδιαφέρον ξένων εκθετών, αλλά και ξέ-
νων επισκεπτών για τη φετινή διοργάνωση.

Εννιακόσιοι εκθέτες  
στην 10η Zootechnia!

Ευρύ είναι και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της 
«Zootechnia», που συνοψίζονται στις εξής:

■ «Έρευνα και καινοτομία στο μηχανικό άρμεγμα και στην εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών στη ζωική παραγωγή». Μια εκδήλωση που απο-
τελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και του Εργαστηρίου Ζωοτε-
χνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

■ «Η Κτηνοτροφία ως μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας». 
Ημερίδα που την συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ-Helexpo και η Ελληνική 
Ζωοτεχνική Εταιρεία. 

■ «Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος κτηνοτροφικών μονά-
δων». Μια συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και του ΕΚΕΤΑ-ΙΕΤΕΘ. 

■ «Το Κρέας και τα Προϊόντα του» (Πανελλήνιο Συνέδριο), συνδιορ-
γάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και του Meat News. Το συνέδριο έχει τεθεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας και της Εθνικής Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Κρέατος.

■ Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής.

■ Η ημερίδα με θέμα «Νέες Απειλές για την Ελληνική Κτηνοτροφία», 
την οποία πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. 

Οι παράλληλες εκδηλώσεις

Οι ώρες λειτουργίας  
της «Zootechnia» αύριο Κυριακή  

5 Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως 
 τις 19:00 και σήμερα Σάββατο  
4 Φεβρουαρίου από τις 10:00  

έως 20:00. Επίσης, θα λειτουργήσει 
δωρεάν παρκινγκ στις εγκαταστάσεις 
του ΑΠΘ μέχρι την λήξη της έκθεσης 
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#πολιτισμός

Μουσείο «sold out» όλο το χρόνο
Στο άκουσμα  και μόνο, ο όρος «Παι-
δικό Μουσείο» φαντάζει οξύμωρο 
σχήμα. Αν όμως σκεφτεί κανείς 
πως ο καθένας διατηρεί στη μνήμη 
του ένα… μουσείο αναμνήσεων της 
παιδικής του ηλικίας τότε γίνεται 
αντιληπτό γιατί το Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος… είκοσι 
χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και 
μάλιστα χωρίς κρατικές χρηματοδο-
τήσεις. Το Παιδικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης αποτελεί ένα από τα κλη-
ροδοτήματα που άφησε στην πόλη ο 
θεσμός «της πολιτιστικής πρωτεύου-
σας της Ευρώπης» το 1997. 

Όπως αναφέρει στην «KARFITSA» η εκπαιδευτικός μουσειολόγος 
Αλεξάνδρα Δέλλιου «καθημερινά λειτουργούν μουσειοπαιδαγωγικά 
προγράμματα που απευθύνονται κυρίως σε σχολεία, ενώ  κάθε Κυ-
ριακή πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες ποικίλης θε-
ματολογίας». Το μουσείο είναι «sold out» καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, αφού από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο –καθημερινά- 
περνούν από τους χώρους του 100 περίπου άτομα!

Με ένα τηλέφωνο σε έναν άλλο,  
πιο χαρούμενο, κόσμο…

Το μοναδικό έσοδο του μουσείου προέρχεται από εξωτερικές εκδη-
λώσεις και  από τις δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με 
συμβολικό αντίτιμο τριών ευρώ για τους συμμετέχοντες. Οι δράσεις 
αυτές απευθύνονται σε παιδιά άνω των τεσσάρων ετών. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι μία τηλεφωνική κράτηση, ώστε να μπορεί να υπο-
λογιστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Όπως εξηγεί η κ. Δέλλιου 
το μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που στηρίζεται σε 
ένα διοικητικό συμβούλιο- το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και 
αποτελείται από μέλη του μουσείου- και σε πλήθος εθελοντών.«Τα 
προγράμματα υλοποιούνται από δύο άτομα, τα οποία είναι και το προ-
σωπικό του μουσείου, αλλά πάντα με την υποστήριξη και την εμψύ-
χωση των εθελοντών οι οποίοι φτάνουν τους 50 το χρόνο»  Στο Παι-
δικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τα μικρά, αλλά και τα… μεγάλα παιδιά, 
μπορούν να ξεναγηθούν στη «Μαγική Παιχνιδοχώρα»,  που φιλοξενεί 
τη μόνιμη έκθεση παιχνιδιών με τίτλο «παίζοντας με ξεχασμένα κουρ-
διστά τσίγκινα παιχνίδια».

Της Φιλίας Νομικού

Μια τάξη από  
τα χρόνια τα παλιά…
Τα περισσότερα εκθέματα είναι δωρεά του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ωστόσο η έκθε-
ση είναι εμπλουτισμένη με τις προσφορές πολλών 
ακόμη πολιτών και φίλων του μουσείου, οι οποίοι 
έβγαλαν από τις αποθήκες και τα πατάρια παλιές 
κούκλες, κουκλόσπιτα, επιτραπέζια αλλά και κουρ-
διστά παιχνίδια. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και 
να αναπολούν οι παλαιότεροι… στο παιδικό μου-
σείο υπάρχει «μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά». Στη 
μόνιμη έκθεση, με τίτλο «Μάθε παιδί μου γράμματα 
του Θεού τα πράματα…»  μπορείτε να δείτε και να 
δείξετε στα παιδιά και τα εγγόνια σας διδακτικά βι-
βλία μιας άλλης εποχής, έγγραφα, αντικείμενα της 
σχολικής ζωής, πλάκες και κοντυλοφόρους, σάκες, 
σχολικές ποδιές, και άλλα. Τα εκθέματα είναι δωρεές 
σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και φίλων στο 
Παιδικό Μουσείο με βασική δωρεά την προσωπική 
συλλογή του συνταξιούχου δημοδιδασκάλου Ανά-
φης Κυκλάδων Κου Νικόλαου Λαδικού.

«Τα περισσότερα εκθέματα είναι  
δωρεά του δημάρχου Θεσσαλονίκης 

Γιάννη Μπουτάρη…»
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Ο Μίλτος Πασχαλίδης  
στο Μύλος Club 

Μουσική παράσταση-
παρουσίαση στην Καλαμαριά

H Ελεωνόρα Ζουγανέλη  
στο Fix Factory of Sound

Dropkick Murphys στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»

Κυριακάτικο Πρωινό  
της ΚΟΘ για την ΕΛΕΠΑΠ

«Το πρώτο Carnival πάρτυ» 
στο Θέατρο Βεργίνα

Η Tarja στο Principal

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας  
στο Principal

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Μίλτος Πασχαλίδης για τρία 
Σαββατιάτικα live στο Μύλος Club (Ανδρεου Γεωργίου 56, 
περιοχη Σφαγεία), στις 4, 11, 18 Φλεβάρη. Ο Μίλτος Πα-
σχαλίδης αναλαμβάνει να μας διηγηθεί την 20ετη του περιπέτεια 
στο τραγούδι μέσα από τους σημαντικότερους σταθμούς της, αλλά 
και με μουσικά ακούσματα από τον καινούργιο του δίσκο με τίτλο 
«Περσείδες». Ο γνωστός τραγουδιστής μένει αναλλοίωτος στο 
χρόνο συνδυάζοντας με άνεση το σύγχρονο τραγούδι με την πα-
ράδοση, έχοντας και ο ίδιος μακρά θητεία στην Κρητική μουσική. 
Μαζί του σε αυτές τις εμφανίσεις οι σταθεροί του συνεργάτες τα 
τελευταία χρόνια: η Μιρέλα Πάχου στο πιάνο, ακορντεόν και τρα-
γούδι, ο Δημήτρης Σινογιάννης στις ηλεκτρικές κιθάρες, ο Πάρις 
Περυσινάκης στη λύρα, ο Δημήτρης Μουτάφης στο μπάσο και ο 
Ηλίας Δουμάνης στα τύμπανα. Στην ηχοληψία ο Νίκος Λαγός και 
στα φώτα ο Μανώλης Μπράτσης. Ώρα προσέλευσης είναι στις 
21:30 και ώρα έναρξης 22:30. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 12 
ευρώ (10 ευρώ στην προπώληση) και 10 ευρώ για φοιτητές και 
ανέργους. Να σημειωθεί ότι Στο εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται 
ποτό και είναι μόνο είσοδος θεάματος της συναυλίας, καθώς και 
δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, 
Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου), Καφέ Διώροφον 
(Καλαμαριά). Σε περίπτωση που θέλετε να εξασφαλίσετε θέση 
καθημένου πριν την ημερομηνία της συναυλίας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε στο: 2310 510081

Μουσική παράσταση-παρουσίαση της ποιητικής συλλογής 
του Αλέξανδρου Τζοβάνη με τίτλο «Νοσταλγία σε φα ελάσ-
σονα», θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό θέατρο Καλα-
μαριάς, στην οδό Χηλής, Τετάρτη στις 8 Φεβρουαρίου, 
στις 19:30. Μία ξεχωριστή βραδιά ελληνικής μουσικής και 
ποίησης όπου οι μελωδίες του Χατζηδάκι και του Θεοδωρά-
κη συναντούν τις κρυφές ποιητικές ανησυχίες ενός λυρικού 
τραγουδιστή. Το βιβλίο θα προλογίσουν ο Δήμαρχος Καλα-
μαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης και η φιλόλογος Σεβαστή 
Τριανταφυλλίδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και μετά 
το τέλος της παράστασης θα προσφερθεί κρασί σε όλους 
τους παρευρισκόμενους και θα υπάρχει δυνατότητα το κοινό 
να προμηθευτεί το βιβλίο με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγ-
γραφέα. Συντελεστές της παράστασης είναι στο τραγούδι ο 
Αλέξανδρος Τζοβάνης, στο πιάνο ο Γρηγόρης Σημαδόπουλος 
και στα κείμενα παρουσίασης ο Μέλα Γεροφώτη.

Μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελλη-
νικής μουσικής σκηνής, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, αν και 
έκανε τέσσερις εμφανίσεις στην Θεσσαλονίκη φαίνεται 
ότι το κοινό της στην συμπρωτεύουσα δεν την «χόρτασε» 
οπότε πήρε παράταση και για τις 4 Φεβρουαρίου όπου θα 
εμφανιστεί για μια ακόμα συναυλία στο FIX FACTORY 
OF SOUND (26ης Οκτωβρίου 15).Το «Χωρίς Εξηγήσεις» 
δεν είναι ένα ακόμα πρόγραμμα ζωντανών εμφανίσεων, 
αλλά η Ελεωνόρα στήνει το δικό της πρόγραμμα, αυτό που 
είναι η ίδια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα 
τραγούδια από τη προσωπική της δισκογραφία αλλά και επι-
λογές της ίδιας από όλο το φάσμα της μουσικής. Τραγούδια 
που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της, συγκινώντας με 
μπαλάντες, αλλά και ξεσηκώνοντας θεατές σε ένα ξέφρενο 
πάρτι.Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00. Οι τιμές των εισιτηρί-
ων είναι 13 ευρώ (προπώληση) - 15 ευρώ (ταμείο) και 27 
ευρώ  (καθήμενοι με ποτό). ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: viva.gr / 
11876 (τηλέφωνο) / Public / Seven spots / Reload / Media 
Markt. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ. 2310.500670

Η παρθενική συναυλία των Dropkick Murphys θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 10 Φεβρου-
αρίου και μάλιστα θα μεταφερθεί στο συνεδριακό 
κέντρο Ι.Βελλίδης λόγω sold out των εισιτηρίων στο 
Principal Club Theater. Mαζί τους θα είναι οι Slapshot. Οι 
Dropkick Murphys σχηματίστηκαν το 1996 στη Μασαχουσέ-
τη και δυο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους, 
θρυλικό πλέον δίσκο “Do or Die”.H φυγή του Mike McColgan 
έφερε τον Al Barr πίσω από το μικρόφωνο και το δεύτερο 
studio album τους “Gang’s All Here”. Το συγκρότημα δεν 
έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την εργατική τάξη, την στή-
ριξη τους σε αυτή, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθη-
καν πλάι σε κοινωνικές ομάδες όταν εκείνες διεκδικούσαν 
στοιχειώδη δικαιώματα. Στην τελική φάση της προπώλησης 
τα εισιτήρια θα κοστίζουν 30 ευρώ και τα σημεία που μπορεί 
κάποιος να τα βρει είναι το Musicland,( Μητροπόλεως 102), 
www.ticketpro.gr  και  www.tickethouse.gr

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιη-
θούν για ακόμα μια φορά  «Κυριακάτικα Πρωινά της Κρατι-
κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης» συνεχίζονται με μία συναυλία 
που σκοπό έχει να ενισχύσει τα βήματα ζωής των παιδιών της 
ΕΛΕΠΑΠ. Το κουιντέτο ContraVento, ένα νέο σύνολο μουσικής δω-
ματίου που αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς της Κ.Ο.Θ. 
και του Τ.Μ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα ταξιδέψει 
τους παρευρισκόμενους σε ένα άκρως ενδιαφέρον μουσικό τα-
ξίδι με υπέροχες συνθέσεις των Ροσσίνι, Χούμελ και Φαρένκ. Το 
πρόγραμμα τις συναυλίας περιλαμβάνει: Gioachino Rossini: Σονάτα 
Νο.4 σε σι ύφεση μείζονα, για βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπά-
σο. Johann Nepomuka Hummel: Κουιντέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα, 
τσέλο και κοντραμπάσο σε μι ύφεση μείζονα, έργο 87 και Louise 
Farrenc: Κουιντέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο 
σε λα ελάσσονα, έργο 30, Νο.1. Στο Κουιντέτο ContraVento συμμε-
τέχουν οι: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Δημήτριος Δελφινόπουλος 
(βιόλα), Dmitry Gudimov (βιολοντσέλο), Ευγένιος Πολίτης (κοντρα-
μπάσο), Χριστίνα Σιδηροπούλου (πιάνο). Η συναυλία θα γίνει στην 
Αίθουσα Συναυλιών Κ.Ο.Θ., Λ. Νίκης 73. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 
10 ευρώ και η προπώληση γίνεται από το εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ., 
Λ. Νίκης 73.

Η μουσική υπερπαραγωγή «Το πρώτο μας Carnival πάρ-
τυ»  αφιερωμένη στα καλύτερά χρόνια μετά τις sold out 
παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino 
Thessaloniki επιστρέφει για να σας παρασύρει σε ξέφρε-
νους 60’s κεφάτους ρυθμούς την Παρασκευή και 
το Σάββατο 3, 4, 10, 11, 17 & 18 Φεβρουαρίου στις 
21:45. Οι Δάκης, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρομπερτ Ουίλιαμς, 
Γιώργος Πολυχρονιάδης & Λάκης Τζορντανέλι, με παρου-
σιαστή το Μάκη Δελαπόρτα και τη συμμετοχή των Δημήτρη 
Κοργιαλά & Εβελίνας Νικόλιζα σας ταξιδεύουν και πάλι στα 
παλιά & στα ωραία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις εποχής, 
που πάντα θα ξεσηκώνουν. Η τιμή του εισιτηρίου είναι από 
12 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο Καζίνο και 
ένα ποτό (αφρώδη οίνο). Να σημειωθεί η είσοδος επιτρέ-
πεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Απαραίτητη η εγγραφή 
στο καζίνο με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου.

Η αγαπημένη του Ελληνικού κοινού Tarja Turunen θα 
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 
στο Principal Club Theater (Ανδρέα Γεωργίου 56). 
Το 1996 οι “Nightwish” βρήκαν στo πρόσωπο της Tarja μια 
τραγουδίστρια με απεριόριστες φωνητικές δυνατότητες. Το 
συγκρότημα υιοθέτησε έναν πιο Rock/Metal χαρακτήρα. 
Η συνέχεια είναι γνωστή: 5 album, πάνω από 1.000.000 
πωλήσεις, πάρα πολλές συναυλίες, φανατικός πυρήνας 
οπαδών. Μετά από την αποχώρηση της από τους Nightwish, 
η Tarja αποφάσισε να ακολουθήσει προσωπική πορεία 
έχοντας μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει 4 albums. Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 20:00. Οι τιμές εισιτηρίων είναι 25 ευρώ (για 
περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων), 28 ευρώ (τα επόμενα 
εισιτήρια), 30 ευρώ (τελική φάση προπώλησης). Η προ-
πώληση των εισιτηρίων γίνεται στα Viva.gr, 11876, Public, 
SevenSpots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία 
Ευριπίδης, Nephilim (Πατρ. Ιωακείμ 17, 54248), Musicland 
(Μητροπόλεως 102, 54621), ticketpro.gr και 123tickets.gr.

Ο γνωστός καλλιτέχνης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, μαζί με την 
παρέα του για μια συ-ναυλία και παρουσίαση του νέου του δίσκου 
με τίτλο «Λίκνο». Τραγούδια που παντρεύ-ουν την ελληνική πα-
ράδοση με το afrobeat σε ένα ταξίδι από την Ήπειρο στην Αφρική, 
από την Αφρική στην Κρήτη, από τη Κρήτη στη Σμύρνη κι από τη 
Σμύρνη στη Τζαμάικα. Με καραγκούνικο ταπεραμέντο και γιορτινή 
διάθεση καλώς να ανταμωθούμε. Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
στο Principal Club Theater. Μαζί του οι: Άγγελος Πολυχρόνου: 
Κρουστά Διονύσης Κοκόλης: Τρομπέτα Λευτέρης Βαρθάλης: Μπά-
σο, φωνητικά Μιχάλης Καταχανάς: Βιολί, φωνητικά Νίκος Χριστό-
πουλος: Τύμπανα Σπύρος Βρυώνης: Ηλεκτρική κιθάρα, μπουζούκι, 
τσέλο, φωνητικά Χρήστος Κυριαζής: Σαξόφωνο Info:
Πόρτες ανοίγουν στις 21.00
Συναυλία αρχίζει στις 22.30
Είσοδος 12€, Προπώληση 10€
Προπώληση στο Ticket House, Stereodisc, Rover, Public, Viva.gr
Πληροφορίες στο 2310.428088

Επιμέλεια: Φ. Βλαστού – press@karfitsa.gr
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Επιμέλεια: Φ. Βλαστού – press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου

Η Αφροδίτη με Γούνα Η τέλεια γυναίκα

«Ασκητική» του Ν. Καζαντζάκη 

Τα Καφενεία του 
Παπαδιαμάντη

«Στουρνάρα και 
Πατησίων γωνία»

Η εταιρεία «ΘΕΑ.ΜΑ.» (Θέατρα Μακεδονίας) ανεβάζει την παράσταση «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 χιουμοριστικού 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. (Αριστοτέλειον - Αθήναιον) Εθνικής Αμύνης 2, 546 21, Θεσ-
σαλονίκη Τ 2310 250 303 (εσωτ. 20)

Ο Ιάκωβος Μυλωνάς, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη [Πρεμιέρα χθες 3 Φεβρουαρίου ως Κυριακή 26 Φεβρουαρίου] σε έναν μοναδικό 
ρόλο, με μία καθηλωτική ερμηνεία. «Η Τέλεια Γυναίκα», είναι μια συγκινητική κωμωδία που θα σας κάνει να γελάτε και να δακρύζετε συγ-
χρόνως. Όταν τα όνειρα δε γίνονται πραγματικότητα 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).

Τελευταία παράσταση αύριο, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου,  για την «Ασκητική» (Salvatores dei) του Νίκου Καζαντζάκη, σε σκη-
νοθεσία του Ανδρέα Κουτσουρέλη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.  Έξι πρόσωπα συναντώνται στη σκηνή και καταθέτουν 
τις σκέψεις και τον εσωτερικό κόσμο του «Ενός», κερδίζοντας το ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού. Έξι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ 
δημιούργησαν, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη,  ένα γοητευτικό θεατρικό σύμπαν μεταφέροντας τη σκέψη, το λόγο και τη μεταφυσική 
πίστη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα στους θεατές. Η «Ασκητική» (Salvatores dei), στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένους 
χώρους της πόλης.

Ενας Παπαδιαμάντης όχι μόνο της εκκλησίας, της νοσταλγίας, της 
συγγραφής και της μετάφρασης, αλλά και του καφενείου, της ευ-
ωχίας και της μουσικής. Παρατηρώντας και περιγράφοντας τους 
νεοέλληνες με τη γνωστή λυρική γλώσσα του, ιχνογραφεί κοι-
νωνικά και πολιτικά σχόλια - γελοιογραφίες. Ένα ελαφρύ πάτημα 
στη σκληρή καθημερινότητα, μια ειρωνεία που δεν δικάζει αλλά 
συμπαθεί. Ένας Παπαδιαμάντης που μας κλείνει το μάτι και μας 
λέει   «Έτσι είμαστε. γι’ αυτό είμαστε έτσι» στο θέατρο ΑΜΑΛΙΑ 
Σκηνοθεσία- Θεατρική διασκευή: Μαρία Βλάχου. Παραστάσεις 4 
και 5 Φεβρουαρίου 2017. Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.
gr, Public, Reload, Media Markt Seven Spots, 11876, και στο τα-
μείο του θεάτρου Αμαλία.

Σ΄ αυτή την παράσταση οι τέχνες αλληλοεπηρεάζονται και θεατρι-
κοί μονόλογοι αποκτούν ζωή και δένονται όμορφα με τραγούδια. 
Οι στίχοι των τραγουδιών, οι μονόλογοι αλλά και η σκηνοθεσία 
είναι του Θοδωρή Γκόνη. Στο ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα συνδράμουν 
ο Γιώργος Ανδρέου, με τις συνθέσεις του και τη μουσική του πα-
ρουσία επί σκηνής αλλά και οι Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη, Ελένη 
Κοκκίδου και Μυρτώ Γκόνη, καλούμενες να ερμηνεύσουν τα τρα-
γούδια και τους μονολόγους. Και αυτή η παράσταση θα παρουσια-
στεί στα πλαίσια του East End, στο Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα 
Μερκούρη. Για μία μόνο παράσταση στις 13 Φεβρουαρίου.
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#συνέντευξη
Γίνομαι… bitch απέναντι  
στην αδικία και στη βλακεία!

Μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Αφροδίτη με γούνα» του David 
Ives, πολλοί ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη νέα και όμορφη 
Θεσσαλονικιά, που πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Στρατό Τζώρτζογλου, σε 
ένα δύσκολο έργο και σε έναν ρόλο –κατά γενική ομολογία- ιδιαίτερα 
απαιτητικό.

Εμείς γνωρίσαμε μια κοπέλα ιδιαίτερα εξω-
στρεφή, ενθουσιώδη, γεμάτη από την ενέργεια 
μιας νέας που έχει την ευκαιρία να ζει το όνειρό 
της και ταυτόχρονα καταφέρνει να κρατά τον 
εαυτό της …στο έδαφος, αλλά χωρίς να διστά-
ζει να στρέφει το βλέμμα στα σύννεφα.

Το όνομα είναι καλλιτεχνικό ή πραγματικό;

Το όνομά μου είναι το βαφτιστικό μου. Αν και 
είναι λογοτεχνικό – αποκύημα της φαντασίας 
του Jonathan Swift - και όχι χριστιανικό, το δέ-
χτηκε ο παπάς λόγω της Γαλλικής καταγωγής 
της μητέρας μου. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, 
όμως όσον αφορά το επίθετό μου, επέλεξα να 
με συντροφεύει στην καλλιτεχνική μου ζωή 
εκείνο της αγαπημένης γιαγιάς μου που στα 
νιάτα της ήταν τραγουδίστρια της όπερας και 
πάντοτε πίστευε πολύ σε εμένα και στο όνειρό 
μου, έτσι όταν «μας άφησε» αποφάσισα να το 
υιοθετήσω για να μου φέρει τύχη!

Έχεις πει ότι ασχολείσαι από μικρή με χορό, 
τραγούδι και θέατρο. Ποιο ήταν όμως το 
ορόσημο της μετατροπής του ονείρου σε 
επάγγελμα;

Ποτέ δεν έπαψε η τέχνη να είναι μέρος της 
ζωής μου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι 
ευκαιρίες βέβαια να κάνεις πράγματα που σε 
εκφράζουν και που σέβονται την προσωπικό-
τητά σου είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η αφετηρία 
για να ξεκινήσω ήταν οι κατάλληλες συνθή-
κες που μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω το 
όνειρό μου πραγματικότητα. Όμως σε μία τόσο 
δύσκολη εποχή με τραγικά ποσοστά ανεργίας, 
ειδικά στον κλάδο των ηθοποιών που η ανεργία 
αγγίζει το 90%, όλα είναι ρευστά. Τίποτα δεν εί-

ναι σίγουρο για το μέλλον, ζούμε το σήμερα και 
το αξιοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα.

Πόση Βανέσσα έχει η Αφροδίτη με τη Γούνα; 
Ή αν θέλεις, πόση … Αφροδίτη έχει η Βανέσ-
σα;

Σίγουρα η Αφροδίτη «μίλησε» στην ψυχή μου. 
Ως θηλυκό αρχέτυπο χρησιμοποιείται στο έργο 
συμβολικά για να αφυπνίσει τη βαθύτερη γυ-
ναικεία φύση της ηρωίδας, έτσι υπογραμμίζεται 
ότι υπάρχει μέσα σε κάθε γυναίκα δυνητικά μία 
Αφροδίτη έτοιμη να παλέψει για τα ιδανικά της, 
να δίνει ζωή και να εμπνέει τον έρωτα. Στο έργο 
η Αφροδίτη ζει μέσα από τη Βάντα φον Ντουνά-
γιεφ του 1870 που οραματίζεται τη χειραφετη-

μένη γυναίκα του μέλλοντος με δικαιώματα ίσα 
των ανδρών και μέσα από τη Βάντα Τζόρνταν 
του 2010 που ως σύγχρονη γυναίκα μπορεί να 
έχει κατακτήσει κάποια προνόμια, αλλά εξακο-
λουθεί να βιώνει τον εαυτό της μέσα από μία 
ανδροκρατούμενη κοινωνία που την αντικει-
μενοποιεί. Το 2017 και εγώ στρέφομαι κάποιες 
φορές στην Αφροδίτη και αντλώ δύναμη από 
την πηγή της!

Πόσο σε βοήθησε στο ρόλο σου η μετάφραση 
του έργου που όπως είδαμε φέρει την υπο-
γραφή σου;

Μέσα από τη διαδικασία της μετάφρασης είχα 
την ευκαιρία να εμβαθύνω και να εξερευνήσω 
όλες τις διαστάσεις του χαρακτήρα της Βάντα 
Τζόρνταν. Στο αγγλικό κείμενο εμφανίζεται να 
μιλαέι με έντονη νεουορκέζικη προφορά και τη 
σλανγκ της γενιάς της, έτσι, κατ’αντιστοιχίαν, 
στην ελληνική απόδοση υιοθέτησα τον τρόπο 
ομιλίας, τη χροιά και τις αργκό εκφράσεις ενός 
ανάλογου κοριτσιού της δεκαετίας του 2010 
της Ελλάδας. Όλα ανατρέπονται όταν η Βάντα 
«μπαίνει» στο ρόλο της κλασικής ηρωίδας του 
Μαζόχ, την Ντουνάγιεφ, εκεί η γλώσσα αλλά-
ζει καθώς και η εκφορά του λόγου της, όπως 
επίσης και όταν αυτοσχεδιάζει μία εκδοχή της 
Αφροδίτης μιμούμενη τη γερμανική προφορά, 
καθώς όπως λέει έχει ως αναφορά την Μάρλεν 
Ντήτριχ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την αρχή 
μέχρι το τέλος ο Άιβς θέλησε να αφήσει ένα 
πέπλο μυστηρίου όσον αφορά τα κίνητρα της 
Βάντα και την αληθινή «ταυτότητά» της. Έτσι, η 
αρχική Βάντα παρουσιάζεται ως το τυπικό κο-
ρίτσι της διπλανής πόρτας, λίγο άκομψη, λίγο 
αφελής που χρησιμοποιεί όλη την προβλέψιμη 

και στερεοτυπική συμπεριφορά της ηθοποιού 
εκείνης με όλα τα χαρακτηριστικά που απε-
χθάνεται ο σκηνοθέτης Τόμας Νόβατσεκ, που 
τα πρώτα λεπτά, αφού έχει καταφτάσει αργο-
πορημένη και μούσκεμα από τη βροχή και τις 
καταιγίδες στην οντισιόν, φαίνεται να τα έχει 
χαμένα και από αμήχανη και ευάλωτη σταδιακά 
ξετυλίγει μία καλλιεργημένη και σίγουρη προ-
σωπικότητα και τότε το παιχνίδι αρχίζει!

Η Βανέσσα θα μπορούσε να ερωτευτεί έναν 
μαζοχιστή σαν τον Κουσέμσκι;

Το κεφάλαιο του μαζοχισμού είναι τεράστιο. 
Ο μαζοχισμός με την ψυχρή έννοια που καθι-
στά έναν άνθρωπο αντικείμενο συστηματι-
κής σωματικής και ψυχολογικής ταπείνωσης, 
δεν με αφορά. Με ενδιαφέρει όμως μία άλλη 
πλευρά του ήρωα. Ο Κουσέμσκι ως ένας από 
τους τελευταίους Ρομαντικούς, αναζητά την 
ύψιστη ευχαρίστηση, το απόλυτο συναίσθημα 
και επομένως την απόλυτη αλήθεια του Εαυ-
τού του μέσα από ακραία συναισθήματα. Αντλεί 
ενέργεια όχι από τον σαρκικό πόνο κάθε αυτό, 
αλλά από τον υπερβατικό έρωτα για το ιδανικό 
του- τη γυναίκα «είδωλο»- που έχει επιλέξει να 
αισθανθεί μέσα του και πάνω του με κάθε τρό-
πο, μέσα από κάθε επίπεδο της ύπαρξής του, 
ενώ όλες του οι αισθήσεις είναι αφυπνισμένες 
και ανοιχτές έτοιμες να δεχτούν τη δύναμη της 
ψυχής της και του κορμιού της. Θα μπορούσα 
να ερωτευτώ κάποιον με το δικό του πάθος, με 
τη δική του ορμητική θέληση να βιώνει μεγα-
λειώδη συναισθήματα, έναν άνδρα που δίνει 
στον Έρωτα μνημειώδη αξία και είναι έτοιμος 
άνευ όρων να δοθεί, όμως όχι να να παραδοθεί, 
στον έρωτά του.

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού

Vanessa Barre
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Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τε-
λευταίων ετών στο πλαίσιο της προληπτικής 
ιατρικής ήταν η δημιουργία εμβολίου κατά του 
ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Tα 
εμβόλια, με τις δύο μορφές που κυκλοφορούν 
σήμερα στην αγορά, παρέχουν υψηλή προστα-
σία εναντίον των δύο πλέον επικίνδυνων για 
καρκινογένεση τύπων 16 και 18 του HPV, που 
ευθύνονται για το 70% των περιπτώσεων καρ-
κίνου του τραχήλου. Μέσα στο 2017 αναμένε-
ται και το νέας γενιάς εννεαδύναμο εμβόλιο, με 
90% προστασία από τον καρκίνο τραχήλου της 
μήτρας. 

Τι είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται 
και προκαλείται από την μόλυνση της γεννητι-
κής περιοχής με συγκεκριμένους τύπους του 
ιού αυτού. Πρακτικά, δεν υπάρχει περίπτωση 
καρκίνου τραχήλου της μήτρας που να μην 
οφείλεται στον HPV!  Υπάρχουν πάνω από 150 
υπότυποι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμά-
των (Human Papilloma Virus – HPV) και 40 απ’ 
αυτούς μπορούν να προσβάλλουν τη πρωκτο-
γεννητική περιοχή (οι άλλοι προσβάλλουν τη 
στοματική κοιλότητα, τον  λάρυγγα, το δέρμα 
κλπ). Μερικοί απ’ αυτούς (όπως οι τύποι 6 και 
11) αναφέρονται ως «χαμηλού κινδύνου», δι-
ότι συνήθως προκαλούν τα γνωστά καλοήθη 
κονδυλώματα. Αντίθετα, περίπου 14 τύποι (με 
συνηθέστερους τους 16 και 18) αναφέρονται 
ως «υψηλού κινδύνου» ή «ογκογόνοι» («καρκι-

νογόνοι») διότι μπορεί να προκαλέσουν κυττα-
ρικές αλλοιώσεις, που, εάν εξελιχθούν, μπορεί 
να οδηγήσουν μετά από χρόνια σε καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. 

Πώς μεταδίδεται;

Η μόλυνση από κάποιον τύπο του HPV είναι 
πάρα πολύ συνηθισμένη. Περίπου το 80% των 
σεξουαλικά ενεργών γυναικών και το 50% των 
ανδρών υπολογίζεται πως θα προσβληθούν 

σε κάποια στιγμή της ζωής τους από κάποιο 
τύπο HPV! Η μόλυνση συνδέεται κατά κανόνα 
με τη σεξουαλική πράξη. Η λοίμωξη μπορεί να 
παραμείνει σε λανθάνουσα μορφή, για χρόνια. 
Η χρήση προφυλακτικού μειώνει τον κίνδυνο 
μόλυνσης, δεν προστατεύει όμως απόλυτα, 
επειδή ο HPV μπορεί να μεταδοθεί και με τη 
δερματική επαφή στην περιοχή των γεννητικών 
οργάνων.Πρέπει βέβαια ιδιαιτέρως να τονισθεί 
πως η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών 
που θα προσβληθούν από κάποιον τύπο HPV 
δεν θα παρουσιάσει ποτέ κάποια αλλοίωση 
στα κύτταρα του τραχήλου. Στο 75% περίπου 
των περιπτώσεων η λοίμωξη θα υποχωρήσει 

από μόνη της σ’ ένα διάστημα από 8 έως 18 
μήνες. Στις υπόλοιπες, βέβαια, περιπτώσεις 
η HPV-λοίμωξη θα παραμείνει επί χρόνια και 
σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (1-5%) μπορεί να 
οδηγήσει σε προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοι-
ώσεις στον τράχηλο της μήτρας (αν η γυναίκα 
εξετάζεται τακτικά, αυτές οι αλλοιώσεις θα 
αναγνωριστούν έγκαιρα και θα θεραπευθούν 
από τον γιατρό).

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της HPV λοίμωξης γίνεται με το 
λεγόμενο HPV test, δηλ. το μοριακό τεστ στα 
κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, ή του κόλ-
που, αιδοίου, πέους, πρωκτού, στόματος κλπ., 
τα οποία συλλέγονται με λήψη επιχρίσματος ή 
εκπλύματος. Σε περίπτωση, βέβαια, εμφάνισης 
κονδυλωμάτων σε εξωτερικές επιφάνειες ορ-
γάνων του σώματος, ανδρών και γυναικών, η 
διάγνωση είναι εύκολη με την απλή επισκόπη-
ση.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα εμβόλια ένα-
ντι του HPV;

Εδώ και 10 περίπου χρόνια υπάρχουν προφυ-
λακτικά εμβόλια εναντίον της μόλυνσης από 
τον HPV. Tα εμβόλια αυτά, με τις δύο μορφές 

που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, προκα-
λώντας την δημιουργία ειδικών αντισωμάτων, 
παρέχουν υψηλή προστασία εναντίον των δύο 
πλέον επικίνδυνων για καρκινογένεση («ογκο-
γόνων» ή  «υψηλού κινδύνου») τύπων 16 και 
18 του HPV, που ευθύνονται για το 70% των πε-
ριπτώσεων καρκίνου του τραχήλου. Επιπλέον, 
ένα από τα δύο εμβόλια, παρέχει προστασία και 
εναντίον των τύπων «χαμηλού κινδύνου» 6 και 
11, που ευθύνονται για το 90% των κονδυλω-
μάτων. Βέβαια, όταν κυκλοφορήσει (εντός του 
2017) και το νέας γενεάς εννεαδύναμο εμβό-
λιο, το οποίο θα προστατεύει από τους τύπους 
6,11,16 και 18, αλλά και από 5 επιπλέον ογκο-
γόνους τύπους του ιού (31,33,45,52 & 58), η 

παρεχόμενη προστασία από ανάπτυξη καρκίνου 
στον τράχηλο της μήτρας θα ανέλθει μέχρι και 
το 90%!

Ποιες γυναίκες μπορεί να εμβολιασθούν;

Ιδανικά, ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται πριν 
την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, επειδή 
μέχρι τότε ο οργανισμός δεν έχει εκτεθεί ακόμη 
στον ιό. Eπιπλέον, η απάντηση του οργανισμού 
στον εμβολιασμό (η δημιουργία δηλαδή αντι-
σωμάτων) είναι πολύ μεγαλύτερη στις μικρές 
ηλικίες. Από τις αρχές του 2008 ο HPV-εμβολι-
ασμός εισήχθη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι-
ασμών, με σύσταση να εμβολιάζονται τα κορί-
τσια ηλικίας 11-15 ετών, καθώς και τα κορίτσια 
και οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-26 ετών, που 
δεν εμβολιάστηκαν σε μικρότερη ηλικία. Το κό-
στος του εμβολιασμού αυτού μέχρι την ηλικία 
των 18 ετών καλύπτεται από τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

Σε τι ποσοστό κάνουμε το εμβόλιο στη χώρα 
μας;

Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των νέων 
γυναικών στην Ελλάδα συνολικά πλησιάζει το 
40%. Η κύρια αιτία της χαμηλής σχετικά εμβολι-
αστικής κάλυψης στην χώρα μας (όπως και σε 
άλλες χώρες), είναι η ανεπαρκής ενημέρωση 
και ο φόβος των παρενεργειών. Πάντως, σύμ-
φωνα με τις επίσημες και συνεχώς ανανεού-
μενες εκθέσεις όλων των επίσημων Διεθνών 
Φορέων Υγείας πέραν των συνήθων τοπικών 
παρενεργειών (όπως σε όλα τα εμβόλια) δεν 
παρατηρήθηκαν άλλες σοβαρές συστηματικές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες να συσχετί-
ζονται τεκμηριωμένα με τον εμβολιασμό ενα-
ντίον του HPV.

#υγεία
Νέο εμβόλιο θα προσφέρει... 90% προστασία

Συνέντευξη με τον Θεόδωρο Αγοραστό, καθ. Μαιευτικής & Γυναικολογίας ΑΠΘ, πρ. Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του HPV, 
εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας (European Cervical Cancer Association)

Της Χριστίνας Τσόρμπα

Μερικές απλές απορίες
ΕΡ. Η γυναίκα-φορέας του ιού, αν μείνει έγκυος πρέπει να 
διακόψει την κύηση;

ΑΠ. OXI!

ΕΡ. Ο HPV επηρεάζει τη γονιμότητα; 

ΑΠ. OXI!

ΕΡ. Το κάπνισμα φουντώνει τα κονδυλώματα? 

ΑΠ. Το κάπνισμα ρίχνει τα επίπεδα ανοσιακής απάντησης του 
οργανισμού. Έτσι ο ιός βρίσκει πρόσφορο έδαφος και υπο-
δαυλίζεται και η εμφάνιση των κονδυλωμάτων αν το άτομο 
έχει μολυνθεί με στελέχη χαμηλού κινδύνου

ΕΡ. Ποια είναι η καλύτερη προφύλαξη;

ΑΠ. Το εμβόλιο, ο τακτικός έλεγχος με τεστ Παπανικολά-
ου,HPV DNA TEST και κολποσκόπηση.

Η συχνότητα ανίχνευσής του ιού στο γε-
νικό γυναικείο πληθυσμό είναι περίπου 
10% παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό  ποι-
κίλει ανά χώρα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ (2005-2011), το ποσοστό 
ανίχνευσης των υψηλού κινδύνου τύπων 
του ιού σε γυναίκες 18-60 ετών κυμαί-
νεται από 6% έως 13%, ανάλογα με την 
ηλικία (υψηλότερο σε νέες γυναίκες και 
χαμηλό σε ηλικιωμένες) και με τον τόπο 
διαμονής (χαμηλότερο σε χωριά και 
υψηλότερο σε μεγάλες πόλεις).

Όταν κυκλοφορήσει (εντός του 2017) και το νέας γενεάς 
εννεαδύναμο εμβόλιο, το οποίο θα προστατεύει από τους τύπους 
6,11,16 και 18, αλλά και από 5 επιπλέον ογκογόνους τύπους του 

ιού (31,33,45,52 & 58), η παρεχόμενη προστασία από ανάπτυξη 
καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας θα ανέλθει μέχρι και το 90%!
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Ζάχαρη και φρουκτόζη συνδέονται 
με δύο τύπους καρκίνου

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως η ζάχαρη, βλά-
πτει. Παχυσαρκία, διαβήτης και τερηδόνα εί-
ναι μόνο μερικές από τις πολυσυζητημένες 
παρενέργειες μιας διατροφής πλούσιας σε 
ζάχαρη, γεγονός που οδήγησε τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας να συστήσει περιορισμό 
της κατανάλωσης ελεύθερων σακχάρων (π.χ. 
γλυκόζη, φρουκτόζη, επιτραπέζια ζάχαρη) σε 
λιγότερο από το 10% των ημερήσιων θερμί-
δων. 

Νέα έρευνα ωστόσο, αυτή τη φορά από το Κέ-
ντρο Καρκίνου Anderson του πανεπιστημίου 
του Τέξας, έδειξε πως τόσο η ζάχαρη όσο και 

η φρουκτόζη συνδέονται με δύο τύπους καρ-
κίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο 
εκδήλωσης καρκινικών όγκων στον μαστό, 
οι οποίοι τείνουν στην συνέχεια να κάνουν 
μετάσταση στους πνεύμονες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ειδικά η 
φρουκτόζη, που χρησιμοποιείται ευρέως σε 
πολλές επεξεργασμένες τροφές, “ενθαρρύ-
νει” την αύξηση των όγκων και συμβάλλει 
στην εξάπλωσή τους.

«Αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της 
διαιτητικής ζάχαρης στην ανάπτυξη καρκινι-
κών όγκων στους αδένες του μαστού σε πο-
ντίκια πειραματόζωα, ενώ μελετήθηκαν και οι 
επιμέρους μηχανισμοί που μπορεί να οδηγούν 
στην ανάπτυξη των όγκων» ανέφερε ο επικε-
φαλής της έρευνας, δρ Lorenzo Cohen, καθη-
γητής στο Κέντρο Καρκίνου Anderson. 

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική 
επιθεώρηση Cancer Research.

Ανακαλύφθηκαν γονίδια  
που «φρενάρουν» έως 75%  
τη μετάσταση του καρκίνου

Ερευνητές στη Βρετανία εντόπισαν 23 γονίδια 

που εμπλέκονται στην εξάπλωση των όγκων. 
Ιδίως ένα από αυτά, το Spns2, φαίνεται να 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις μετα-
στάσεις και η απενεργοποίησή του μπορεί να 
«φρενάρει» σημαντικά την επέκταση του καρ-
κίνου σε άλλα σημεία

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ντέηβιντ 
Άνταμς του Ινστιτούτιου Γενετικής Wellcome 
Trust Sanger, έκαναν τη σχετική δημοσίευ-
ση στο περιοδικό «Nature», μελετώντας την 
εξάπλωση των όγκων σε ποντίκια. Έτσι ανα-
καλύφθηκαν 23 γονίδια που είτε αυξάνουν, 
είτε μειώνουν την εξάπλωση του καρκίνου. 
Η εξουδετέρωση του γονιδίου Spns2 επέφε-
ρε δραστική μείωση 75% στις μεταστάσεις. 
Επιπλέον, η «σίγαση» του εν λόγου γονιδίου 
ενισχύει την αμυντική λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Η εξάπλωση του καρ-
κίνου σε άλλα σημεία του σώματος αποτελεί 
την κύρια αιτία θανάτου των καρκινοπαθών 
(έως το 90% των θανάτων οφείλονται σε με-
ταστάσεις).

Έως σήμερα πάντως οι επιστήμονες δεν 
έχουν κατανοήσει επαρκώς το βιολογικό μη-
χανισμό που επηρεάζει την εξάπλωση των 
όγκων. Στο μέλλον, οι έρευνες θα επικεντρω-

θούν στην αναζήτηση τρόπων ανάπτυξης 
νέων αντικαρκινικών φαρμάκων που θα στο-
χεύουν ακριβώς στο γονίδιο Spns2.

#ιατρικά_νέα

Καρκίνος του προστάτη
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους 
Ευρωπαίους. Εμφανίζεται κυρίως σε μεγάλες ηλικίες ενώ 
αρκετά συχνά εμφανίζεται και στη μέση ηλικία.

Υπάρχουν τρεις αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου για 
τον καρκίνο του προστάτη:

  ηλικία,

 γενετική προδιάθεση-κληρονομικότητα,

 φυλή (εμφανίζεται συχνότερα στους Αφρο-Αμερικάνους 
και Βορειο-Ευρωπαίους).

Αν και κατά καιρούς ακούγονται πολλά 
σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου 
του προστάτη, μέχρι σήμερα δεν υπάρ-
χουν κάποια συγκεκριμένα αναγνωρισμέ-
να προφυλακτικά μέτρα. Για παράδειγμα 
φαίνεται ότι το σελήνιο, το λυκοπένιο και 
η βιταμίνη Ε δεν βοηθούν στην πρόληψη 
ενώ η αυξημένη κατανάλωση γαλακτοκο-
μικών προϊόντων δεν αυξάνει σημαντικά 
τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Επομέ-
νως η καλύτερη πρόληψη είναι η πρώιμη 
διάγνωση και αντιμετώπισή του.

Πολλές φορές ο καρκίνος του προστάτη 
αποτελεί τυχαίο εύρημα στην δακτυλι-
κή εξέταση, χωρίς συμπτώματα. Σε λίγες 
περιπτώσεις ο ασθενής παρουσιάζει συ-
μπτώματα ίδια με αυτά της υπερπλασίας  του προστάτη ενώ 
σε προχωρημένο στάδιο εκδηλώνεται με μεταστάσεις κυρίως 
στα οστά και οστικό πόνο.

Η διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη ξεκι-
νάει με την δακτυλική εξέταση και τη μέτρηση του PSA. Κάθε 
άνδρας πρέπει να γνωρίζει ότι:

 Η πρώτη μέτρηση του PSA γίνεται στα 50 έτη (45 για όσους 
έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου προστάτη)

 Το PSA μπορεί να αυξηθεί και από άλλους λόγους όπως 
προστατίτιδα, δακτυλική εξέταση, τοποθέτηση καθετήρα.

 Πριν την εξέταση του PSA πρέπει να υπάρχει αποχή από 
εκσπερμάτιση για τουλάχιστον δύο ημέρες.

 Η μέτρηση του PSA είναι γενικά ετήσια.

 Σε άνδρες με PSA 4-10 ng/ml βοηθάει στη διάγνωση και η 
μέτρηση του ελεύθερου PSA.

Ωστόσο, η δακτυλική εξέταση και η μέτρη-
ση του PSA δεν μπορούν να διαγνώσουν 
τον καρκίνο του προστάτη. Επίσης, καμία 
άλλη απεικονιστική εξέταση (π.χ. υπέρη-
χος, αξονική τομογραφία, μαγνητική το-
μογραφία) δεν μπορεί να διαγνώσει τον 
καρκίνο του προστάτη. Η διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη μπορεί να γίνει 
αποκλειστικά και μόνο με τη βιοψία του 
προστάτη.

Ανάλογα με την ηλικία, το PSA, τη γενικό-
τερη κατάσταση του ασθενή και μία σειρά 
άλλων παραμέτρων ο ασθενής μπορεί να 
μπει σε πρόγραμμα προσεκτικής παρακο-
λούθησης, ορμονικής θεραπείας ή ριζικής 
αντιμετώπισης της νόσου. Η ριζική αντιμε-

τώπιση περιλαμβάνει τη ριζική προστατεκτομή την ακτινοβο-
λία και τη βραχυθεραπεία.

Συμπεράσματα:

 Ο καρκίνος του προστάτη φαντάζει τρομαχτικός αλλά οι 
θανατηφόρες συνέπειες της αμέλειας είναι περισσότερες.

 Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό εφησυχάζει 
τους περισσότερους άνδρες οι οποίοι εσφαλμένα νομίζουν 
ότι επειδή δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ούρηση, δεν 
κινδυνεύουν από καρκίνο του προστάτη.

 Ο ετήσιος ουρολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

Φώτης Δημητριάδης  
MD. PhD FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος  
- Ανδρολόγος
Εκλεγμένος  

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τηλ: 2310411121

E-mail: helabio@yahoo.gr
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■ Έκκληση στους αγρότες να μην προ-
χωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων, συνο-
ριακών σταθμών, πολύ περισσότερο αε-
ροδρομίων απευθύνει το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με ομόφω-
νο ψήφισμα του το Διοικητικό Συμβούλιο 
του τόνισε ότι οι αγρότες έχουν απόλυτο 
δίκιο να διαμαρτύρονται γιατί με τις νέες 
ρυθμίσεις της Κυβέρνησης οδηγούνται 
σε εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. «Είναι 
σαφές ότι η πρωτογενής παραγωγή, αντί 
να στηριχθεί αποφασιστικά με μέτρα μείω-
σης του κόστους παραγωγής, τραπεζικής 
Πίστης και διαρθρωτικά μέτρα, πολεμιέ-
ται με στείρες φορομπηχτικές λογικές. Οι 
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν την συ-
μπάθεια και την υποστήριξη μας. Ωστόσο, 
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση τους ενέταξε 
στις τάξεις στις οποίες επιτίθεται, δεν τους 
βάζει στο απυρόβλητο! Τους καλούμε να 
απέχουν από κάθε ενέργεια που θα προ-
καλούσε πρόσθετά προβλήματα σε άλλες 
επαγγελματικές τάξεις. Το ΕΕΘ, ως φορέ-

ας έκφρασης των Επαγγελματιών τονίζει 
ότι ο αγώνας των αγροτών, όπως και κάθε 
αγώνας θα δικαιωθεί μόνο εάν υπάρχει η 
υποστήριξη της κοινωνίας. Και αυτήν την 
υποστήριξη δεν μπορούν να την πάρουν 
ταλαιπωρώντας άλλους πολίτες». Από την 
πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης 
Ζορπίδης υπογράμμισε ότι: «την φορομπη-
χτική επίθεση που πρόσφατα δέχθηκαν οι 
αγρότες την δέχεται η τάξη των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων εδώ και χρόνια. Έτσι, 
δεν είναι τίμιο και δίκαιο να ταλαιπωρού-
νται συνάδελφοι μας λόγω κινητοποιήσε-
ων, από τις οποίες θα πρέπει να ταλαιπω-
ρούνται μόνο τα μέλη της Κυβέρνησης».

■ Συγχαρητήρια βροχή από εκπροσώπους 
της κοινωνίας λαμβάνουν οι υπεύθυνοι 
του Καπνικού Συνεταιρισμού Τούμπας 
του Νομού Κιλκίς και του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, για την επιτυ-
χημένη ολοκλήρωση ενός σημαντικού 
ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 
σχετικού με το φυτό Στέβια. Οι δύο φο-

ρείς μετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα 
προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ, που 
χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 
τίτλο Go4Stevia. Στόχος του προγράμμα-
τος ήταν η έγκριση της Στέβιας ως νέο 
τρόφιμο από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Στη 
συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα συμμετεί-
χαν φορείς από την Ελλάδα, την Γερμανία, 
την Ιταλία και την Πολωνία και τα αποτε-
λέσματα της έρευνας παρουσιαστήκαν σε 
ειδική ημερίδα στις Βρυξέλλες.  «Ιδιαίτε-
ρα για τον Καπνικό Συνεταιρισμό Τούμπας 
το γεγονός ότι τόλμησε και κατάφερε να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα πρόγραμμα 
υψηλών απαιτήσεων δείχνει το δρόμο και 
σε άλλους αγροτικούς συνεταιρισμούς να 
επενδύσουν στον τομέα της Καινοτομίας» 
σημείωσε σχετικά και ο ευρωβουλευτής 
της ΝΔ Μ.Κεφαλογιάννης. Η πρωτοβουλία 
αυτή συγκεντρώνει κρίσιμα χαρακτηριστι-
κά όπως η συμμετοχή νέων αγροτών, ομά-
δων παραγωγών, καινοτομία στην καλλι-
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■ Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πρό-
σληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία 
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εαρινού 
εξαμήνου 2017, που αρχίζει 06/03/2017 
και λήγει 10/07/2017. Οι υποψήφιοι που θα 
προσληφθούν ως ωρομίσθιοι και θα καλύ-
ψουν διδακτικές ανάγκες για την ειδικότη-
τα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” 
που θα λειτουργήσει ως ακολούθως: ΙΕΚ 
ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟ. Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίω-
μα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας 
των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας 
ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους 
καθορίζονται από τους οδηγούς σπουδών 
(ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι 
Πυλαίας, Τ.Κ. 55535, Τηλ.: 2310397155 & 
2310397157 e-mail: thes.edu@ekab.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ της 
Ευροζώνης έγινε η Γερμανία με την 
επιμονή της να επιβάλει ακραία λιτότητα 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και 
ειδικά στις χώρες του Νότου. Βύθισε την 
Ευρωπαϊκή οικονομία σε έναν συνεχή 
κύκλο ύφεσης και ο μόνος κερδισμένος 
είναι η ίδια η Γερμανία, που σκαρφάλωσε 
στην πρώτη θέση των εξαγωγών όλου 
του κόσμου, ξεπερνώντας ακόμα και την 
Κίνα! Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνε-
ται ότι δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει 
την Γερμανία να καρπώνεται άλλο, από 
την χειραγώγηση των υπολοίπων Ευρω-
παϊκών χωρών και μέσω των Finalcial 
Times κατηγόρησε ευθέως το Βερολίνο 
ότι χειραγωγεί το ευρώ, έτσι ώστε να 
γίνονται οι εξαγωγές της πιο ανταγωνι-
στικές, πλήττοντας όχι μόνον τις χώρες 
της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής.

ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ο επικεφαλής του 
Ενικού Συμβουλίου Εμπορίου των ΗΠΑ 
κατήγγειλε τις Γερμανικές «πρακτικές» 

και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει 
το ευρώ ως «Δούρειο Ίππο» 

ως ένα «υπόγειο Γερμανικό 
μάρκο»... Την ίδια ώρα, 
η Deutche Bank «συμ-
φώνησε» να καταβάλει 
πρόστιμα 630 εκ. δολ. σε 

Αμερικανικές και Βρετανι-
κές ρυθμιστικές Αρχές για 

συναλλαγές οι οποίες δεν είχαν 
καμία οικονομική βάση και οι οποίες 

θα μπορούσαν (άκουσον - άκουσον) να 
είχαν χρησιμοποιηθεί για διευκόλυνση 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες! 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν πρέπει να 
κάνει πίσω η χώρα μας -λένε οι επιχει-
ρηματίες - στους νέους εκβιασμούς που 
δέχεται από τη Γερμανία, την Τρόικα και 
το ΔΝΤ που ζητούν νέα καταστροφικά 
μέτρα 9 δις για τα επόμενα χρόνια! Ο 
Ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο... Επί 
7 χρόνια ληστεύεται και φτωχοποιείται 
για να κερδίζουν με παράλογες και εκτός 
νομιμότητας απαιτήσεις οι δανειστές και 
κυρίως οι Γερμανοί και οι συνεταίροι 
τους. Πρόσφατα, στη Διακήρυξη της Λισ-
σαβόνας, οι ηγέτες επτά χωρών έβαλαν 
το Ελληνικό ζήτημα στο τραπέζι με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο. Ζητούν να επιτα-
χυνθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
του Ελληνικού προγράμματος, χωρίς 
νέες εκβιαστικές απαιτήσεις μέτρων που 
ξεπερνούν το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις 
δημοκρατικές αρχές και την συνταγμα-
τική τάξη. Αποδοκιμάζουν δηλαδή, στον 
πλέον υψηλό τόνο, την συνεχιζόμενη σε 
βάρος του Ελληνικού λαού προκλητική 
τακτική των ...»θεσμών» που μόνον 
ντροπή και θλίψη προκαλεί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ο εγκλω-
βισμένος Ελληνικός λαός είναι πλέον 
αηδιασμένος με τους Γερμανούς και τους 
εταίρους τους και δεν θα διστάσει σε 
τίποτα, προκειμένου να μπει ένα τέλος σε 
όλη αυτή τη νοσηρή κατάσταση... Grexit, 
επιστροφή στη δραχμή με ισοτιμία δολα-
ρίου και ένα ασημένιο εικοσάρικο έτσι, 
για να... κοπούν μια και καλή οι ορέξεις 
και οι εκβιασμοί των δανειστών!   

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας
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έργεια και χρήση νέας τεχνολογίας,  
ανταγωνιστικότητα και καθετοποιημέ-
νη διαχείριση του προϊόντος. Επιπρό-
σθετα, υπήρξε εκτενής συζήτηση με 
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωρ-
γίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών 
για την χρηματοδότηση και προώθηση 
της Στέβιας.

■ Στον καθορισμό του αριθμού προσώ-
πων που θα απασχοληθούν με σύμβαση 
μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυ-
νομία, προχώρησε το υπουργείο Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με 
την απόφαση καθορίστηκε 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 Υπηρεσί-
ες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 20 
άτομα ειδικότητας Διερμηνέων - Με-
ταφραστών για τις γλώσσες και διαλέ-
κτους Αραβική, Φαρσί, Παστού - Νταρί, 
Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, 
Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, η κα-
τανομή 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 σχε-
τικών με την αναγκαστική επιστροφή 
υπηκόων τρίτων χωρών. Το παραπάνω 
έργο θα ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών 
από την υπογραφή των σχετικών συμ-
βάσεων. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
ορίζονται στο Νομό Αττικής η Δ/νση 
Αλλοδαπών Αττικής και στην Περιφέ-
ρεια, η Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονί-
κης και τα Προα-ναχωρησιακά Κέντρα 
Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Δρά-
μας, Ξάνθης και Ορεστιάδας. Ωστόσο, 
δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης 
του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τό-
πος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της 
ιδιαιτερότητας του θέματος. Σε κάθε 
περίπτωση, το προσωπικό κινείται με 
ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, 
χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξό-
δων, πέραν αυτών που προβλέπονται 
από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου. Το 
προαναφερόμενο έργο δεν ανάγεται 
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 
των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, διότι δεν προβλέπονται οργανι-
κές θέσεις και δεν υπηρετούν υπάλλη-
λοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.

■ Μέχρι το Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα 
δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα 
υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, 
ιδιωτική εκπαίδευση). Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
σε 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπά-
νη).  Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων 
εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. 
ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδυ-
τικών σχεδίων καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνε-
ται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπι-
κού. H διάρκεια επενδυτικών σχεδίων 
θα είναι 18 μήνες/24 μήνες.

■ Με την διοίκηση του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) συναντή-
θηκε ο πρ. υπουργός και νυν βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Μάρδας. 
Τα στελέχη του ΟΛΘ ενημέρωσαν τον 
κ. Μάρδα ότι εντός του Μαρτίου θα 
κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφο-
ρές των υποψηφίων επενδυτών που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό παρα-
χώρησης του ΟΛΘ για 35 χρόνια. Ο κ. 
Μάρδας συζήτησε με την διοίκηση του 
Οργανισμού και τα προβλήματα σχετικά 
με την πρόσβαση στο λιμάνι, μέσω των 
οδικών κόμβων, που είναι σε διαδικα-
σία ολοκλήρωσης, αλλά δε το εξυπη-
ρετούν πλήρως…

■ Ξεκινάν οι έλεγχοι και τα… πρό-
στιμα για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν 
αναρτήσει σε εμφανές σημείο πινακίδα 
με την οποία να ενημερώνουν αν απο-
δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές ή αν 
δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όσες 
επιχειρήσεις εντοπιστούν να μην έχουν 
αυτή την πινακίδα θα καλούνται να κα-
ταβάλουν πρόστιμο 1.000 ευρώ όπως 
θα προβλέπεται με εγκύκλιο που ανα-
μένεται να εκδοθεί άμεσα. Η συγκεκρι-
μένη εγκύκλιος θα διακρίνει τις επιχει-
ρήσεις σε δύο κατηγορίες: Σε εκείνες 
που διαθέτουν μέσα πληρωμής με κάρ-
τες και εκείνες που δεν έχουν συσκευ-
ές POS. Ήδη η Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου έχει ενημερώσει 
σχετικά τα μέλη της «προς αποφυγή 
εκπλήξεων και αχρείαστων προστίμων 
σε αυτή τη δύσκολη εποχή». Τον Μάρ-
τιο αναμένεται, τέλος, η έκδοση και της 
κοινής υπουργικής απόφασης που θα 
ορίζει ποιες επιχειρήσεις υποχρεωτικά 
θα πρέπει να αποδέχονται πληρωμές με 
κάρτες.

■ Διέξοδο από τις μεγάλες φορολο-
γικές επιβαρύνσεις και τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές αναζητούν χι-
λιάδες πολίτες. Οι αιτήσεις για αλλαγή 
φορολογικής έδρας στη ΔΟΥ Κατοίκων 
Εξωτερικού δεν έχουν προηγούμε-
νο. Επιχειρηματίες γίνονται με μικρό 
κόστος φορολογικοί κάτοικοι άλλων 
χωρών, μεταφέροντας δραστηριότη-
τες στο εξωτερικό και μειώνοντας τα 
δηλωμένα εισοδήματα στην Ελλάδα. 
Κύπρος, Μάλτα, Ιρλανδία και Λουξεμ-
βούργο αποτελούν τις βασικές τους 
επιλογές. Κάθε εβδομάδα πραγματο-
ποιούνται εκατοντάδες ραντεβού, όπου 
εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων 
παρέχουν λύσεις για την καλύτερη δι-
αχείριση των περιουσιακών στοιχεί-
ων και φορολογικών υποχρεώσεων. 
Εκεί που γίνονται «χρυσές» δουλειές 
είναι οι υπηρεσίες προς ελεύθερους 
επαγγελματίες, που διατηρούν σχετικά 
υψηλά εισοδήματα. Στις εναλλακτικές 
λύσεις, εκτός από την αλλαγή φορολο-
γικής έδρας, περιλαμβάνονται εταιρικά 
σχήματα στα οποία μεταφέρονται περι-
ουσιακά στοιχεία, εικονικά διαζύγια για 
φορολογικούς λόγους, έμμεσοι τρόποι 
αμοιβής, δημιουργία Ιδιωτικών Κεφα-
λαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), μεταφορά 
μέρους των δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες και περιορισμό στο ελάχιστο δυ-
νατό των επίσημων συναλλαγών.
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Με τον καλύτερο τρόπο μπαίνει το 2017 
για τη ΔΕΘ-Helexpo, αφού το σήμα για 
την έναρξη του εκθεσιακού μας προ-
γράμματος το δίνει η 10η Zootechnia με 
ρεκόρ συμμετοχών και σημαντικά ποιο-
τικά μεγέθη. Πρόκειται για τη μοναδική 
εξειδικευμένη διοργάνωση του κλάδου 
της κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας 
στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και μία από 
τις πέντε που πραγματοποιεί ο εθνικός 
εκθεσιακός φορέας στον ευρύτερο 
αγροδιατροφικό κλάδο. 

Η έμφαση που δίνουμε στον πρωτογενή 
τομέα είναι προφανής, καθώς πιστεύ-
ουμε ότι μπορεί να αποτελέσει κινητήρια 
δύναμη για την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας. Στη φετινή Zootechnia 
οι εκθέτες ανέρχονται σε 939 

έναντι 849 του 2015. Οι δε 
ξένοι άμεσοι εκθέτες προ-
έρχονται από την Αυστρία, 
τη Βουλγαρία, τη Δανία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, 
την Κύπρο, την Ουγγαρία, 

την Πολωνία, τη Ρουμανία, 
τη Σλοβενία και την Τουρκία, 

ενώ συνολικά οι ξένοι εκθέτες 
(άμεσοι και έμμεσοι) εκπροσωπούν 37 
χώρες. Η έκθεση καλύπτει συνολικά 
14.350 τ.μ. στεγασμένων και υπαίθριων 
εγκαταστάσεων έναντι 12.938 τ.μ. του 
2015 και φιλοξενεί όλες τις μεγάλες 
εγχώριες επιχειρήσεις της κτηνοτροφί-
ας-πτηνοτροφίας. Ιδιαίτερα σημαντικό 
στοιχείο της φετινής διοργάνωσης είναι 
το μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, 
τόσο σε επίπεδο εκθετών όσο και επι-
σκεπτών. Μάλιστα, την 10η Zootechnia 
θα επισκεφτούν και hosted buyers από 
10 χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Αλγερία, 
Τυνησία, Αίγυπτος, Γερμανία, Ρουμανία, 
Ρωσία, Βουλγαρία και Κύπρος), αλλά και 
300 επισκέπτες από ομαδικές συμμετο-
χές από την Αλβανία, την ΠΓΔΜ και τη 
Βουλγαρία. 

Πόλος έλξης στη φετινή διοργάνωση 
αποτελούν το Pet Festival -το οποίο 
περιλαμβάνει το «International Dog 
Festival», το μεγάλο σαλόνι «All About 
Cats» και την ενότητα «Groom Expo», 
αφιερωμένη στον καλλωπισμό και την 
περιποίηση των ζώων συντροφιάς- αλλά 
και το 6o Σαλόνι Αλόγου, το μεγαλύτερο 
στην Ελλάδα, όπου θα παρουσιαστούν 
περισσότερα από 50 άλογα, ελληνικών 
και άλλων φυλών.

Κατά το τετραήμερο αυτό θα «τρέχει» 
και ένα ευρύ πρόγραμμα παράλληλων 
εκδηλώσεων για τον κλάδο, που θα 
θέσει στο επίκεντρο τα ζητήματα και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κτηνο-
τροφία και η πτηνοτροφία. Η Zootechnia, 
μαζί και με την Agrotica, αποτελεί γιορτή 
για τον αγροτικό κλάδο και με αυτό ως 
δεδομένο καλούμε τους αγρότες να συμ-
μετάσχουν σε αυτή και να την στηρίξουν, 
συμβάλλοντας στον κοινό σκοπό, που 
δεν είναι άλλος από την προαγωγή της 
αγροτικής οικονομίας. 

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO

Το 2017 μπαίνει με… 
ρεκόρ συμμετοχών!



28

Karfitsa

Της Παναγιώτας Γιδαροπούλου

«H China Town  
είναι το… άντρο  

του παραεμπορίου»

#αφιέρωμα

Η China-Town της Θεσσαλονίκης στην οδό Αισώπου και τους 
παράδρομους της, όπου βρίσκονται τα περισσότερα καταστήματα της 

κινέζικης αγοράς «είναι το άντρο του παραεμπορίου», σύμφωνα με τον 
Παντελή Φιλιππίδη-πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος τονίζει στην Karfitsa ότι «είναι η περιοχή που δεν κόβονται 

τιμολόγια, δεν κόβονται αποδείξεις…» 

Έλληνες δουλεύουν  
λόγω… Κινέζων

Ο Στέλιος Χόχος, κατα-
στηματάρχης στην περιοχή 
της Αισώπου σημειώνει 
ότι «μετά την ανάπτυξη 
της κινέζικης αγοράς, εδώ 
έρχονται όλοι όσοι θέλουν 
να αγοράσουν ρούχα, πο-
λυκαταστήματα  από την 
Ελλάδα μέχρι τα Βαλκάνια, 
όλοι από εδώ ψωνίζουν». 
Η περιοχή της Αισώπου 
έχει αναπτυχθεί ραγδαία 
γιατί «είναι η μόνη περιοχή 
που μπορούμε να σταθούμε 
ως βιοτέχνες, κοντά τους, 
επειδή έχουν πολύ δου-
λειά», τονίζει ο Μηνάς Κε-
ρασιώτης ο οποίος διαθέτει 
κατάστημα στην οδό Αισώ-

που «έρχονται από όλη την 
βόρεια Ελλάδα, την Αλβα-
νία, τη Βουλγαρία, Σκόπια, 
συγκεντρώνονται εδώ» 
καταλήγει. Η αγορά άρχι-
σε να αναπτύσσεται από το 
2000 και μετά, όταν ήρθαν 
στην περιοχή οι πρώτοι κι-
νέζοι όπως αναφέρει ο κ. 
Φιλιππίδης: «Η Κινέζικη 
αγορά ξεκίνησε εδώ και 
15 χρόνια περίπου, δει-
λά-δειλά γύρω στο 2000 
και τώρα έχει επεκταθεί και 
μέσα στην πόλη αλλά και 
προς ανατολικά, με μεγάλα 
μαγαζιά». Όταν ήρθαν στη 
Θεσσαλονίκη… κοιμόταν 
στα μαγαζιά τους λέει ο κ. 
Κερασιώτης: «δεν ήρθαν 
εδώ με όρεξη να κάνουν 
όμορφα μαγαζιά, με ωραίες 

βιτρίνες για να τραβάνε το 
μάτι. Αυτοί ήρθαν και στην 
αρχή κοιμόντουσαν μέσα 
στα μαγαζιά τους, τρώγανε 
εκεί, για να επιβιώσουν».

Καμιά συνεργασία  
με τον Εμπ. Σύλλογο

«Δεν υπάρχει καταγραφή 
των κινέζικων καταστημά-
των», εξηγεί ο  πρόεδρος 
του ΕΣΘ στην περιοχή της 
Αισώπου «γιατί αυτά αλ-
λάζουν καθημερινά ή σε 
τακτό χρονικό διάστημα». 
Ο κ. Φιλιππίδης επιση-
μαίνει πως μεταξύ της 
κινέζικης αγοράς και του 
Εμπορικού Συλλόγου δεν 
υπάρχει καμιά συνεργασία 
αλλά αντιθέτως «ο ΕΣΘ εί-

ναι κάθετα αντίθετος για το 
παραεμπόριο, σε όλες του 
τις μορφές. Δημιουργούν 
αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά 
δημιουργούν και πολλά 
προβλήματα στο Κράτος».

Μια γειτονιά  
που δεν μιλάει…

Η KARFITSA προσπάθησε 
να έρθει σε επαφή με κι-
νέζους καταστηματάρχες 
της περιοχής όμως δεν 
βρήκε ανταπόκριση, διότι 
δεν γνωρίζουν καλά την 
ελληνική γλώσσα. «Oι Κι-
νέζοι δεν έχουν επικοινω-
νία, ήρθαν σε μια χώρα με 
δύσκολη γλώσσα και δεν 
ξέρουν καλά τον προφο-
ρικό λόγο», επισημαίνει ο 

Μηνάς Κερασιώτης. «Έχω 
πολύ καλή σχέση με τους 
κινέζους» δηλώνει ο κα-
ταστηματάρχης της περιο-
χής Γρηγόρης Τσαλογλίδης 
«δεν με ενοχλούν, δεν είναι 
ιδιαίτερα ομιλητικοί η αλή-
θεια είναι, αλλά κάποιοι 
κιόλας σε βοηθάνε αν χρει-
αστείς».

Οι έλληνες που  
κάνουν… τους  
κινέζους

Στην ευρύτερη περιοχή της 
Αισώπου κοντά στα κινέζι-
κα καταστήματα, υπάρχουν 
περίπου 10 ελληνικά μαγα-
ζιά ένδυσης  και υπόδησης, 
τα οποία δεν μπορούν να 
ανταγωνιστούν τα κινέ-

ζικα λόγω… κόστους «ο 
κόσμος έρχεται να ψωνί-
σει από εδώ, γιατί οι κινέ-
ζοι πουλάνε πολύ φθηνά» 
λέει ο κ. Χόχος ενώ συνε-
χίζει: «Έχουν το δικό τους 
σύστημα στην Κίνα, παίρ-
νουν πιο φθηνά τα πάντα. 
Δεν μπορούμε να πιάσουμε 
τις τιμές που έχουν». Δεν 
μπορεί ο έλληνας να συνα-
γωνιστεί τον Κινέζο όπως 
εξηγεί ο κ. Κερασιώτης 
«Δεν μπορείς σαν έλληνας 
να έχεις τη δουλειά που 
έχει ο κινέζος, δεν είναι 
ανταγωνίσιμοι, έχουν πολύ 
καλύτερες τιμές, δεν μπο-
ρούμε να κατασκευάσου-
με σε ποσότητες αυτά που 
έχουν». Πολύ χαμηλότερο 
κόστος υποστηρίζει ο κ. 
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Στην ευρύτερη περιοχή της Αισώπου τις τελευταίες μέρες 
παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της ανάρτησης στις βιτρίνες η 
πινακίδα που αναφέρει αν το κατάστημα διαθέτει μηχάνημα POS, σε 
όλα τα κινέζικα καταστήματα υπάρχει η ένδειξη ότι δεν διαθέτουν 
μηχανήματα ώστε να δέχονται κάρτα, ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου το θεωρεί παράνομο: «Τι πάει να πει δεν έχουν μηχανήματα 
POS ; Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τοποθετήσουν τα 
μηχανήματα και οι  υπεύθυνες υπηρεσίες θα πρέπει επιτέλους να 
επιληφθούν του θέματος» ενώ τονίζει ότι όλοι πρέπει να είναι κάτω 
από την ίδια νομοθεσία: «Ζούμε όλοι στην ίδια κοινωνία, δεν είναι 
νόμιμο να μην δέχονται τα μηχανήματα POS . Ή ο νόμος ισχύει για 
όλους ή ισχύει κατά επιλογή. Δεν μπορούν οι έλληνες έμποροι να 
υπάγονται σε έναν νόμο και κάποιοι άλλοι να υπάγονται σε άλλο νόμο» 
Ο Μηνά Κερασιώτης σχολιάζει πως οι κινέζοι δέχονται μόνο μετρητά: 
« Όταν μπήκε η επιταγή στην αγορά, οι κινέζοι επανέφεραν το παλιό 
σύστημα μόνο μετρητά, έχεις 20€ αγοράζεις για τόσα. Δεν γεμίζεις 
μαγαζιά με αέρα». Βάση του νέου νόμου από τις 1 Φεβρουάριου  2016 
όλα τα καταστήματα πρέπει σε εμφανή σημείο να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους αν διαθέτουν μηχανήματα POS αλλιώς κινδυνεύουν με 
την επιβολή προστίμου.

«Η χρονιά του Πετεινού»

Τσαλογλίδης «Οι Κινέζοι έφεραν 
πληθώρα εμπορευμάτων σε πολύ 
χαμηλές τιμές» ενώ προειδοποιεί 
«Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με 
τους κινέζους, αν πας ανταγω-
νιστικά θα κλείσεις». Ο ανταγω-
νισμός των καταστημάτων δεν 
υφίσταται όπως υποστηρίζει ο κ. 
Κερασιώτης «Μπορούμε να είμα-
στε δίπλα τους, να έχουμε τα δικά 
μας ρούχα διαφοροποιημένα, δεν 
υπάρχει περίπτωση Ελληνας να 
έχει κινέζικο ρούχο και να μπο-
ρέσει να τους συναγωνιστεί». Οι 
κινέζοι άλλαξαν το κέντρο της 
αγοράς της Θεσσαλονίκης σύμ-
φωνα με τον κ. Τσαλογλίδη «Ο 
πατέρας μου αντιλήφθηκε ότι η 
αγορά άλλαζε μέρος, όλοι οι χον-
δρέμποροι ήρθαν εδώ στα κινέζι-
κα γιατί βρήκαν… φθηνό προϊόν». 
Σχολιάζει  το παλιό κέντρο της 

αγοράς: «Το κέντρο της αγοράς 
κάποτε ήταν στη Βαλαωρίτου, αν 
είχαμε μείνει εκεί θα είχαμε κλεί-
σει, η εμπορικότητα πλέον είναι 
εδώ στην Αισώπου λόγω των 
κινέζικων, όσοι δεν ήρθαν εδώ 
κλείσανε».

Νέο κέντρο της αγοράς  
λόγω κινέζων

Ο κ. Χόχος προέβλεψε την αύ-
ξηση κινητικότητας της αγοράς 
στην Αισώπου: «Ήμουν από τους 
πρώτους που ήρθαν στην περι-
οχή, το  προέβλεψα ότι εφόσον 
ήρθαν οι κινέζοι θα ανέβει το 
εμπόριο». Λόγω της κινέζικης 
αγοράς η κίνηση στους δρόμους 
των γύρω περιοχών έχει αυξη-
θεί, γεγονός που εκμεταλλεύο-
νται και οι έλληνες καταστημα-

τάρχες: «Κοντά στους κινέζους 
έχουμε κι εμείς δουλειά, όχι σαν 
αυτούς αλλά έχουμε» όπως πε-
ριγράφει ο κ. Κερασιώτης. Ενώ 
ο κ. Χόχος επιβιώνει χάρη στους 
κινέζους «Επιβιώνω δίπλα τους 
για να πουλάω εμπορεύματα που 
είναι πιο φθηνά».

Χαμηλής ποιότητας

Όσον αφορά την ποιότητα των 
ρούχων υπάρχει διαφορά: «Εί-
ναι πολύ καλύτερης ποιότητας τα 
ρούχα που έχουμε εμείς από ότι οι 
κινέζο» δηλώνει ο κ. Χόχος ενώ 
ο κ. Κερασιώτης επισημαίνει ότι 
λόγω της κρίσης δεν υπάρχει δυ-
νατότητα από τους έλληνες στην 
συχνή μετακίνηση των εμπορευ-
μάτων: «Παίζουν διαφορετικά το 
παιχνίδι της αγοράς, εμείς είμα-

στε περιορισμένοι, λόγω της κρί-
σης. Εμείς έχουμε 10 οδηγούς για 
τα εμπορεύματα μας αυτοί συνε-
χώς έχουν καινούργιους απλά η 
ποιότητα είναι σαφώς χαμηλότε-
ρη». Ο κ. Κώστας, ο οποίος δεν 
θέλει να δημοσιοποιηθεί το επί-
θετο του, είναι παλιός βιοτέχνης 
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
εξηγεί την ποιότητα των κινέζι-
κων εμπορευμάτων: «Τα κινέζικα 
ρούχα είναι φτιαγμένα από πο-
λυεστερικο ενώ εμείς χρησιμο-
ποιούσαμε βαμβάκι, είναι φθηνά 
αλλά κακής ποιότητας».

Ελληνικές αγορές  
αλά Τουρκία

Οι Έλληνες έμποροι δεν πουλάνε 
κινέζικα προϊόντα αλλά τούρκικα 
όπως τονίζει ο κ. Χόχος: «Δεν 

υπάρχουν έλληνες με κινέζικα 
προϊόντα εδώ, είμαστε με τούρ-
κικα εμπορεύματα. Εγώ φέρνω 
παρά πολλά από Τουρκία κι ένα 
μικρό εμπόριο από ελληνικές βι-
οτεχνίες που τα φασόν γίνονται 
στη Βουλγαρία». Μάλιστα κινέζοι 
ψωνίζουν από έλληνες σύμφωνα 
με τον κ. Τσολαγλίδη: «Εγώ που-
λάω τούρκικα εμπορεύματα γιατί 
το βαμβάκι τους είναι καλύτερο, 
υπάρχουν κινέζοι που ψωνίζουν 
από μένα, κουβέρτες, κάλτσες 
για προσωπική τους χρήση». Ο κ. 
Κερασιώτης σχολιάζει τους έλ-
ληνες που «κοροϊδεύουν» τους 
κινέζους: «Είναι διφορούμενο 
από την μια ο έλληνας τον βρίζει 
αλλά από την άλλη αγοράζει από 
αυτόν γιατί θέλει να γεμίσει το 
μαγαζί του».
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#κοινωνία
«Οι ειδικοί για όλα είναι μόνο στην Αθήνα»!Στα 504χλμ…  μακριά 

φαίνεται να βρίσκεται 
η «ασφάλεια» της 
Θεσσαλονίκης από μία 
πιθανή έκρηξη βόμβας! 
Παρότι εδώ και μέρες το 
Κορδελιό βρίσκεται σε 
«καραντίνα» ασφαλείας 
με τις δυνάμεις της 
αστυνομίας, του στρατού 
και του δήμου Κορδελιού- 
Ευόσμου (να βρίσκονται 
επί ποδός μετά την εύρεση 
βόμβας αεροπορίας του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου σε 
ιδιόκτητη έκταση πρατηρίου 
υγρών καυσίμων στη 
Μοναστηρίου) η λύση 
βρίσκεται στην πρωτεύουσα. 
Όπως δήλωσαν στην 
εφημερίδα KARFITSA 
κάτοικοι και εργαζόμενοι 
της περιοχής, οι ειδικοί που 
υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη 
«δεν είναι αρκετά… ειδικοί 
κι έτσι θα χρειαστεί να 
έρθει πυροτεχνουργός 
από την Αθήνα για να 
εξουδετερώσει τη βόμβα». 
Μάλιστα, σε αυτοψία 
που κάναμε στο σημείο, 
διαπιστώσαμε πως η 
βόμβα φυλάσσεται από ένα 
περιπολικό, κορδέλες της 
αστυνομίας και ένα ξύλινο 
τελάρο που την σκεπάζει.

Της Έλενας Καραβασίλη

Να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κλείσουν τις επιχειρή-
σεις τους κλήθηκαν, ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης, πολίτες 
που ζούνε και εργάζονται στο δήμο Κορδελιού- Ευόσμου και πιο 
συγκεκριμένα, περιμετρικά από το βενζινάδικο που βρίσκεται επί 
τους οδού Μοναστηρίου, όπου και εντοπίστηκε η βόμβα αεροπο-
ρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση εξουδετέρωσης της 
βόμβας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μία ολόκληρη βδομάδα κα-
θώς η βόμβα ξεπερνά το 1,50 μέτρο, βρίσκεται σε βάθος 5 μ. και 
το σημείο όπου εντοπίστηκε είναι πυκνοκατοικημένο. Μάλιστα, 
οι ίδιες πηγές τονίζουν πως μπορεί να χρειαστεί να εκκενωθεί η 
περιοχή σε ακτίνα 2 χλμ.! «Η μητέρα μου ζει στην πολυκατοικία 
που βρίσκεται… ακριβώς πάνω από τη βόμβα και της ζήτησαν να 
φύγει από το σπίτι της. Η αλήθεια είναι πως όταν χτιζόντουσαν 
αυτές οι οικοδομές πριν από 15 χρόνια, ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα βρίσκανε οβίδες. Έχει τύχει να δω να σηκώνουν οβίδα 
με γερανό. Θέλω να πιστεύω πως έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, γιατί άμα σκάσει… χαθήκαμε όλοι. Σκεφτείτε πως τη βόμβα 
τη βρήκαν τυχαία, αν έπεφταν πάνω της κατά την εκσκαφή με 
γεμάτες τις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων… κατα-
λαβαίνεται τι θα γινόταν εδώ πέρα», τονίζει ο Σάββας Ορφανίδης, 
κάτοικος της περιοχής.

«Δεν υπάρχει οργάνωση»

Ο Στέλιος Ορφανός διατηρεί μπουγατσατζίδικο ακριβώς δίπλα 
από το πρατήριο όπου εντοπίστηκε η βόμβα. Όπως τονίζει, στο 
κατάστημά του δεν έχει πατήσει άνθρωπος και «κουβέντα για το 
ποιος θα μας αποζημιώσει από τις μέρες που χάνουμε, δε γίνεται 
από κανέναν. Ήρθε κλιμάκιο του στρατού, πυροτεχνουργοί και 
κοιτούσαν τη βόμβα… το ίδιο έγινε και την επόμενη μέρα. Όπως 
μας είπαν η βόμβα είναι πολύ μεγάλη και τώρα περιμένουν να έρ-
θει ειδικός πυροτεχνουργός από την Αθήνα για να τη βγάλει. Ανα-
ρωτιέμαι όμως, ήταν εδώ πυροτεχνουργοί που εκπαιδεύτηκαν και 
πληρώνονται ακριβώς γι’ αυτό το λόγο γιατί λοιπόν πρέπει να 
περιμένουμε τον ειδικό από την πρωτεύουσα ή γιατί δεν ήταν ήδη 
εδώ; Δεν υπάρχει οργάνωση αλλά ούτε και ευθύνη σε κανέναν. 
Είχε εδώ 60 άτομα της ομάδας ΔΙΑΣ, πυροσβεστική, στρατό και 
η βόμβα… ακόμα είναι στη θέση της». Ο Δημήτρης Σαμψωνίδης 
μένει τα τελευταία 12 χρόνια στην οικοδομή που βρίσκεται ακρι-
βώς δίπλα στο βενζινάδικο. Όπως περιγράφει, αναγκάστηκε να 
φύγει από το σπίτι του και να φιλοξενηθεί στο σπίτι του γιού του, 

παρόλα αυτά λέει πως σκέφτεται το ενδεχόμενο να μη γυρίσει στο 
σπίτι του, έως ότου απομακρυνθεί η βόμβα. «Μας είπαν πως η 
βόμβα έχει μήκος περίπου 1,5 μ. και ακόμη τον πάτο δεν τον έφτα-
σαν. Αν σκάσει… θα πέσει ολόκληρο το τετράγωνο. Εγώ φοβάμαι 
να γυρίσω στο σπίτι μου με τη βόμβα κάτω από τα πόδια μου», 
περιγράφει. Η Παναγιώτα Ντόστογλου αναγκάστηκε να φιλοξενη-
θεί σε φίλους καθώς της ζητήθηκε να αφήσει το σπίτι της. Όπως 
σημειώνει: «κανείς δε ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας». Από την 
πλευρά του ο Γιώργος Μαντζόρος υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει 
ετοιμότητα και… επαρκής φύλαξη. «Έπρεπε καταρχάς ο χώρος 
να περιφρουρείται. Τώρα είναι εδώ ένα περιπολικό, δε θα έπρεπε 
να είναι εδώ ο στρατός ώστε να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει 
κάποιο πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών;», διερωτάται. 
Ο Χαράλαμπος Χατζηστεργίου διατηρεί κατάστημα επίπλων στην 
περιοχή. Όπως περιγράφει περίμενε αυτές τις δύο μέρες κάποιους 
πελάτες που τελικά, «αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το ραντεβού 
γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός. Ενημερωθήκαμε από τη δημοτι-
κή αστυνομία πως πρέπει να εκκενώσουμε την περιοχή, καθώς 
υπάρχει η πιθανότητα να γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα. Από εκεί 
και πέρα εμείς δεν έχουμε καμία άλλη πληροφόρηση. Οι αρχές 
πήραν όσα μέτρα μπορούσαν να πάρουν, υπήρχε δηλαδή μεγάλη 
κινητικότητα». Ο Αλέξανδρος Ζησιόπουλος εργάζεται σε κατά-
στημα της περιοχής. Όπως αναφέρει: «είπαν πως πρόκειται για 
ενεργή βόμβα και για να βγει χρειάζεται η εκκένωση της περιο-
χής σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων διότι η ζημιά που μπορεί 
να προκληθεί είναι μεγάλη. Περιμένουν να έρθει άνθρωπος του 
στρατού από την Αθήνα. Δεν υπάρχει όμως καμία οργάνωση, διότι 
αν υπήρχε η βόμβα θα είχε ήδη εξουδετερωθεί από χθες». Από 
την πλευρά του ο Χρήστος Σιδεράς τονίζει και αυτός πως: «δεν 
υπάρχει καμία ετοιμότητα. Θα έπρεπε να έχει γίνει χαρτογράφηση 
από τη μέρα που άρχισε η ανοικοδόμηση σε αυτή την περιοχή. 
Είναι γνωστό πως εδώ υπήρχαν στρατόπεδα». Πάντως όπως ση-
μειώνουν οι… παλαιότεροι Κορδελιότες όλη η περιοχή, καθώς 
και σημεία πέριξ του περιφερειακού, είναι γεμάτα με βόμβες και 
πυρομαχικά που έμειναν από τα στρατόπεδα που προϋπήρχαν. 
«Όφειλαν να ελέγξουν όλες αυτές τις περιοχές πριν ξεκινήσει η 
ανοικοδόμηση. Είναι γνωστό σε όλους πως η περιοχή είναι γεμά-
τη με βόμβες», σημειώνουν.

 «Σε ετοιμότητα ο δήμος» 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κορδελιού- 
Ευόσμου Πέτρος Σούλας, τόνισε ότι ο δήμος 
βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και περιμένει 
τις οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας. «Θα 
χρειαστεί να εκκενωθούν περισσότερα ση-
μεία, από τις όμορες οικοδομές που εκκενώ-
θηκαν κατά την πρώτη μέρα. Πιάνει μεγάλο 
μέρος του δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 
καθώς και ένα κομμάτι του δήμου Δέλτα. 
Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους δημάρ-
χους. Βέβαια αυτά τα μέτρα είναι προληπτικά 
και δε χρειάζεται να πανικοβάλουμε τους 
πολίτες», τόνισε ο κ. Σούλας. «Περιμένουμε 
την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για 
το αν θα πρέπει να γίνει ευρύτερη εκκένωση 
του πληθυσμού, ώστε να θέσουμε σε εφαρ-
μογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η εκκένω-
ση θα διαρκέσει για δύο με τρεις ώρες. Αυτή 
τη στιγμή οι εργασίες εξουδετέρωσης έχουν 
σταματήσει έως ότου πραγματοποιηθεί η εκ-
κένωση των περιοχών που θα ανακοινώσει η 
αστυνομία», υπογράμμισε.

Τι λέει η αντιπεριφερειάρχης  
Κεντρικής Μακεδονίας

«Ο άμεσα εμπλεκόμενος είναι ο στρατός που 
θα αποπυροδοτήσει και τη βόμβα. Αλλά η 
αστυνομία και οι τρεις δήμοι Κορδελιού- Ευ-
όσμου, Δέλτα και Αμπελοκήπων- Μενεμένης 
είναι σε ετοιμότητα. Εκείνο που έχουμε συ-
νεννοηθεί είναι μόλις ξεκινήσει η αποπυρο-
δότηση, να εκκενωθεί φυσικά η περιοχή, σε 
ακτίνα 2 χλμ., ώστε να μην υπάρξει κανένας 
κίνδυνος. Αυτό που προτείναμε είναι να είναι 
Κυριακή ώστε να μη δυσκολευτεί ο κόσμος 
που έχει τις δουλειές και τις υποχρεώσεις 
τους τις καθημερινές. Εφόσον αστυνομεύ-
ουν την περιοχή, μας είπαν πως υπάρχει η 
δυνατότητα να το αφήσουμε για την επόμενη 
Κυριακή, κάτι που αποδεικνύει πως η κατά-
σταση είναι ελεγχόμενη. Είμαστε σε επιφυ-
λακή», υπογράμμισε η αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου.

Πρωθυπουργό έχουμε, πυροτεχνουργό δεν έχουμε 

 «Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με 
το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού», απαντά 
στερεοτυπικά η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η επικεφα-
λής του γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσα-
λονίκη, παραπέμπει όποιον της ζητά πληροφόρηση, 
στο Μέγαρο Μαξίμου. Η KARFITSA, επικοινώνησε 
τηλεφωνικά μαζί της, για το θέμα της βόμβας του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε τυχαία σε 
πρατήριο υγρών καυσίμων στον Εύοσμο. Η κ. Νο-
τοπούλου δεν έδειξε να γνωρίζει κάτι περισσότερο, 
πέρα από τα όσα μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. 
Εάν πάντως γνώριζε και κατάφερε τόσο επιδέξια 
να μην το δείξει, της αξίζουν εύσημα για τη διπλω-
ματικότητά της. Οι πληροφορίες της περιορισμένες, 
από ότι καταλάβαμε. Ασχολείται με αυτό ο στρατός 
άρα, δεν μπαίνει στα δικά του χωράφια. Όμως, δεν 
θα έπρεπε κάποιος να την ενημερώσει , ότι πρόκει-
ται για ένα θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας;  
Πρώτα δηλαδή πρέπει να σκάσει η βόμβα και ύστε-
ρα να δείξει ενδιαφέρον; Συνεργασία μεταξύ των 
φορέων δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα; Και αν ναι, 
τότε σε ποιο επίπεδο καλείται να δράσει το εδώ 
γραφείο του πρωθυπουργού.  Γνωρίζει το γραφείο 
της κ. Νοτοπούλου, εάν έχουν ληφθεί προληπτικά 
μέτρα για τους κατοίκους της περιοχής; Ήρθε σε 
επαφή με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης που παρακολουθούν το θέμα από την πρώτη 
ώρα; Και αυτό το ζήτημα, δεν εμπίπτει στις δικές 
της αρμοδιότητες; Τα ερωτήματα, πολλά. Εμείς τα 
θέτουμε από την Θεσσαλονίκη και ας έρθουν οι 
απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο.Γ.        
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#επιχειρηματική_ιδέα

Η πλατφόρμα που βρίσκει σπίτι στον τετράποδο φίλο σας! 
Πόσες φορές σας έχει τύχει να θέλετε να φύγετε ένα ταξίδι αλλά να μην έχετε που να αφήσετε τον… αγαπημένο τετράποδο φίλο 
σας; Σίγουρα πολλές! Από τη μια τα ξενοδοχεία και οι πανσιόν κατοικίδιων σίγουρα είναι μια λύση. Στις δεύτερες σκέψεις όμως 

που πιθανότατα κάνετε φαντάζεστε πως εκεί το ζωάκι σας δεν θα τύχει αντίστοιχης ζεστασιάς με το σπίτι σας!

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Αυτό σκέφτηκαν και τρεις φίλοι από την Αθήνα 
πριν από περίπου τέσσερα χρόνια και δημιούργη-
σαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα keeppet.gr. Η 
εν λόγω πλατφόρμα συνδέει τους ιδιοκτήτες κα-
τοικίδιων με φιλόζωους που διαθέτουν το σπίτι 
τους για να φιλοξενήσουν τους… αγαπημένους 
σας φίλους!

Η ιδέα ανήκει στους Φοίβο Παντελίδη, Χριστό-
φορο Βάλμα και Ειρήνη Αναστασιάδου. Και οι 
τρεις τους είναι ιδιοκτήτες κατοικίδιων. Πριν 
από κάποια χρόνια η Ειρήνη έπρεπε να φύγει για 
ταξίδι στην Γενεύη. Το ταξίδι ωστόσο ακυρώθη-
κε, καθώς δεν είχε που να αφήσει τον αγαπημένο 
τετράποδο φίλο της. Μετά από αυτή την εμπει-
ρία και τη διαπίστωση πως εάν ένας ιδιοκτήτης 
κατοικίδιου χρειαστεί να απουσιάσει το μόνο μέ-
ρος που μπορεί να αφήσει το τετράποδο μέλος 
της οικογένειάς του είναι ένα… ξενοδοχείο που 
ειδικεύεται στην φροντίδα σκύλων αποφάσισε 
μαζί με τον Φοίβο και τον Χριστόφορο να δημι-
ουργήσει το keeppet.gr.  Η ιδέα ήρθε μέσα στο 
2013 και τελικά πήρε σάρκα και οστά το 2015. 
Σύντομα μάλιστα, αναμένεται να κυκλοφορήσει 
και η σχετική εφαρμογή για «έξυπνα τηλέφωνα» 
και tablets. 

Πως λειτουργεί; 

Η πλατφόρμα φέρνει σε επαφή τους ιδιοκτήτες 
κατοικίδιων με τους keepers, οι οποίοι αναλαμβά-
νουν την φύλαξη και τη φιλοξενία των τετράπο-
δων φίλων μας. Οι keepers είναι ιδιώτες φιλόζωοι 
που θέλουν να προσφέρουν αγάπη και φροντίδα 
στο κατοικίδιό σου τις μέρες που δε θα είστε μαζί. 
«Το Keeppet σε φέρνει σε επαφή μαζί τους έχοντας 
διασταυρώσει τα στοιχεία ταυτότητας και διεύθυν-
σής τους και σου προσφέρει μια σειρά από προνό-
μια: δωρεάν κτηνιατρική κάλυψη όλο το 24ωρο, 
εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργάτες μας, 
υποστήριξη από μας σε ό, τι χρειαστείς» αναφέρει 
στην KARFITSA ο κ. Φοίβος Παντελίδης, συνιδρυ-
τής της καινοτομικής αυτής πλατφόρμας. 

Η διαδικασία είναι απλή. Βρες έναν keeper κοντά 
σου, κάνε κράτηση φιλοξενίας και πλήρωσε online. 
Μπορείς να κάνεις αναζήτηση με πολλά κριτήρια 
όπως το πόσο κοντά σου μένει, αν έχει διαμέρισμα 
ή σπίτι με κήπο, αν έχει κατοικίδια, κ.α. Σημειώ-
νεται πως μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα «φιλο-
ξενούνται»  περίπου 850 ενεργά προφίλ keepers. 
Πρόκειται για ανθρώπους από όλη την Ελλάδα 
οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν, εφόσον τους 
επιλέξει ο ιδιοκτήτης να φιλοξενήσουν κατοικίδια. 

Σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις, περίπου 5.000 
έχουν καταγραφεί στο keeppet.gr μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη οι keepers πρέπει να 
είναι φιλόζωοι, να καθορίζουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, να αναρτούν στο προφίλ τους φω-
τογραφίες από τον χώρο φιλοξενίας αλλά και την 
τιμή για την παροχή των υπηρεσιών. Οι τιμές μάλι-
στα ξεκινούν από δέκα ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 
δεκαπέντε για κάθε διανυκτέρευση.  Σε ορισμένες 
δε περιπτώσεις, ο keeper σε συνεννόηση με τον 
ιδιοκτήτη του κατοικίδιου μπορεί να του στέλνει 
φωτογραφίες για όσες ημέρες ο τελευταίος βρί-
σκεται μακριά από τον... τετράποδο φίλο του.

Και στην Κύπρο

Ο ιδιοκτήτης εάν θελήσει μπορεί να συναντηθεί με 
τον keeper, να συζητήσει μαζί του και να συμφωνή-
σει για τον τρόπο συνεργασίας τους.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα keeppet.gr ενώνει 
ιδιοκτήτες κατοικίδιων (μικρά θηλαστικά, πουλιά, 
σκύλους και γάτες) με φιλόξενους φιλόζωους σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ αυτό το διάστημα οι δημι-
ουργοί της «στήνουν» αντίστοιχη πλατφόρμα στην 
Κύπρο. 
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#πόλη

Θα μπορούσα να βάλω ένα γενικότερο τίτλο 
στο άρθρο και να το ονομάσω  ΠΟΛΗ ΚΑΙ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Γιατί όλη η συζήτηση, που σχεδόν 
5 χρόνια γίνεται για τα αρχαία στο σταθμό της 

Βενιζέλου, έχει στον πυρήνα της διαφορετικές 
οπτικές, ανθρώπων και πολιτικών φορέων 

για τον πολιτισμό.Γενικά , είναι φανερό για τον 
αμερόληπτο παρατηρητή, πως στην διαδικασία 

λήψης κάποιας απόφασης,  είναι απαραίτητο 
να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές 

παράμετροι , κοινωνικοί περιβαλλοντικοί, 
πολιτιστικοί και άλλοι, και όχι μόνο το κόστος ή 

το κέρδος, δηλ όχι μόνο οικονομικοί λόγοι. 
Της Ρίας Καλφακάκου*

Στην περίπτωση του σταθμού Βενιζέλου, η ανακάλυψη του τετράπυλου, δημιουργούσε 
προφανώς αλλαγές στην τεχνική μελέτη του σταθμού, στον χρόνο κατασκευής, και στο 
κόστος του έργου. Προφανώς , και ευτυχώς οι αρχαιολογικές υπηρεσίες έχουν μεγάλη 
ισχύ, τα αρχαία δεν μπορούσαν απλώς να αγνοηθούν και να συνεχίσει η κατασκευή του 
ΜΕΤΡΟ, όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί. 

Πραγματικότητα όχι… σύνθημα

Έπρεπε να βρεθεί μια λύση, να αποσπασθούν και να επανατοποθετηθούν, ή να παραμεί-
νουν ως έχει, να αναδειχθούν, και να αλλάξει η μελέτη για το σταθμό. Διάφορα ακού-
στηκαν, για αδυναμία εύρεσης κατάλληλης τεχνικής λύσης, για τεράστια καθυστέρηση 
που θα σήμαινε στην ουσία εγκατάλειψη του έργου του ΜΕΤΡΟ, για υπερβολικό δυσβά-
σταχτο κόστος. Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ πήρε από την αρχή ξεκάθαρη θέση. Τα αρχαία έπρεπε 
να μείνουν, να αναδειχτούν και να βρεθεί η καλύτερη τεχνική λύση για την κατασκευή 
του σταθμού. Ο δήμος υιοθέτησε  αυτή την άποψη, η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 
από τότε που ήταν αντιπολίτευση υπέρμαχος αυτής της άποψης, με την αλλαγή διοίκη-
σηςς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, οι τεχνικές λύσεις βρέθηκαν, το ΚΑΣ ενέκρινε τον ανασχεδια-
σμό του σταθμού, με παραμονή των αρχαίων στη θέση τους, και τελικά το σύνθημα που 
τόσο λοιδορήθηκε… Θα γίνει πραγματικότητα με εφικτό χρόνο και κόστος…

Θα ήθελα να τονίσω  την αξία του πολιτισμού, και  της ανάδειξης της ιστορίας,  για 
το παρόν αλλά και το μέλλον μιας πόλης και μιας, χώρας. Ο πολιτισμός είναι η ουσία  
της πόλης, αναδεικνύει το χαρακτήρα της, δημιουργεί την ταυτότητα της πόλης. Μια 
πόλη, όπως και μια χώρα, μπορεί να ζήσει και να ξεπεράσει τη φτώχεια, την ανέχεια, 
τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Μια πόλη χωρίς πολιτισμό χάνει 
την ψυχή της., χάνει τους χυμούς της δημιουργίας, μαραζώνει και πεθαίνει. Αλλά και 
για τους αμετανόητους κυνικούς που όλα αυτά τα βλέπουν ως φιλολογία, ο πολιτισμός 
εκτός από άυλο περιουσιακό στοιχείο, είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από 
τον τουρισμό, αλλά και με το ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου, που κινητοποιεί 
νέες δυνάμεις για δημιουργία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

*Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»

Και μετρό και… αρχαία
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«Το κακό, που κάποιες φορές κυριαρχεί στη 
Θεσσαλονίκη, τελικά μαραγκιάζει, βράζει στην κακία 

του και ξεχνιέται, ενώ το καλό στη ζωή και στην 
τέχνη βρίσκει τρόπους και ανθίζει συνεχώς.» 

«Xρειάζεται προσέγγιση της 
Δημοκρατίας από την αρχή…»

#books
«Πρώτα το ντοκουμέντο και μετά η άποψη». Αρχή που εφαρμόζει ο συγγραφέας 
Γιώργος Ρωμανός σε όσα από τα λογοτεχνικά του βιβλία εμπλέκονται με την 
ιστορικότητα. Είναι καταγγελτικός, όταν μιλά για τα εγκληματικά λάθη που έχουν γίνει 
σε αυτόν τον τόπο σε όλα, αδιακρίτως όπως τονίζει, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. 
Ως συγγραφέας -που γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα στην γενέθλια 
πόλη του- μιλά για τους…«εκβιασμένους μύθους» στα γράμματα και τις τέχνες της. 
«Αυτούς που συχνά έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και τους κατασκευάζει, ως συγνώμη, 
ως μεταμέλεια, ως άλλοθι, και τελικά ως αμηχανία απέναντι στη δικτατορία των 
μετρίων οι οποίοι συχνά κυριαρχούν στην πόλη εξοστρακίζοντας το έργο των άξιων 
και ικανών» όπως λέει στην KARFITSA. 

Κε Ρωμανέ, μέσα από τη δουλειά σας κατα-
γράφεται δικαιολογημένος θυμός, για την αδι-
αφορία της τοπικής κοινωνίας στη γενοκτονία 
των Εβραίων… Με τι άλλο θυμώνετε –σήμε-
ρα- στην πόλη… σας; 

Μελετώ συστηματικά και γράφω για την «Ιστο-
ρία» της Ελλάδος, των τελευταίων 100 χρό-
νων, και, αναρωτιέμαι πάνω στα εξής αδιαμφι-
σβήτητα στοιχεία: Η χώρα μας ισχυρίζεται πως 
ανέδειξε και λατρεύει δυο «εθνάρχες», στους 
οποίους σημειώνω, δεν συμπεριλαμβάνονται 
ο Καποδίστριας και ο Κολοκοτρώνης. Ανέδειξε 
«λαμπρή» πολιτική και αντιστασιακή ιστορία. 
Καθώς και «περίφημους» δεξιούς, αριστερούς, 
κεντρώους, κ.ά., που ήταν και είναι η συντριπτι-
κή πλειοψηφία στην πατρίδα μας και οι οποίοι 
καυχώνται για τα πολιτικά τους επιτεύγματα. 
Και ρωτώ: αν όλοι αυτοί ήταν άξιοι, τότε πώς 
υποδουλώθηκε η χώρα μας για 100 χρόνια 
στους ξένους και καταντήσαμε στα, μέχρι στιγ-
μής… 3 Μνημόνια της δουλοπαροικίας; 

Πότε νιώσατε την ανάγκη να πείτε όσα κρύ-
βουν ή κρύβονται; 

Από παιδί ονειρευόμουν τη στιγμή που θα 
έγραφα καταγγελτικά για όσα και όσους κατα-
στρέφουν την πατρίδα μου. Όμως όχι ως δη-
μοσιογράφος που δεν είμαι, ή παραλογοτέχνης 
ευπώλητων βιβλίων, αλλά ως τεχνίτης του 
λόγου. Πράγμα που απαιτεί μόχθο, και χρόνια 
σπουδής στη λογοτεχνικότητα. 

«Οι ελπίδες είναι τα όνειρα όσων δεν κοιμού-
νται», είχε πει ο Πίνδαρος… Ποιες είναι οι ση-
μερινές ελπίδες των ανθρώπων (ή… κοιμόμα-
στε όλοι); 

Δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρμε-
νίζουμε, τουλάχιστον επί… 100 χρόνια. Η κοι-
νωνία μας έχει αποδεχτεί ολόκληρες περιόδους 
ιστορικών εγκλημάτων, ως τιμή και δόξα. Χρει-
άζονται νέες συλλογικότητες, αποκαθήλωση 
των εγκληματικών ειδώλων και της ανάλογης 
«Ιστορίας», κάθαρση και τιμωρία των ενόχων 
ιστορική για τους εκλιπόντες και παραδειγμα-
τικά ποινική για τους ζώντες. Χρειάζεται επα-
νάσταση συνειδήσεων, ανατροπή των ψευδών, 
και προσέγγιση της Δημοκρατίας από την αρχή! 

Γιατί δεν μείνατε στην γενέτειρα σας; 

Λόγοι καθαρά επαγγελματικοί, διαβίωσης. Βρί-
σκομαι συχνότατα στην πόλη μου και χαίρομαι 
με την αγάπη των πολλών φίλων μου. Το κακό, 

που κάποιες φορές κυριαρχεί στη Θεσσαλονίκη, 
τελικά μαραγκιάζει, βράζει στην κακία του και 
ξεχνιέται, ενώ το καλό στη ζωή και την τέχνη 
βρίσκει τρόπους και ανθίζει συνεχώς. 

Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη και σήμερα από 
σύγχρονους «μύθους»; 

Η Θεσσαλονίκη, όπως και όλη η Ελλάδα, έχει 
ανάγκη από ανατροπή της πλαστογραφημένης 
«Ιστορίας» της, όπου και όσο υπάρχει. Και τότε 
το καλό και οι αληθινά μεγάλες προσωπικότη-
τες θα προβάλλουν αβίαστα. 

Υπάρχει ελπίδα στη σύγχρονη ιστορία ή όπως 
οι ήρωες σας θα πάσχουν (πάσχουμε) μέχρι το 
τέλος; 

Αυτή είναι η ζωή, ένα χαράκωμα μάχης και πα-
θών για τους έντιμους, οι οποίοι αν πληθύνουν 
σε μία κοινωνία θα έρθει και η ανατροπή. Κα-
τηγορηματικά ναι, υπάρχει ελπίδα για το καλύ-
τερο, έστω και αν κάποιοι αυτό το πληρώνουν 
ακριβά…

Από τις σημαντικές προσωπικότητες που συνα-
ντήσατε ποιον τελικά θαυμάζετε σήμερα, πέρα 
από μύθους και «αγιοποιήσεις»; 

Όπως είπα και πριν για τα γεγονότα έχω γνω-
ρίσει σχεδόν όλους τους μεγάλους της εποχής 
μου στην Ελλάδα. Ο χρόνος μας κρίνει όλους, 
και εκείνους που με πλύση εγκεφάλου μέσω 
ΜΜΕ προβλήθηκαν επί δεκαετίες ως μεγάλοι, 
ενώ δεν ήταν. Κι αυτοί τις σάρκες της ιστορι-
κότητας της πατρίδας μας έτρωγαν, το μυαλό 
του λαού κατέστρεφαν. Θα αναφέρω μόνο με-
ρικούς, ελπίζοντας να αποφύγω τη …ζηλοφθο-
νία που προκαλεί αναγκαστικά η μη αναφορά 
και άλλων σπουδαίων στη τέχνη. Έτσι θυμάμαι 
με θαυμασμό κάποιους που για μένα είναι με-
γάλοι, και που είχα την τύχη να τους γνωρίσω. 
Τον πρώτο μου δάσκαλο στην πεζογραφία, στην 
Αθήνα, τον Στρατή Δούκα, που ακόμη και σήμε-
ρα πολλοί δεν τον ξέρουν, ενώ δεν έχει αποτι-
μηθεί ακόμη ο αισθητικός πλούτος της τεχνικής 
του. Τον Νίκο Καββαδία, μέχρι το τελευταίο ποί-
ημά του. Τον Τσαρούχη με πολλά από τα έργα 
του, τον κλασικό Μόραλη, αλλά και τον Νίκο 
Χουλιαρά. Και στη αγιογραφία τον Χανιώτη δά-
σκαλό μου, τον Νίκο Γιαννακάκη. Θα ήταν άδικο 
όμως να μη πω πως διδάχτηκα από ένα πλήθος 
καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων, τόσο στη 
ζωγραφική όσο και στη λογοτεχνία. Και συνεχί-
ζω να διδάσκομαι.

Της @karapanagiotidu 

Ο Γιώργος Ρωμανός ζει στην Αθήνα, αλλά η γενέτειρά του Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα που «μέχρι σήμερα του δίνει χαρές με τους πολυάριθμους φίλους που αποκτά 
μέσα από τα βιβλία του» και παλιότερα με τα έργα ζωγραφικής του, τις εκθέσεις του. Ως συγγραφέας είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έχει εκδώσει 13 βιβλία: 
6 συλλογές διηγημάτων, 2 μυθιστορήματα, 1 νουβέλα, 3 μελέτες και 1 μετάφραση διηγημάτων του Dylan Thomas. Σπούδασε γιατρός στο ΑΠΘ και «δούλεψε μόνο 
στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς ποτέ να κάνει ιδιωτικό επάγγελμα και συναλλαγές…» όπως τονίζουν φίλοι και συνάδελφοι του. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Αθηνών 
και διδάχτηκε αρχαίους ποιητές και στοχαστές μιας χώρας, με μοναδικά επιτεύγματα στον κόσμο, αλλά και με λάθη. Τα τελευταία 22 χρόνια μελετά τον κλάδο της 
Αφηγηματολογίας και διδάσκει σε σεμινάρια συγγραφής. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε, ως μελέτη η επιτομή των αφηγηματολογικών του προσεγγίσεων με 
τίτλο: «Ρωσική Πρωτοπορία και Κριτήρια Κριτικής, Γκοβόστης, 2016. Υπήρξε δημιουργός και εκδότης του αμιγώς λογοτεχνικού περιοδικού «Πανδώρα» και των 
ομώνυμων εκδόσεων. Ως ζωγράφος, μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, έχει κάνει δέκα ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε 40 ομαδικές. Για το έργο του 
έχει βραβευτεί 3 φορές μέχρι σήμερα και υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία σε μεγάλες εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εφημερίδες, περιοδικά, Διαδίκτυο. Ο λόγος του 
στα μυθιστορήματά του είναι αμιγώς λογοτεχνικός, και με τεκμηρίωση ντοκουμέντων, όταν πρόκειται για ιστορικά θέματα. Ως ενεργός πολίτης γράφει «Δοκίμια 
πολιτικής έρευνας» επί δεκαετίες. Μέχρι πρόσφατα ήταν συνεργάτης του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, και συνεχίζει σε ιστοσελίδες.

Στο τελευταίο μυθιστόρημά του «Γούντιν, μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη», 3η έκδοση 2015, Άγκυρα, παρουσιάστηκε τέσσερις φορές με μεγάλη επιτυχία 
στην πόλη μας. Ένα βιβλίο που έχει ως βασικούς άξονες δυο ερωτικές ιστορίες μέσα στον πόλεμο και την σύγκρουση των απλών ανθρώπων με την 
ανελέητη Ιστορία. Μέσα από τη Θεσσαλονίκη του πολέμου (και μέχρι το 1990), αναδεικνύονται με αδιάψευστα στοιχεία, όλα όσα η πόλη έκρυβε ανάμεσα 
σε χριστιανούς και εβραίους θύματα του ολοκαυτώματος. Ήρωες, προδότες ή και επώνυμοι δωσίλογοι. Κάποιους τους παρακολουθούμε στον Γολγοθά 
τους μέχρι τα στρατόπεδα των Ναζί και από εκεί στα ρωσικά Γκουλάγκ του θανάτου. Ενώ άλλοι επιστρέφουν στη μητέρα γη, τη Θεσσαλονίκη. Στις 411 
σελίδες «ξεπετάγονται» εικόνες της πόλης, πολλές σήμερα ξεχασμένες…

Γιώργος Ρωμανός



∆ιαβάζεται
από 100.000
αναγνώστες

κάθε εβδοµάδα!2310.278.155
sales@karfitsa.gr
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Πολλές γυναίκες πιστεύουν πως το office look είναι βαρετό και συντη-

ρητικό, όμως αυτή η άποψη έχει ξεπεραστεί προ πολλού αφού εμπλουτί-

ζεται πια από avant guard στοιχεία, μοντέρνες υφές και ιδιαίτερα αξε-

σουάρ. Προσθέστε μία πινελιά χρώματος, πειραματιστείτε με καινούργια 

κοψίματα, φορέστε ένα κόκκινο κραγιόν και δείτε το στυλ σας στο γρα-

φείο να ανανεώνεται αυτομάτως. Σας προτείνω 6 απλά έξυπνα tips που 

θα σας βοηθήσουν να ξεφύγετε από τα τετριμμένα σύνολα.

#μόδα

6 tips για... 
stylish office look

Επιλέξτε ένα printed 
χρωματιστό πουκάμισο 
ή blouse αντικαθιστώ-

ντας το κλασσικό λευκό, 
συνδυάζοντάς το με το 

tailor made κοστούμι σας 
ή με pencil φούστα μέχρι 

το γόνατο.

Αν αγαπάτε τα πολύ 
απλά tops και πουκάμι-
σα, προσθέστε ιδιαίτερα 
κοσμήματα ή αξεσουάρ 
που θα δώσουν μία πιο 
ενδιαφέρουσα πινελιά 

στο ντύσιμό σας. Ιδανικό 
συμπλήρωμα στο look 

σας θα ήταν ένα πολυτε-
λές coloured μεταξωτό 
φουλάρι που μπορείτε 
να δέσετε στον λαιμό 

προσδίδοντας class στην 
εμφάνισή σας.

Οι midi και soleil φούστες 
αποτελούν μία elegant 

εναλλακτική επιλογή κο-
λακεύοντας την σιλουέτα 
σας όταν συνδυάζονται 
με ψηλά τακούνια και 

χαλαρά tops.

Οι κομψές γόβες κάνουν 
τέλειο match με ένα 

κλασσικό τζην παντελόνι 
και πουκάμισο, μεταμορ-
φώνοντας το σύνολο σε 
πιο προσεγμένο κι επαγ-
γελματικό. Εννοείται ότι 
αποφεύγετε τα σκισμένα 
jeans εκτός αν εργάζεστε 
για trendy διαφημιστική 

εταιρία ή σε κάποιο περιο-
δικό μόδας! 

Mην αμελείτε το μακιγιάζ, 
τα μαλλιά και τα νύχια 

σας. Μία αλλαγή στο χτέ-
νισμά σας, ένα καινούρ-

γιο κόκκινο κραγιόν ή 
ακόμη κι ένα διαφορετικό 
μανό  για τα νύχια μπορεί 

να είναι αρκετό για να 
αισθανθείτε ανανεωμένες 

στο γραφείο αλλά στην 
καθημερινότητά σας.

Το μαύρο cropped 
παντελόνι μπορεί να 

αντικαταστήσει το κλασ-
σικό του κοστουμιού και 
συνδυάζεται υπέροχα με 

τα πάντα. Αν η γραμμή του 
είναι φαρδιά σαν κοντή 

παντελόνα, συνδυάστε το 
με ψηλοτάκουνες μπότες 
και turtleneck μπλούζα 
αποπνέοντας έναν ‘70s 

αέρα.

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist
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ΚΡΙΟΣ

Τον μήνα αυτόν θα πρέπει να ισορ-
ροπήσετε τις προσωπικές σας ανά-
γκες έναντι πρακτικών θεμάτων. 
Μην πιστέψετε σε υποσχέσεις που 

αφορούν στην επαγγελματική σας εξέλιξη, παρά μόνο 
στις δικές σας δυνατότητες, οι οποίες θα σας βγάλουν 
από οποιαδήποτε κρίση. 

ΤΑΥΡΟΣ

Οι εκλείψεις θα σας φέρουν ανα-
ταραχές που θα αφορούν κυρίως 
στην οικογένεια και στις προσω-
πικές σας σχέσεις. Το φιλικό περι-

βάλλον θα αποδειχθεί κινούμενη άμμος, αφού θα έχει 
μια παραπλανητική εικόνα και σίγουρα επικίνδυνη, αν 
δεν προσέξετε. Επίσης, μην πάρετε αποφάσεις που 
αφορούν στα οικονομικά σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 

Θα έχετε να αντιμετωπίσετε ένα 
μείγμα εντάσεων, το οποίο μόνο 
εσείς, με την ψυχική σας δύναμη 
και την εφευρετικότητα που σας 
διακρίνει, μπορείτε να δαμάσετε. Η 

δεύτερη έκλειψη, που είναι πιο ενεργή στη ζωή σας, 
θα σας κάνει να ξεκαθαρίσετε πολλά τα οποία σας εί-
χαν ταλαιπωρήσει κατά το παρελθόν. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αυτήν την περίοδο θα νιώθετε μια 
ψυχική ταλαιπωρία. Θα διαισθάνε-
στε ότι κάτι συμβαίνει γύρω σας 
που θέλει να σας προειδοποιήσει 
για μια σημαντικότατη αλλαγή. Βέ-

βαια, θα πρέπει να περάσετε μία περίοδο επώασης για 
κάτι που έρχεται. Έτσι, θα ήταν παράλογο να έχετε μια 
στάση τελεσίδικη σε ένα γεγονός.

ΛΕΩΝ

Θα βρεθείτε εκτεθειμένοι σε πολ-
λές καταστάσεις – ιδίως η αρχή του 
μήνα θα σας βγάλει από τα καθιε-
ρωμένα και θα παίξει με τα ψυχικά 
σας αποθέματα. Η ρευστότητα που 

θα υπάρχει γύρω σας θα επηρεάσει τις σχέσεις σας και 
θα προστεθούν γεγονότα τα οποία δεν έχετε υπολο-
γίσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Έχετε αποδείξει κατά το παρελθόν 
ότι οι καταστάσεις δεν σας πτοούν 
και πως μπορείτε να λειτουργήσετε 
καλά ακόμα και στις πιο δύσκολες 

συνθήκες. Αυτήν την περίοδο όμως θα βρεθείτε σε 
κατάσταση συναγερμού, γιατί θα έχετε να αντιμετωπί-
σετε έκτακτα γεγονότα και απρόσμενες αλλαγές στην 
καθημερινότητά σας.

ΖΥΓΟΣ

Τα επαγγελματικά σας, οι σχέσεις 
σας με τους άλλους και η κάθε 
σας κίνηση θα πρέπει να περνάει 
από ένα λεπτομερές φιλτράρισμα, 

για να αποφύγετε δυσκολίες οι οποίες μπορεί να σας 
αποσυντονίσουν. Θα δοκιμαστούν οι αντοχές σας σε 
θέματα σχέσεων, ιδίως προς το τέλος του μήνα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αυτό το διάστημα των εκλείψεων 
θα έχετε να αντιμετωπίσετε κοι-
νωνικές ανισότητες και επαγγελ-
ματικές αλλαγές. Προστατέψτε τις 

μέχρι τώρα νίκες σας και μη σπαταλάτε δυνάμεις, όταν 
καταλαβαίνετε ότι το όφελος σας θα είναι ανεπαρκές. 
Η οικογένεια θα αποδειχθεί μια ευαίσθητη περιοχή.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο δεύτερος μήνας του χρόνου θα 
σας αναγκάσει να δείτε με άλλα 
μάτια τη σχέση σας και να ιεραρχή-
σετε διαφορετικά τις ανάγκες σας. 

Καλό είναι να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, καλύπτο-
ντας τις αδυναμίες σας, πριν αυτές να γίνουν εμφανείς 
στους άλλους. Στο τέλος του μήνα θα παρουσιαστούν 
γεγονότα που θα σας δείξουν με σκληρό τρόπο την 
πραγματικότητα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οτιδήποτε περιττό σταθεί εμπόδιο 
στον δρόμο σας θα σας αναγκάσει 
να αλλάξετε διαδρομή, αλλά και 
άτομα που σας περιβάλλουν. Οικο-

νομικές υποθέσεις και διαχείριση των περιουσιακών 
σας θεμάτων απαιτούν προσοχή, καθώς οι εκλείψεις 
επηρεάζουν την ασφάλειά σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα κεκτημένα σας και οι προσω-
πικές σας επιδιώξεις θα έχουν 
κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δεν 
θα είναι εύκολο να ξεπεραστούν. 

Παρότι οι προσωπικές σας απώλειες θα είναι εμφα-
νείς, θα υπάρχουν ψυχικά στηρίγματα που θα σας βο-
ηθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Καλό είναι να 
σκεφτείτε ποιους ανθρώπους έχετε δίπλα σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Φεβρουάριος είναι ένας απαιτη-
τικός μήνας για εσάς, που θα έχετε 
να αντιμετωπίσετε τις φοβίες σας, 
τις συναισθηματικές αδυναμίες και 

τις ψυχολογικές σας ανασφάλειες. Τα γεγονότα θα 
παράγουν αφορμές σε καίριους τομείς, όπως αυτούς 
των σχέσεων και των επαγγελματικών διεκδικήσεων. 
Πολύ πιθανόν να φύγετε από κάτι που δεν σας αντι-
προσωπεύει. 

Φεβρουάριος
Αν ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς ήταν αρκετά έντονος από γεγονότα, ο Φεβρουάριος θα κερδίσει τις 
εντυπώσεις! Προσδεθείτε, λοιπόν, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικές εκλείψεις να αντιμετωπίσουμε. Η μία 
είναι Σεληνιακή και θα πραγματοποιηθεί στις 11/2 στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου. Τα ζώδια του σταθερού 
σταυρού (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) θα ταλαντευτούν περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο 
και με ασταθείς οικονομικές υποθέσεις. Η δεύτερη είναι ηλιακή και θα πραγματοποιηθεί στις 26/2 στο ζώ-
διο των Ιχθύων. Θα υπάρξει μία αναστάτωση στα μεταβλητά ζώδια (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες). 
Την περίοδο της δεύτερη έκλειψης θα υπάρξει «συναγερμός» σε ό,τι θεωρείτο συμμαχία και καταφύγιο. Η 
εμπλοκή του Ποσειδώνα αποσυντονίζει την ορθή σκέψη και οι συμφωνίες θα είναι μη βιώσιμες, κυρίως σε 
χώρες ταλαιπωρημένες, όπως η Ελλάδα. 

Την παραδοσιακή κοπή πίτας πραγματοποίησε ο Σύλλο-
γος Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
μέλη, φίλοι αλλά και πολλοί… γιατροί που στηρίζουν το 
έργο του Συλλόγου.  Σημείο αναφοράς ήταν ο απολο-
γισμός του Συλλόγου για το 2016 και συγκεκριμένα η 
στήριξη 486 γυναικών με καρκίνο του μαστού, η πραγ-
ματοποίηση 3 ομάδων ψυχολογικής στήριξης και 4 βιω-
ματικών σεμιναρίων, όπως τόνισε η πρόεδρος του συλ-
λόγου Κούλα Δερεκενάρη. Επιπλέον, οι εθελόντριες του 
συλλόγου στήριξαν 360 γυναίκες στο ΑΘΝ Θεαγένειο και 
στον ξενώνα φιλοξενίας καρκινοπαθών στην Πυλαία. Ο 
σύλλογος παρέχει κάθε χρόνο σε εκατοντάδες ανασφά-
λιστες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες δωρεάν εξε-
τάσεις σε ιδιωτικά κέντρα, αλλά και ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους με περούκες και είδη που χρειάζονται 
γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. 

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

#ζώδια «Άλμα Ζωής» με όλες
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#social_lifeτις δυνάμεις και στο 2017

Βραβεία ζωής και προσπάθειας

Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ

Δέσποινα Πάρτσια, Νεκταρία Μακρή, Εύη Καλουτά Κωνσταντίνα Λαφάρα, Τριανταφυλλόπουλος Αλέξανδρος, Χαριζοπούλου Ανθή

Αναστασία  
Ιωαννίδου της  

Dust & Cream με 
την Νάνσυ Υφαντί-
δου της διοργανώ-

τριας PR BIZZ

Έβελυν Αποστόλου, 
Κούλα Δερεκενάρη, 
Φανή Πετρίδη από 
την Roche hellas                          
Ανδρομάχη Αθηναίου

Φλέρη Άγιου, διευ-
θύντρια επικοινωνίας 
Euromedica-Αρωγή 
Θεσσαλονίκης, με 
την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Κούλα 
Δερεκενάρη

Έρη Αλεξανδρή, Karl Chehab διεθυντής 
του ξενοδοχείου THE MET HOTEL

Κούλα Δερεκενάρη Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής 
Ν.Θες/νίκης με τον Γιάννη Βασιλειάδη της ΚΥΑΝΑ και την Φρόσω Δήρα

Ειρήνη Μιχαηλίδου,Κούλα Δερεκενάρη  
και ο πλαστικός χειρουργός Αριστομένης Γιαννόπουλος

Στόχος των δραστηριοτήτων του συλλόγου είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και την απομυθοποίησή του. 
Λίγο πριν κλείσει η βραδιά απονεμήθηκαν βραβεία στους γιατρούς και τους συνεργάτες του Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, βραβεία δόθηκαν στους χειρουργούς μαστού Κοντούλη 
Θεόδωρο, Ροϊδο Άκη, Σαββίδου Κατερίνα, Χατζή Ιωσήφ, Τσαντήλα Βλάσση, Δεσίρης Κλέαρχο, Νατσιόπουλο Ιωάννη, Ζαραμπούκα Κωνσταντίνο, Ουρομίδη Οδυσσέα, Λιάππη Τρια-
ντάφυλλο, Ιντζέ Σταύρο, Σακελαρίου Βασίλειο. Επίσης βραβεία απονεμήθηκαν στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, την Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Θεσσαλονίκης Καλυψώ Γούλα, την εκπρόσωπο Παιδικών Σταθμών Δήμου Θεσσαλονίκης Πηνελόπη Λοτσιοπούλου, τον Medical Director της Roche 
Hellas Σωκράτη Κουλούρη αλλά και τον Βασίλη Τσανταρλιώτη για την πολύτιμη προσφορά του στον σύλλογο. 
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#κουζίνα
«Ήθελα να κάνω τις 
πορείες του Αποστόλου 
Παύλου, την αρχαία ελ-
ληνική κουζίνα, project…  
φρέσκα και που δεν έχουν 
ξαναβγεί. Έχω κάποια 
απωθημένα…» μας λέει ο 
διάσημος σεφ που γνωρί-
σαμε κυρίως μέσα από τις 
τηλεοπτικές εκπομπές του, 
τόσο για το φαγητό όσο 
και για την κουλτούρα του 
φαγητού σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της Ελλάδας.

Της Αρετής Τασούλα

Με αφορμή τη συνεργασία του 
με την αλυσίδα Devido, ο κ Μα-
μαλάκης μας μίλησε για τη μα-
γειρική και τη… «μαγειρική» της 
πολιτικής ενώ δεν παρέλειψε να 
σχολιάσει τη νέα τάση που «επι-
βάλλει» τα... τατουάζ στην κου-
ζίνα. Αυτόν τον καιρό, μοιράζε-
ται ανάμεσα στην κουζίνα, στο 
ραδιόφωνο, στην αρθρογραφία 
και στο επιχειρείν. Σε ερώτηση 
δε, αν προτιμά κάτι περισσότερο 
απαντά αυθόρμητα «το ραδιό-
φωνο. Είναι το καλύτερο μέσο 
επικοινωνίας. Η τηλεόραση εί-
ναι πολύ δύσκολη. Πρέπει πάντα 
να είσαι με αυστηρά και καθαρά 
ρούχα, φρεσκοξυρισμένος. Έχει 
κόπο. Βγαίνει ένα πάρα πολύ 
ωραίο αποτέλεσμα αλλά είναι 
και πολύ κουραστικό παράλ-
ληλα. Το ραδιόφωνο από την 
άλλη, δεν έχει καμία από αυτές 
τις απαιτήσεις. Απλώς πρέπει να 
είσαι πολύ συγκεντρωμένος στο 
θέμα σου και να μπορείς να συ-
νομιλείς με το κοινό σου. Αυτό 
είναι πολύ πιο γλυκό για έναν 
παραγωγό, που ασχολείται με τα 
media».

Είπε ακόμη στην KARFITSA για 
τις εκπομπές πως του έχουν λεί-
ψει, όχι με την έννοια της… πα-
ραγωγής, αλλά με την έννοια… 
των ανεκπλήρωτων στόχων. 
«Μου έχουν λείψει τα… ειδικά 
project τα οποία δεν έγιναν. Έχω 
κάποια… απωθημένα.  Ήθελα 
να κάνω τις πορείες του Απο-
στόλου Παύλου, την αρχαία 
ελληνική κουζίνα, project που 
ήταν καινούργια, φρέσκα και 
που δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ. 
Το ίδιο πράγμα, όμως, δεν θα το 

ξαναέκανα εύκολα γιατί έφτασε 
σε μία κορυφή, κι όταν φτάσεις 
στην κορυφή μπορεί και να γλι-
στρήσεις». Σχολιάζοντας τη νέα 
τάση στη μαγειρική, η οποία 
«επιβάλλει» τατουάζ στους μά-
γειρες, δεν κρύβει την ενόχλη-
ση του για την τροπή που έχουν 
πάρει τα πράγματα, και λέει πως 
μόνο το ταλέντο, η δουλειά και 
η γνώση αναδεικνύει τον καλό 
μάγειρα. «Έχουν γίνει πολλά 
λάθη. Πολλοί έχουν πετύχει και 
άλλοι όχι. Δυστυχώς τα νέα παι-

διά… ξεγελάστηκαν και νόμισαν 
πως αν κάνουν ένα ωραίο τα-
τουάζ και φορέσουν μία ωραία 
μπαντάνα, θα γίνουν διάσημοι. 
Κι έτσι έπεσαν μέσα στη… «λού-
μπα» της καθημερινότητας. Για 
να προχωρήσεις στη μαγειρική 
δεν χρειάζεσαι τατουάζ, χρειά-
ζεται να έχεις ταλέντο, να έχεις 
γνώση και να μπορείς να χειρί-
ζεσαι τα υλικά σου και τα εργα-
λεία σου. Είτε έχεις τατουάζ, είτε 
δεν έχεις, άμα τα έχεις αυτά, θα 
προχωρήσεις. Οι άνθρωποι που 
έγιναν ινδάλματα εξαιτίας των 
τατουάζ τους είναι εξαιρετικοί 
επαγγελματίες. Δεν ήταν το τα-
τουάζ  όμως που τους έκανε δι-
άσημους, αλλά η δουλειά τους». 

Ο κ. Μαμαλάκης «άπλωσε» στον 
πάγκο και το κεφάλαιο… μνημό-
νια. «Η κρίση προφανώς δεν έχει 
ξεπεραστεί και θα αργήσει να 
ξεπεραστεί. Ο ελληνικός λαός 
υποφέρει αυτή τη στιγμή από 
όλες τις πλευρές. «Δεν βλέπω 
φως» εύκολα και δεν νομίζω ότι 
αν αλλάξει η κυβέρνηση θα γίνει 
και κάτι καλύτερο. Το πρόβλημά 
μας, θεωρώ, είναι… ενδομυϊκό».

Στα προσωπικά του, δηλώνει ευτυχισμένος, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά «Έχω μία πολύ καλή 
οικογένεια, έχω τη δουλειά μου, έχω τους φίλους 
μου, έχω το περιβάλλον μου. Τι άλλο να ζητήσω». 
Δίχως να αισθάνεται ολοκληρωμένος -μιας και 
«η δουλειά δεν σταματάει ποτέ, καθώς θες να 
κάνεις συνέχεια καινούργια πράγματα»- αναλύει 
και μία πτυχή για τις δράσεις του που ίσως δεν την 
γνωρίζουν πολλοί. Όντας μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, διδάσκει εθελοντικά σε 
έγκλειστους την τέχνη της γαστρονομίας. «Με 
ζήτησε το ΚΕΘΕΑ σαν εθελοντή, πήγα και είδα ότι 
είναι μία δουλειά που αποδίδει πολύ μέσα στις φυ-
λακές. Κόλλησα, μου άρεσε και έμεινα. Διδάσκεις 
στα παιδιά μαγειρική και τα βάζεις να δουλέψουν 
όλα μαζί. Περνάνε και αυτοί καλά, περνάω κι εγώ». 
Παράλληλα δημοσιογραφεί, κάνει ραδιόφωνο, 
είναι σύμβουλος σε εστιατόρια και γράφει βιβλία 
μαγειρικής.

«Με τα τατουάζ και τη μπαντάνα δεν γίνεσαι μάγειρας» 
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Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

«Μυρίζει θάλασσα» στις πιο παλιές ψαροταβέρνες

Οι ψαροταβέρνες του… 2000

Χαμόδρακας

Η Ίμβρος

Επτά Θάλασσες

Αγιολί

Frutti Di Mare

Μαϊάμι

Το Κουτούκι 
του Καβούρη

Τα μπακαλιαράκια  
του Αρίστου Ο Γιάννης Τα Νησιά

Η πιο παλιά ψαροταβέρνα της Θεσσαλονίκης που έχει 
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο και προσμετρά περίπου 
έναν αιώνα στο ενεργητικό της, ξεκινώντας την πο-
ρεία της στο χρόνο το 1926. Με ποικιλία θαλασσινών 
και σπεσιαλιτέ το καβούρι, το χταπόδι και τα μύδια 
από το Αιγαίο, ο πελάτης μπορεί να γευτεί… θάλασ-
σα και να αντικρύσει τον φάρο του Καρά-Μπουρνού 
με κόστος κατά μέσο όρο 15€. Μανώλη Γαγύλη 13, 
Καλαμαριά.

Η ψαροταβέρνα, που άνοιξε το 1995, ειδικεύεται 
κυρίως στην πολίτικη κουζίνα, με σπεσιαλιτέ τα 
«φρούτα θαλάσσης» (σαγανάκι με θαλασσινά), τα 
αχνιστά μύδια, τις γαρίδες και τα μανιτάρια. Οι τιμές 
των πιάτων αγγίζουν τα 11€ και το κατάστημα βρί-
σκεται στην οδό Αργοναυτών 47, Καλαμαριά.

Εστιατόριο θαλασσινών που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004. Διαθέτει 
αγιορείτικες συνταγές και από τις σπεσιαλιτέ του διακρίνονται τα ζυμαρικά 
και το ριζότο θαλασσινών. Ο κατάλογος κυμαίνεται στα 40€ και έχει την έδρα 
του επί της οδού Καλαποθάκη 10 στη Θεσσαλονίκη.

Ψαροταβέρνα, του 
2006, με σπεσιαλιτέ τα 
μύδια και το μυδοπίλα-
φο και το σαγανάκι με 

γαρίδες. Τα Σαββα-
τοκύριακα διαθέτει 
live μουσική και το 
κόστος ανά άτομο 

υπολογίζεται στα 25€ 
με 30€. Βρίσκεται στη 

Λεωφόρο Νίκης 15, με 
θέα τον Λευκό Πύργο 

και τον Θερμαϊκό.

Πιο πρόσφατο στη λίστα των εστιατορίων με θαλασσινά, άνοιξε τις πόρτες 
του το 2010. Από τα αγαπημένα πιάτα των πελατών οι μακαρονάδες, το ρι-
ζότο και το κριθαρότο θαλασσινών. Οι τιμέες του καταλόγου κυμαίνονται στα 
15€ με 20€ και το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 20 στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης.

Μία ακόμα ψαροταβέρνα, παλιάς… κοπής, που ξε-
κίνησε την λειτουργία της το 1936. Έχει ως θέα τον 
Θερμαϊκό, με τη θάλασσα να βρίσκεται… επί ποδός, 
συνδυασμένη με πληθώρα πιάτων και σπεσιαλιτέ τα 
τορτελίνια με γέμιση σολωμού και τις γαρίδες. Το 
κόστος ανά άτομο κυμαίνεται στα 15€. Θέτιδος 18, 
Νέα Κρήνη.

Λειτουργεί από το 1996 και από τις σπεσιαλιτέ του 
θεωρούνται τα μύδια. Το κόστος ανά άτομο υπολο-
γίζεται στα 15€ με 20€ και το κατάστημα βρίσκεται 
επί της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου Καλλίδου 71 
στην Καλαμαριά.

Ανοίγοντας τις πόρτες της το 1940, η ψαροταβέρνα 
ειδικεύεται – όπως δηλώνει και η ονομασία του 
καταστήματος - στον μπακαλιάρο, σερβιρισμένο με 
τηγανητές πατάτες. Επιπλέον σπεσιαλιτέ του κατα-
στήματος, οι γαρίδες. Οι τιμές κυμαίνονται στα 20€ 
ανά άτομο, ενώ διαθέτει τρία υποκαταστήματα. Κα-
τούνη 2 και Κουντουριώτου – Φωκαίας στο Λιμάνι, 
Καραολή κ Δημητρίου 223 στον Εύοσμο.

Η ψαροταβέρνα που χρονολογείται από το 1966, 
προσφέρει ποικιλία πιάτων, με σπεσιαλιτέ τις γα-
ρίδες και τις καραβίδες, ενώ ειδικεύεται και στους 
μεζέδες. Βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτου 25 
στην Καλαμαριά και το κόστος ανά άτομο υπολογί-
ζεται στα 25€.

Η ψαροταβέρνα λειτουργεί από το 1981, προσφέρο-
ντας ποικιλίες θαλασσινών και λαχανικών. Σπεσια-
λιτέ του καταστήματος το ριζότο με γαρίδες και το 
ριζότο με λαχανικά, ενώ από τα προτιμώμενα των 
πελατών οι αγκιναροκαρδιές με ζαφράν. Οι τιμές 
κυμαίνονται στα 20€ ανά άτομο και η τοποθεσία είναι 
Προξένου Κορομηλά 13, Θεσσαλονίκη.

#κουζίνα
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Παγκόσμια πρωτοτυπία 
με ελληνική σφραγίδα. 

Κατασκευάστηκε η 
4η γενιά  οργανικών 

συστημάτων (με μικρό βάρος και με δυνατότητα 
λειτουργίας του σε 
χαμηλό φωτισμό)

# τεχνολογία
Εύκαμπτα φωτοβολταϊκά νέας γενιάς 

Στην ερευνητική αυτή προ-

σπάθεια που βρίσκονταν σε 

εξέλιξη εδώ και τέσσερα 

χρόνια, το ρόλο του συντο-

νιστή όπως αναφέρθηκε 

είχε το Εργαστήριο Νανο-

τεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, 

ενώ συμμετείχαν ακόμη 

οι ερευνητικοί φορείς: το 

Πανεπιστήμιο της Οξ-

φόρδης, το Πανεπιστήμιο 

του Surrey, το Πανεπι-

στήμιο της Στουτγάρδης, 

η  Πολυτεχνική Σχολή 

(ΕcolePolytechnique) 

με το Κέντρο CNRS στο 

Παρίσι, τέσσερα Γερμανικά 

Ινστιτούτα Fraunhoher, το 

Γερμανικό Ερευνητικό Κέ-

ντρο HZB στο Βερολίνο, και 

οι Ευρωπαϊκές εταιρείες: 

HoribaJobinYvon, AIXTRON, 

CESM, OxfordLasers, 

Coatema, FIAT.Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στο πλαίσιο 

της τετραετούς έρευνας για 

την ανάπτυξη των οργα-

νικών και εκτυπωμένων 

ηλεκτρονικών αναπτύχθη-

καν νέα υλικά, και τεχνο-

λογίες εκτύπωσης, όργανα 

και εργαλεία εγχάραξης, 

μέτρησης και εκτύπωσης 

για την παραγωγή των 

νέων υλικών σε πραγματι-

κό χρόνο, κάτι που συνέβη 

για πρώτη φορά διεθνώς.  

Στο διάστημα αυτό συ-

στάθηκε ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Οργανικών Ηλεκτρονικών 

HOPE-A, που αριθμεί ήδη 

25 μέλη.

MADEINTHESSALONIKI
Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που 
διεξήχθηκαν στην Ευρώπη ,το Smartonics, 
ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μια 
μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτύξει 
καινοτόμα υλικά με πολλές εφαρμογές στη 
βιομηχανική παραγωγή. Στη συνέντευξη τύπου 
που δόθηκε για το έργο ο Διευθυντής του Εργα-
στηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ καθηγητής 
Στέργιος Λογοθετίδης, εξήγησε ότι δημιουργή-
θηκαν νέα έξυπνα υλικά και μοναδικές τεχνολο-
γίες, κατασκευάστηκαν δε για πρώτη φορά σε 
παγκόσμιο επίπεδο μηχανήματα και εξοπλισμός 
που παράγουν υλικά και ηλεκτρονικές διατάξεις 
στην νανοκλίμακα με…  άπειρες εφαρμογές. Στο 
πλαίσιο του Smartonics κατασκευάστηκε η 4η 
γενιά  οργανικών φωτοβολταϊκών συστημάτων 
(εύκαμπτα, με μικρό βάρος και με δυνατότητα 
λειτουργίας του σε χαμηλό φωτισμό), τα οποία 
δημιουργούν ένα μεγάλο εύρος από νέες εμπο-
ρικές εφαρμογές.

Πιλοτικές μονάδες και factoryofthefuture

Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής με εμπο-
ρικό προσανατολισμό είναι και η ενσωμάτωση 
των νέων εύκαμπτων φωτοβολταϊκών στα 
εμπορικά αυτοκίνητα της FIAT, που εξασφα-
λίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. 
«Το Smartonics είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα που έτρεξαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ανήκει στην κατηγορία έργων 
για δημιουργία πιλοτικών μονάδων που θ 
ανοίξουν το δρόμο για τη νέα δημιουργία 
(factoryofthefuture)» δήλωσε ο κ Λογοθετίδης 
. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 18 ερευνητικοί 
και βιομηχανικοί φορείς, οι οποίοι συντονί-
στηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από το 
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN.  Από 
την Ελλάδα συμμετείχε το Πανεπιστήμιο της 
Πάτρας, των Ιωαννίνων καθώς και οι εταιρείες 
ΟΕΤ (OrganicElectronicTechnologies), Advent 
(AdvancedEnergyTechnologyAE) και Compucon 
.Στη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ευρωπαϊ-
κού προγράμματος κατασκευάστηκαν και εγκα-
ταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο μοναδικές 
παγκοσμίως πιλοτικές γραμμές παραγωγής 

οργανικών ηλεκτρονικών, βασισμένες σε δύο 
νέες τεχνολογίες για βιομηχανική παραγωγή. 
Οι μονάδες αυτές λειτουργούν στο Κέντρο 
Οργανικών Ηλεκτρονικών του ΕργαστήριουΝα-
νοτεχνολογίαςLTFNστη Θέρμη, το οποίο είναι 
από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.

Νέες θέσεις εργασίας

«Μετά από την ολοκλήρωση αυτού του έργου 
μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε άξια 
τις πιο σύγχρονες ερευνητικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις. Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέες 
θέσεις ερευνητών αλλά και νέες προοπτικές 
στην έρευνα γενικότερα» τόνισε ο καθ. Ιωάννης 
Καλλίτσης υπεύθυνος του Εργαστηρίου Χημείας 
και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου της 
Πάτρας. Ο Δρ Αργύρης Λασκαράκης υπεύθυνος 
των οργανικών ηλεκτρονικών του Εργαστηρίου 
Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, τόνισε πως 
«το έργο έχει πολύ μεγάλη θετική επίδραση 
για την Ελλάδα δημιουργώντας θέσεις για 70 
νέους ερευνητές», και εστίασε στη δημιουργία 
του Κέντρου Οργανικών Ηλεκτρονικών στη 
Θεσσαλονίκη, «ένα από τα πιο σύγχρονα στην 
Ευρώπη με υποδομή για την ανάπτυξη βιομη-
χανικών προϊόντων». Το έργο έφερε σε επαφή 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με το παγκόσμιο 
«γίγνεσθαι» στον ερευνητικό τομέα ανεβάζο-
ντας το τεχνολογικό επίπεδο και του εγχώριου 
δυναμικού. Χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας COMPUCON Βασίλης Θωμαϊδης που 
συμμετείχε στο Smartonics αναφέρθηκε σε 
νέες εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό barcode 
προϊόντων, και την εκτύπωση τέτοιας μορφής 
υλικών, που σχεδιάζεται να προχωρήσουν στην 
αγορά μέσα στην επόμενη πενταετία. Μετά την 
ολοκλήρωση του έργου «υπάρχει ειδικά στη 
Θεσσαλονίκη πλέον η δυνατότητα μικρής ή 
μεσαίας κλίμακας παραγωγής φωτοβολταϊκών 
4ης γενιάς » όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 
Βασίλης Μάτσκος από την εταιρεία ΟΕΤ που 
συμμετείχε στο Smartonics, «ενώ οι τεχνικές 
που αναπτύχθηκαν επιτρέπουν καινοτόμες 
εφαρμογές, στην παραγωγή ή και στον έλεγχο, 
σε πολλές κατηγορίες εκτυπώσεων-επικαλύ-
ψεων…».
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# καινοτομία
Roll, ένας παρουσιαστής εναλλακτικός

Ο 
Roll, κεφάτος, 
γελαστός, ενί-
οτε και πνευ-
ματώδης. Αν 

προγραμματιστεί κα-

τάλληλα. Ο Roll, είναι 

παρουσιαστής. Αξιαγά-

πητος. Κυλινδρικός και 

λίγο άχαρος. Γίνεται 

πρόσχαρος, ανάβει 

το κέφι με το χορό 

του, υπό τους ήχους 

της disco.Ο Roll είναι 

ρομπότ. Ημιαυτόματο, 

όπως είναι ο επιστη-

μονικός του χαρα-

κτηρισμός. Φτιάχτηκε 

μετά από παραγγελία, 

όταν ζητήθηκε από την 

Ακαδημία Ρομποτικής 

του πανεπιστημίου 

Μακεδονία να κατα-

σκευαστεί ένα ρομπότ 

– παρουσιαστής για 

έκθεση μόδας με θέμα 

το διάστημα. Ο Roll,  

γεννήθηκε ως διαστη-

μάνθρωπος. Παρου-

σίασε το ντεφιλέ και 

άφησε τις καλύτερες 

εντυπώσεις. Τα μοντέ-

λα τον λάτρεψαν. Και 

όταν το show τέλειωσε 

οι όμορφες κυρίες της 

μόδας δήλωσαν απε-

ρίφραστα ότι τον θε-

ωρούσαν «στήριγμα» 

πάνω στην πασαρέλα. 

Έκτοτε εξελίσσεται. 

Ο δημιουργός του είναι ο υποψήφιος 
διδάκτορας στο πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, στο τμήμα Κοινωνικής Ρο-
μποτικής, Πέτρος Περλαντίδης – Παπα-
δόπουλος.

Η σχέση του με το κοινό

Ο Roll, μπορεί να παίξει με τον κόσμο. 
Να μιλήσει, να απαντήσει. Ανάλογα με 
τον προγραμματισμό του. Μπορεί ακό-
μη να έχει και εκφράσεις, εάν είναι ηχο-
γραφημένες. Σε συνέδριο των Rotary 
International, που έγινε στην Θεσσαλο-
νίκη ήταν και πάλι παρουσιαστής. Όταν 
άρχισε η μουσική βρέθηκε  πρώτος στην 
πίστα. Αυτός παρακίνησε τους «συνδαι-
τυμόνες»  του να χορέψουν. Τα μέλη του 
Rotary, τον λάτρεψαν και τον έχρισαν 
επίτιμο μέλος τους.

Ο Roll και οι άνθρωποι γύρω του

«Στόχος μας δεν είναι να αντικαταστή-
σει τον παρουσιαστή ο Roll, αλλά να 
τον υποβοηθήσει», λέει ο δημιουργός 
του. Το ρομπότ χρειάζεται να κερδίσει το 
ανθρώπινο ενδιαφέρον.  Οι εμφανίσεις 
του συνεχίζονται. Έχει πάρει μέρος σε 
δεκάδες εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη 
και  συνεχώς διαμορφώνεται και βελ-
τιώνεται.  Σήμερα, το ζητούμενο είναι 
το πως ο Roll, επιδρά στη μάζα.  Ακόμη 
και η φωνή του μπορεί να αλλάζει τόνο 
και ύφος ανάλογα με το τι έχει να αντι-
μετωπίσει κάθε φορά. Οι παρουσιαστές 
μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι. Ο Roll, 
δεν ήρθε για να τους πάρει τη δουλειά. 
Αντιθέτως, μπορεί να κάνει το ρόλο τους 
πιο άνετο και ίσως πιο πικάντικο. 

Άνθρωπος και μηχανή

«Από χρόνια λέμε ότι ο άνθρωπος έγινε 
σκλάβος της μηχανής. Είναι γεγονός, 
αλλά ας σκεφτούμε άραγε τι θα ήταν ο 
άνθρωπος χωρίς την μηχανή. Η ισορρο-
πία εξαρτάται από τον άνθρωπο και όχι 
από την ίδια την τεχνολογία. Η μηχανή 
χωρίς τον άνθρωπο είναι ένα αδηφάγο 
τέρας. Αλλά και ο άνθρωπος χωρίς την 
μηχανή, παρά τις ειδυλλιακές μας επι-
φυλάξεις, είναι ένα πλάσμα ανυπερά-
σπιστο. Είτε θέλουμε είτε όχι, η μηχανή 
και η τεχνολογία είναι η πραγματικότητα 
του καιρού μας. Μπορούμε πολλά να της 
προσάψουμε, αλλά θα ήταν μάταιο να 
αρνηθούμε την σημασία της», σημειώνει 
ο κ. Περλαντίδης - Παπαδόπουλος.

Τα ρομπότ υποβοηθούν 
τους ανθρώπους. Δεν 
τους αντικαθιστούν. 

και ηλεκτρονικός

Ο Roll και η Ελβετίδα φίλη του Βαλέρια

Ο Roll και τα μοντέλα του, στην πασαρέλα

Ο Roll με τη Ροταριανή οικογένειά του

Tης Όλγας Γκάλη
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Της Χρυσάνθης Καράπα

Πώς θα διασκεδάζατε με λίγα ευρώ στην τσέπη; Οι Θεσσαλονικείς εκτιμούν ιδιαίτερα τις… ευεργετικές ιδιότητες του καφέ, αν κρίνουμε τόσο από την πληθώρα των 
καφετεριών στην πόλη, όσο και απ΄ αυτά που είπαν στο «μικρόφωνο της Karfitsa».  Με λίγα ευρώ στη τσέπη, πέντε για την ακρίβεια, οι επιλογές τους έχουν να κάνουν με 

καφέ και σάντουιτς. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που φοιτητές επιλέγουν να ταξιδέψουν με τέτοιο ποσό και μάλιστα… αεροπορικό. Πρέπει όμως να το ψάξεις και 
μάλιστα αρκετά και αυτό σηκώνει τσιγάρο και… καφεδάκι. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – που πάντα είναι πολύ καλά ενημερωμένο- αυτή 

τη στιγμή στο πολεοδομικό συγκρότημα φτιάχνουν καφέ 1116 καταστήματα (καφετέριες) ενώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα μισά! (580)

#δικό_σας
Καφέ, το χρώμα του… 5€ στη Θεσσαλονίκη

Γιάννης Τενεκετζής 
34 ετών, άνεργος

Έναν καφέ σίγουρα θα έπινα.

Σήφης Μπικάκης 
23 ετών, φοιτητής

Θα έμπαινα στο site της Ryanair και 
θα έκλεινα εισιτήριο για όπου είχε με 

5 ευρώ. Βγάζει και με 5 ευρώ. 

Θοδωρής Σιδηρόπουλος 
21 ετών, φοιτητής

Θα πήγαινα για καφέ με δύο καλούς 
μου φίλους.

Άγγελος Βογιατζόγλου 
 81 ετών, επιχειρηματίας

Θα τα έδινα στο μικρότερο εγγονάκι 
μου.

Χριστίνα Σκαρπάρη 
51 ετών, επιχειρηματίας

Θα έπινα έναν καφέ.

Φώτης Τσαουσίδης 
28 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος
Θα πήγαινα για να φάω κάτι.

Διαμαντής Πάτσαλης 
26 ετών, φοιτητής

Μόνο 5 ευρώ; Έναν καφέ θα έπινα. 
Θα έφτανε γα παραπάνω;

Λυδία Λάσκου 
21 ετών, φοιτήτρια

Θα έτρωγα, σίγουρα, και θα πήγαινα 
για σφηνάκια που είναι πιο φτηνά. 

Αργύρης Σταμούλης 
56 ετών, επιχειρηματίας

Θα έβαζα άλλα 2 και θα τα έδινα στη 
Wind. Θα το έδινα στο ανιψάκι μου. 

Ζήσης Ψώρας 
48 ετών, δημόσιος υπάλληλος

Με 5 ευρώ; Δεν βγαίνω. Έναν καφέ 
θα έπινα. Με 5 ευρώ τι άλλο μπορείς 

να κάνεις στη σημερινή εποχή; 

Φωτο Σάββας Αυγητίδης

Πώς 
θα διασκεδάζατε 

με λίγα ευρώ  
στην τσέπη;

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στο 
πολεοδομικό συγκρότημα φτιάχνουν καφέ 1116 καταστήματα (καφετέριες) 

ενώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα μισά! (580)

info
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#αυτό το μάθατε;

Νέα πιάτα από τον…  
Ηλία Μαμαλάκη στα Devido 

Η εταιρεία που συνεχίζει  
τις προσλήψεις

Ανανεώνεται η επένδυση εκατομμυρίων

Περισσότεροι από 35  
σταθμοί χαράς από την ΙΚΕΑ

Έρχονται τα… λειτουργικά 
παγωτά από την ΚΡΙ ΚΡΙ

Τα Devido ανανεώνουν τη συνεργασία τους με τον αγαπημένο Ηλία 
Μαμαλάκη και υπόσχονται να συνεχίσουν να προσφέρουν στο κοι-
νό τους νέες, αναπάντεχες συνταγές βασισμένες στην ποιότητα και 
την αγάπη για το καλό φαγητό. Επόμενος γευστικό προορισμός της 
νέας συνεργασίας, η περίοδος της Σαρακοστής, όπου εκτός από τις 
ήδη αγαπημένες νηστίσιμες γεύσεις τους, τα Devido θα παρουσιά-
σουν νέες ιδέες από απολαυστικά πιάτα με την υπογραφή του Ηλία 
Μαμαλάκη. Γιατί η νηστεία δεν είναι μόνο επιλογή, είναι μόδα.

Με αυξημένα Έσοδα και Επενδύσεις έκλεισε τη χρήση της πε-
ρασμένης 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 Επεν-
δύσεων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. € έναντι 1,1 εκατ. 
€ το 2015. “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» όπως είπε 
στην karfitsa ο επικεφαλής της εταιρείας κ. Βοσκαρίδης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον 
Όμιλο έφθασε τα 153 άτομα. Όσον αφορά στην Κοινωνική Δράση, 
συνεχίζει να στηρίζει το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Ναυτικό 
Όμιλο Θεσσαλονίκης, την «ΕΛΕΠΑΑΠ» τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος και αθλητικά σωματεία ανά την ελληνική επικράτεια. 

Ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, το Sani 
Club υποδέχεται τους επισκέπτες του 2017 κομψά ανασχεδια-
σμένο, για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και πολυτέλεια στην πράξη. 
Πλέον, διαθέτει 25 σύγχρονες σουίτες ιδανικές για οικογένειες, 
με ένα ή δύο υπνοδωμάτια και ιδιωτικό κήπο ή δύο υπνοδωμα-
τίων με ιδιωτική πισίνα, καθώς και 36 Junior σουίτες. Όλες λου-
σμένες στο φως, χάρη στις μεγάλες τζαμαρίες που επιτρέπουν 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Eπιπλέον, στο εστιατόριο Cabana 
μπορεί κάποιος να γευθεί μενού εμπευσμένο από την Γαλλική 
Ριβιέρα. Στην πυρήνα της φιλοσοφίας του Sani Club βρίσκεται η 
προσφορά μιας εμπειρίας διακοπών με αποκλειστικό χαρακτήρα, 
γι’ αυτό και ο σχεδιασμός του είναι προσεκτικά μελετημένος, 
προκειμένου να εξασφαλίζει 100% τα υψηλά στάνταρ που απαι-
τούν από ένα ξενοδοχείο οι απαιτητικοί επισκέπτες. To επενδυτι-
κό πρόγραμμα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Sani Club ανέρχεται 
σε ποσό ύψους 13,3 εκατ. Ευρώ το οποίο μαζί με την δημιουργία 
του Sani Dunes ανέρχεται στο ποσό των 38 εκατ.ευρώ.

Η ΙΚΕΑ, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, δημιούργησε, πριν από πέ-
ντε χρόνια, το πρόγραμμα «Σταθμοί Χαράς». Μέσα από αυτή την 
πρωτοβουλία στηρίζει δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στις 
ευρύτερες περιοχές των καταστημάτων ΙΚΕΑ, διαμορφώνοντας 
λειτουργικούς χώρους όπου τα παιδιά θα μπορούν να περνούν 
όμορφες στιγμές.  Το 2016, η ΙΚΕΑ μαζί με εθελοντές εργαζόμε-
νους συνέβαλαν στον εξοπλισμό 10 «Σταθμών Χαράς» και συγκε-
κριμένα στους δήμους Δομοκού, Χανίων, Πρέβεζας, Τρικαίων, Αγί-
ων Αναργύρων, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Αθηναίων και στη Σύρο.  
Συνολικά, μέχρι σήμερα, η ΙΚΕΑ έχει διαθέσει προϊόντα σε πάνω 
από 35 Σταθμούς, σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά θα απολαμβάνουν 
μία καλύτερη καθημερινή ζωή. Ο κάθε σταθμός εξοπλίζεται πάντα 
με βάση τις ανάγκες των παιδιών, την εμπειρία των διακοσμη-
τών ΙΚΕΑ και σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των σταθμών 
αλλά και τις δημοτικές αρχές.  Για το 2017, η ΙΚΕΑ δεσμεύεται 
να συνεχίσει να δημιουργεί «Σταθμούς Χαράς». Σε συνεργασία με 
τους υπεύθυνους των σταθμών και τις αρμόδιες τοπικές αρχές, το 
2017 θα διαμορφώσει και θα εξοπλίσει πάνω από 20 δημοτικούς 
βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.  

Στη συχνή ερώτηση εάν μπορεί ένα σπίτι, χωρίς μεγάλο κόστος, να 
παραμείνει ζεστό το χειμώνα, η απάντηση είναι ΝΑΙ! Τα τελευταία 
χρόνια, πολλές εναλλακτικές προτάσεις οικιακής θέρμανσης είναι 
διαθέσιμες σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν τις κρύες βραδιές 
την ιδανική ατμόσφαιρα, με την ιδανική θερμοκρασία και το ιδα-
νικό …κόστος. Ωστόσο, όταν η επιλογή γίνεται χωρίς ολοκληρω-
μένη και σωστή ενημέρωση, το τελικό κόστος μπορεί ακόμα και 
να ξεπεράσει αυτό των «παραδοσιακών» τρόπων θέρμανσης (με 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.). Για αρχή, πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής πολλών σπιτιών 
στην Ελλάδα δεν είναι θερμοαποδοτικά στο βαθμό που θα έπρεπε, 
με αποτέλεσμα οι απώλειες θερμότητας από «τρωτές» ζώνες να 
είναι μεγάλη. Σίγουρα η λύση σε αυτό δεν είναι να δουλεύουν συ-
νέχεια τα καλοριφέρ, οι σόμπες ή το τζάκι. Υπάρχουν πιο απλοί και 
σαφώς πιο οικονομικοί τρόποι για να «θωρακίσουμε» εύκολα το 
σπίτι μας από το κρύο, διατηρώντας παράλληλα το κόστος χαμηλό. 
Ξεκινάμε από τις χαραμάδες που σε εξωτερικές πόρτες και μπαλ-
κονόπορτες πιθανά να μη σφραγίζονται σωστά. Εύκολα και οικο-
νομικά, «περνώντας» με σιλικόνη περιφερειακά τα κουφώματα 
στις πόρτες, αλλά και σφραγίζοντας τες με τα ειδικά μαξιλαράκια 
που τοποθετούνται κατά μήκος κάθε πόρτας, «μπλοκάρουμε» 
φυσικά τον κρύο αέρα από το να μπει στο σπίτι και τη θέρμανση 
από το να χαθεί, στο ίδιο σημείο. Τα αγαπημένα μας χαλιά, επίσης, 
εκτός από διακοσμητικό, έχουν και ένα ακόμα, πιο ουσιαστικό 
ρόλο: μονώνουν ιδανικά και ευχάριστα το χώρο, σφραγίζοντας το 
κρύο στο πάτωμα, ενισχύοντας παράλληλα τη ζεστή, ουσιαστικά 

και μεταφορικά, ατμόσφαιρα κάθε δωματίου. Τέλος, η μείωση της 
υγρασίας στο χώρο είναι εξίσου σημαντική και με τη χρήση αφυ-
γραντήρα ή κάποιου απορροφητή υγρασίας, μπορούμε να πετύ-
χουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αφού μειώσουμε όσο μπορούμε 
τις απώλειες θερμοκρασίας στο χώρο μας, πρέπει να επιλέξουμε 
τις κατάλληλες πηγές θερμότητας με τις οποίες θα πετύχουμε την 
ιδανική θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξοικονόμηση 
χρημάτων. Έξυπνη επιλογή αποτελεί η αγορά μίας σόμπας pellet, 
αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι η απόδοσή της καλύπτει τα τετρα-
γωνικά του χώρου που μας ενδιαφέρει. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν 
και για τις ξυλόσομπες, με τα διαθέσιμα  σχέδια να είναι παραπάνω 
από αρκετά στην αγορά. Οι παραπάνω επιλογές μπορούν να υπο-
στηριχθούν συμπληρωματικά, με τη χρήση κάποιας θερμάστρας 
αλογόνου ή χαλαζία. Εναλλακτικά, η επιλογή θερμοπομπών είναι 
ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς σε λίγα μόλις λεπτά έχουν αγγίξει την 
επιθυμητή θερμοκρασία στο δωμάτιο. Η σωστή έρευνα και η επι-
λογή πρακτικών λύσεων, θα καλύψουν τις ανάγκες κάθε χώρου 
και θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή του απόδοση χωρίς κόπο 
και απαγορευτικό κόστος. Μία επίσκεψη σε καταστήματα που 
εξειδικεύονται στον τομέα του σπιτιού και της θέρμανσης, όπως 
τα Praktiker, θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε όλες τις διαθέσιμες 
επιλογές που θα κάνουν το σπίτι σας ζεστό, το χειμώνα. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το καθιερωμένο, 
ετήσιο Συνέδριο Παγωτού της Κρι Κρι, με καλεσμένους συνεργάτες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της 
εταιρείας την περασμένη χρονιά. Η σημαντική αύξηση πωλήσεων 
+10% πανελλαδικά στα επώνυμα προϊόντα παγωτού Κρι Κρι, η αύ-
ξηση διανομής με 800 νέα σημεία, τα επιτυχημένα λανσαρίσματα της 
χρονιάς με συμμετοχή 11% στο συνολικό τζίρο, η έντονη επικοινωνία 
των νέων προϊόντων σε όλα τα μέσα και η αύξηση αναγνωρισιμότη-
τας που επιτεύχθηκε το 2016, αποτέλεσαν και τον οδηγό για τους επι-
χειρηματικούς στόχους των επόμενων χρόνων και συμπυκνώθηκαν 
στο κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης: Πάμε για την κορυφή!
Εφόδια της εταιρείας σε αυτή την πορεία ανάπτυξης για το 2017 είναι 
τα νέα προϊόντα τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνέχεια της επιτυχημένης 
συνεργασίας μας με στρατηγικούς παίκτες όπως η ΙΟΝ με ηγετικές 
μάρκες όπως το Derby, και η Disney με τις  αγαπημένες ηρωίδες 
από την ταινία FROZEN  που ενέπνευσαν την ανάπτυξη ενός παιδικού  
παγωτού με φρέσκο γάλα. Επιπλέον η Κρι Κρι ως μοναδική ελληνική 
εταιρεία παγωτού με πανελλαδική διανομή ανέπτυξε μία νέα σειρά 
εμπνευσμένη από την ελληνική οικογένεια και τις ελληνικές γεύ-
σεις με μνήμες από τα γλυκά της μαμάς φροντίζοντας έτσι να φέρει 
στο σήμερα γλυκές αναμνήσεις από κλασικές γεύσεις όπως η πάστα 
φλώρα και η σοκολατόπιτα της μαμάς.
Τέλος αποφάσισε να μπει και στην κατηγορία του λειτουργικού πα-
γωτού με έξτρα πρωτεΐνη συνεχίζοντας το επιτυχημένο λανσάρισμα 
του γιαουρτιού super spoon σε παγωτό κυπελάκι, συνδυάζοντας την 
μυϊκή ενδυνάμωση της πρωτεΐνης και την ενέργεια των superfruits 
με την απόλαυση του παγωτού. Το ισχυρό πλάνο προωθήσεων και 
επικοινωνίας ανακοινώθηκε στο συνέδριο, παρουσία  των συνεργα-
τών, αντιπροσώπων και στελεχών  της Κρι Κρι από όλη την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό, που έχουν συμβάλλει στην έως τώρα 
εξέλιξη της εταιρείας.
Η Κρι Κρι είναι μια εταιρεία συνώνυμο της αγνότητας, της υψηλής 
ποιότητας και της γεύσης. Για το λόγο αυτό, εδώ και πάνω από 60 
χρόνια, τα παγωτά Κρι Κρι είναι τα παγωτά της καρδιάς μας.

Χρήσιμα tips για… 
ζέστη στο σπίτιinfo
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Το καλό νικηφόρο σερί, που «τρέχει» ο ΠΑΟΚ τον 
τελευταίο καιρό, μετρώντας 10 νίκες σε έντεκα 

ματς, έχει προκαλέσει έναν εύλογο ενθουσιασμό 
στις τάξεις των φιλάθλων του ενόψει, άλλωστε, 

και της εξίσου απαιτητικής συνέχειας. Και δεν 
είναι μόνο η συγκομιδή βαθμών, είναι και το γε-

γονός ότι η ομάδα αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, με 
τις προσδοκίες ν΄ αυξάνονται μετά και την έλευση 

των νεοαποκτηθέντων παικτών στην Τούμπα. Ο 
Δικέφαλος δείχνει πως έχει βρει ρυθμό στην πιο 

κατάλληλη χρονική περίοδο, αφού μέσα στον 
Φεβρουάριο η ομάδα θα κληθεί να δώσει πολλά 

συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλη κρισιμότητα.

Όλο και πιο κοντά στην κορυφή της Football 
League βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος είναι 2ος 
πλέον και στο -4 από τον πρωτοπόρο, Απόλ-

λωνα Σμύρνης, έχοντας, ωστόσο, ένα ματς 
λιγότερο (αυτό με τον Αγροτικό Αστέρα, που 

ορίστηκε στις 15/2). Οι «κίτρινοι», με «όπλο» 
τους την ψυχολογία, μετά τις καλές εμφανί-

σεις και την ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό, 
θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. Την ίδια 

ώρα, ο Νίκος Αναστόπουλος περιμένει και 
τους νεοποκτηθέντες να μπουν σε κανονικούς 

ρυθμούς και να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν.

«Όσο ζω ελπίζω», είναι το μότο που ακούγεται 
τον τελευταίο καιρό στην Μίκρα, αφού η δύσκολη 
βαθμολογική κατάσταση του Ηρακλή σε συνδυα-

σμό με τα όσα έξω - αγωνιστικά συμβαίνουν στην 
ομάδα, έχουν φέρει τον σύλλογο με την πλάτη 

στον τοίχο. Στα θετικά, ωστόσο, ήταν η επιστρο-
φή των τριών βαθμών στον  Ηρακλή, που του 

είχαν αφαιρεθεί στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφαση του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

 «Ανακατεύουν» την τράπουλα στην Βέροια, ώστε 
να βρεθούν σύντομα λύσεις σε όλους τους τομείς, 

που απασχολούν την ομάδα (βλ. διοικητικό, 
αγωνιστικό), προκειμένου στη συνέχεια οι Ημα-

θιώτες να αφοσιωθούν στη μάχη της παραμονής. 
Άλλωστε ο δρόμος είναι μακρύς, η «Βασίλισσα» 

παραμένει εντός της επικίνδυνης ζώνης, και η 
προσπάθεια που απαιτείται είναι μεγάλη.

Αυξημένες προσδοκίες

Φλερτάρει με την κορυφή

Dum spiro spero

Λύσεις προσεχώς

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Ικανοποίηση επικρατεί στο Αιγίνιο για τον βαθμό 
που πήρε η ομάδα κόντρα στον Παναιγιάλειο και 
άπαντες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον 
δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα με τον 
Αγροτικό Αστέρα. Εκεί, η ομάδα της Βόρειας Πιερίας 
αναμένεται να παραταχθεί με όλους τους νέους της 
παίκτες, έχοντας ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ την 
μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι  σύλλογοι 
επενδύουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα. Ένας από τους συλλόγους 
αυτούς  είναι και ο Άρης. Το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών 
του «κιτρινόμαυρου» συλλόγου δημιουργήθηκε την 1η 
Ιουλίου 2008 και έκτοτε συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία 
του ελληνικού πρωταθλήματος. Μοναδική εξαίρεση απο-
τελεί η σεζόν 2013-΄14, όταν και η ομάδα αγωνίστηκε στη 
Β΄ Εθνική, όμως, επανήλθε άμεσα στα μεγάλα σαλόνια, 
κάνοντας πορεία πρωταθλητισμού εκείνη τη χρονιά. Η κα-
λύτερη θέση που έχει καταλάβει ο Άρης είναι η 5η (το 2008 
και το 2016), ενώ φέτος, αν και η ομάδα δεν ξεκίνησε με 
τους καλύτερους οιωνούς, χάρη στις κατάλληλες προσθή-
κες που έγιναν στο ρόστερ της, έχει επανακάμψει.

Με το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον 
ΠΑΟΚ και στον Άρη να ξεχωρίζει, διεξάγεται αυτό το 
σαββατοκύριακο η 16η αγωνιστική της Basket League. Οι 
δύο ομάδες συναντιούνται στις 21:00 στο PAOK SPORTS 
ARENA και θέλουν τη νίκη τόσο για βαθμολογικούς λόγους 
όσο και για λόγους γοήτρου: οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην 
4η θέση με 24 βαθμούς και ακολουθούν οι «ασπρόμαυροι» 
στην 6η θέση και με έναν βαθμό λιγότερο. Υπενθυμίζεται 
πως στο πρώτο ματς στο Αλεξάνδρειο, ο Δικέφαλος ήταν 
αυτός που πανηγύρισε στο φινάλε τη νίκη με 66-62. 

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 ΑΕΚ-Κύμη, 17:00 Τρίκαλα-Λαύριο,17:00 
Ρέθυμνο-Απόλλων Π., 21:00 ΠΑΟΚ-Άρης.

ΑΥΡΙΟ: 17:00 Κόροιβος-Παναθηναϊκός, 18:00 Ολυμπια-
κός-Δόξα Λευκάδια

Σημάδια παρακμής παρουσιάζει εδώ και ενάμιση 
μήνα ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έχει καταρρεύσει 
βαθμολογικά από τα μέσα του Δεκεμβρίου, μετρώ-
ντας συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα με μόλις 
μία νίκη. Οι Σερραίοι έχουν υποχωρήσει στη 10η 
θέση της βαθμολογίας και οπωσδήποτε θα πρέπει να 
βρουν το «αντίδοτο» πριν είναι πολύ αργά.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας υποχώρησε ο 
Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος άφησε βαθμούς την 
περασμένη αγωνιστική στη Νάουσα, και πλέον ισο-
βαθμεί με την ΑΠΕ Λαγκαδά, όντας στο -2 από την 
κορυφή και την Δόξα Δράμας. Από την πλευρά του, 
ο Καμπανιακός ενισχύθηκε με τέσσερις προσθήκες, 
την στιγμή που αποχώρησαν δύο παίκτες από το 
ρόστερ του.

Το αυριανό πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς στις 15:00): Μακεδονικός Φούφα-Καρδία, 
Αλμωπός Αριδαίας-ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου, Ορ-
φέας Ξάνθης-Καβάλα, ΑΠΕ Λαγκαδά-Δόξα Δράμας, 
Απόλλων Καλαμαριάς-Νέστος Χρυσούπολης, Δόξα 
Προσκυνητών-Απόλλων Παραλιμνίου, Καμπανια-
κός-Εορδαϊκός.

Σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας 
βρίσκεται ο Διαγόρας Σεβαστής, μετά και τη μεγάλη 
εκτός έδρας νίκη επί του Ρήγα Φεραίου. Αντίθε-
τα, σε… δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Αχιλλέας 
Νεοκαισάρειας, ο οποίος παραμένει στον «πάτο» του 
βαθμολογικού πίνακα, με τον Γιώργο Καμπερίδη να 
διαδέχεται την Ανθούλα Σαββίδου στον πάγκο.

Το αυριανό πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς στις 15:00): Αμβρακία Κωστακίων-Απόλλων 
Λάρισας, Εθνικός Φιλιππιάδας-Αχιλλέας Νεοκαισά-
ρειας, Πύδνα Κίτρους-Πιερικός, Νίκη Βόλου-Ρήγας 
Φεραίος, Τηλυκράτης-Ολυμπιακός Βόλου, Διαγό-
ρας Σεβαστής-Θεσπρωτός, Ένωση Απολλώνιου/
Ιστιαίας-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου, Αστέρας 
Πετρίτη-ΑΕ Καραϊσκάκη.

Ενισχυμένος
Γιατί και οι γυναίκες  
παίζουν καλή... μπαλίτσα

«Μαγνητίζει» το ΠΑΟΚ-Άρης

Ψάχνουν το αντίδοτο  
στις ήττες

Υποχώρησε στη δεύτερη 
θέση ο Απόλλων

Βίοι αντίθετοι  
για Διαγόρα, Αχιλλέα

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Συνδυάζει τις αθλητικές φόρμες με τα 
σοβαρά κοστούμια. Τις ψηλοτάκουνες 
γόβες με τα αθλητικά παπούτσια. Αγάπη-
σε και αγαπάει το βόλεϊ αλλά υπηρετεί τη 
Θέμιδα. Η  30 χρονη Ελένη Σπανού, εί-
ναι επαγγελματίας βολεϊμπολίστρια στην 
ομάδα των Μακεδόνων Αξιού. Ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, έχοντας πάρει εξειδίκευση 
στο εμπορικό δίκαιο και πλέον ασκεί την 
δικηγορία. Τα καταφέρνει με πολύ κόπο 
και πολλές θυσίες, υποστηρίζει. Ωστόσο, 
η ανταμοιβή που παίρνει από τις δύο αυ-
τές «αγάπες» της ζωής της είναι τέτοια, 
που την κάνει να ξεχνά όλες τις δυσκο-
λίες.

Ο αθλητισμός η πρώτη της αγάπη

Ασχολήθηκε με τον  αθλητισμό από τα 
παιδικά της χρόνια. Στην αρχή της εφη-

βείας της γεννήθηκε η επιθυμία να ασχο-
ληθεί με τη νομική. Δίνει εξετάσεις και 
περνάει στη Νομική σχολή του Α.Π.Θ.. 
Παράλληλα, συνεχίζει να αγωνίζεται στην 
ομάδα της, τον Μέγα Αλέξανδρο. Έκτοτε 
πηγαινοέρχεται από τα έδρανα της νομι-
κής στα γήπεδα του βόλεϊ. Είναι η δια-
δρομή που ακολουθεί καθημερινά για πε-
ρίπου μία πενταετία, με τις επιδόσεις της 
να είναι εξαιρετικές και στους δύο τομείς.

Και η ζυγαριά βαραίνει

Όμως έρχεται, η στιγμή που πρέπει να 
αποφασίσει να βάλει μία άνω τελεία στον 
αθλητισμό, δίνοντας προτεραιότητα στην 
δικηγορία. Είναι το 2010, όταν η Έλενα 
Σπανού μπαίνει στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
και οι εκεί παρακολουθήσεις, σε συνδυ-
ασμό με το γεγονός ότι κάνει παράλλη-
λα την άσκησή της σε γραφείο της Θεσ-
σαλονίκης, δεν της αφήνουν καθόλου 
ελεύθερο χρόνο. Μετά, λοιπόν, από μια 
διετία γεμάτη νομικές υποθέσεις, διάβα-
σμα και δικαστήρια, η ίδια αποφασίζει να 
κάνει ένα δυνατό come back, στον Μέγα 
Αλέξανδρο. Δύο χρόνια μετά, έρχεται η 
μεταγραφή  στους Μακεδόνες Αξιού και 
η εκπλήρωση του ονείρου, που είχε από 
μικρό παιδί, να αγωνιστεί στην Α1.

Δικηγορία και προπονήσεις

Σήμερα, τα πάντα έχουν μπει σε τάξη. 
Νομική και αθλητισμός συνυπάρχουν 
με αρμονικό τρόπο στη ζωή της Ελένης 
Σπανού. Ένα τυπικό 24ώρο της περιλαμ-
βάνει γραφείο και δικαστήρια το πρωί και 
προπονήσεις στη Χαλάστρα το απόγευμα. 
Όσο για το τι προτιμά, τις αίθουσες των 
δικαστηρίων ή τα γήπεδα του βόλεϊ, η 
απάντησή της είναι αφοπλιστική, «στα δι-
καστήρια, ασυζητητί! Ωστόσο, τα γήπεδα 
είναι η ‘χρυσόσκονη’ στη ζωή μου, κα-
θώς είναι όμορφο να ζεις το όνειρό σου». 
Το μήνυμά της είναι «αν έχεις θέληση στη 
ζωή, όλα μπορείς να τα καταφέρεις».

Από τις αίθουσες των δικαστηρίων, 
στα γήπεδα του βόλεϊ Σχεδόν δύο εβδομάδες σερνόταν 

το θέμα του ορισμού της έδρας του 
τελικού του Κυπέλλου μπάσκετ. 
Αρχικώς η ΕΟΚ διέρρευσε τη σκέψη 
της να γίνει ο τελικός στο Ηράκλειο. 
Ο Αρης αντέδρασε γιατί είχε πικρή 
εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν. 
Το 2014 στον ίδιο θεσμό στην Κρήτη, 
με αντίπαλο πάλι τον Παναθηναϊκό, 
αδικήθηκε στο θέμα της παρουσίας 
του κόσμου του. Οπότε είχε κάθε 
λόγο να αντιδράσει για τον ορισμό 
του Ηρακλείου ως έδρα του τελι-
κού. Ακολούθησε η τοποθέτηση του 
Παναθηναϊκού «θέλουμε ο τελικός 
να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα» και τότε 
άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων 
για την πόλη που διαθέτει υποδομές 
προκειμένου να γίνει η έδρα του 
τελικού. Στη Βόρεια Ελλάδα δύο-τρία 

γήπεδα, κι αυτά κάτω από προ-
ϋποθέσεις θα μπορούσαν να 

γίνουν η έδρα του τελικού. 
Το κλειστό της Κοζάνης 
έχει ελλείψεις, αυτό της 
Ξάνθης επίσης, αλλά με 
λίγη καλή θέληση όλα 

τα προβλήματα λύνονται. 
Θέληση την οποία δεν έδειχνε 

να έχει η διοίκηση της ΕΟΚ η 
οποία σύμφωνα με καλά πληροφορη-
μένες πηγές «καιγόταν» ο τελικός να 
γίνει στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ενι-
σχύσει το ταμείο της από τις εισπρά-
ξεις του αγώνα. Και ενώ η κουβέντα 
για την έδρα του τελικού, ήταν σε 
εξέλιξη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γιώργος 
Βασιλακόπουλος έκανε μεγάλη γκάφα 
στην προσπάθεια του να επιχειρη-
ματολογήσει για την απόρριψη της 
Ξάνθης ως έδρα του τελικού. Ο 
πρόεδρος επικαλέσθηκε την ύπαρξη 
της μουσουλμανικής μειονότητας και 
έτσι άνοιξε ένας κύκλος αντιδράσεων 
από την τοπική κοινωνία της θρακικής 
πόλης. 

Μπήκε και θέμα διεξαγωγής του 
τελικού στη Λάρισα, αλλά εκτός των 
άλλων ανακαλύφθηκε ότι το γήπεδο 
έχει άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων 
μέχρι Α2 κατηγορίας. 

Το μεσημέρι της Παρασκευής η 
Ομοσπονδία πρότεινε να γίνει κλή-
ρωση μεταξύ ΟΑΚΑ και Ηρακλείου, 
οδηγώντας ουσιαστικά τον τελικό σε 
γήπεδα της επιλογής της. Ο Παναθη-
ναϊκός, είναι αλήθεια με μία γενναία 
τοποθέτηση πρότεινε να γίνει στο 
«Αλεξάνδρειο». Η ΕΟΚ ασπάστηκε την 
πρόταση, ο Αρης λογικό ήταν μα μην 
αντιδράσει κι έτσι η Θεσσαλονίκη θα 
φιλοξενήσει τον μεγάλο αγώνα.

Τα πράγματα πάντως θα ήταν περισ-
σότερο απλά εάν η ΕΟΚ όριζε την 
έδρα του τελικού από την ημέρα που 
έβγαλε την προκήρυξη του Κυπέλλου. 
Οπότε όποιοι κι αν ήταν οι φιναλίστ 
δεν θα είχαν δικαίωμα να γκρινιάξουν. 
Καθαρές δουλειές και επαγγελματι-
κές.  

Η κωμωδία 
ενός τελικού

άπ
οψ

η
Βα

σίλ
ης

 Μ
άσ

τορ
ας



46

Karfitsa

#προτάσεις

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
Με 2 ολοκαίνουργια κομμάτια, τον Dj 
Micro και τον B-Digital στα Decks, ο 
hip-hop καλλιτέχνης, υπόσχεται την 
καλύτερη μέχρι σήμερα συναυλία που 
έχει παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσα-
λονίκης. Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
στη μεγάλη σκηνή του BLOCK 33 και 
ώρα 20.30. Τιμές εισιτηρίων: 10€ (τα-
μείο), 8€ (προπώληση)

■ Τους κύκλους των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, που 
μέσα στο 2017 ανακοίνωσε η αρμόδια 
αντιδήμαρχος κα Χρυσίδου «Δώσαμε έμ-
φαση σε συνεργατικά σχήματα καλλιτεχνι-
κών ομάδων, συλλόγων και φορέων, κρα-
τικών και μη, στην ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στη δημιουργική διαδικασία, και 
στην περαιτέρω προώθηση της ταυτότη-
τας της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικό κέ-
ντρο της Ελλάδας και της Ευρώπης» είπε 
μεταξύ άλλων η αντιδήμαρχος. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει ενότητες δράσεων 
όπως: Ανοιχτή Σκηνή- Θεατρικές φωνές 
της πόλης. Διανυκτέρευση στα Μουσεία 
για ενήλικες. Κυριακές στα Σφαγεία. Έκ-
θεση-Ημερίδα «Human Rights». Φεστιβάλ 
Μουσικών Ταινιών «In-Edit». Ευρωπαϊκό 
Παιδικό Φεστιβάλ. Φεστιβάλ «ComicCon». 
Εντός Στοάς – StampFestival. Σειρά συ-
ναυλιών με τίτλο «Jazz στον Κήπο» στο 
Δημοτικό Θέατρο Κήπου, τον Ιούνιο 
του 2017.  Street Art Festival. Φεστιβάλ 
Anima Syros. Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου. 
Taratsa Film Festival. Διανυκτέρευση στα 
Μουσεία για παιδιά.

■ Παράταση της μουσικής παράστασης 
του Στάθη Παχίδη, «ΠΑΡ-ΩΔΕΙΟΝ» την Κυ-
ριακή 5 και 12 Φεβρουαρίου στη μουσική 
σκηνή Βεντέτα, Εθν. Αμύνης 3. Με παρω-
δίες από γνωστά και μη τραγούδια και με 
guest star τους Μπάμπη Τσέρτο και Ανδρέα 
Κατσιγιάννη για τις 5/2, καθώς και τους 
Μπάμπη Μπατμανίδη και Σταύρο Mourga 
Αποστολίδη από την Babis Batmanidis 
Company (BBC) και την ερμηνεύτρια Μυρ-
τώ Μποζίκη για τις 12/2, το team υπόσχε-
ται πολύ γέλιο στο πλαίσιο ανάλυσης των 
επίκαιρων κοινωνικών φαινομένων. Εί-
σοδος: 10€ με ποτό. Ώρα έναρξης:21:00. 
Τηλέφωνο Kρατήσεων:2310 234973 

■ Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 
Όλες τις Κυριακές του Φλεβάρη οι επισκέ-

Επιμέλεια: Αρ. Τασούλα – press@karfitsa.gr
πτες του Μουσείου θα απολαμβάνουν τα 
εκθέματά του μετά μουσικής. Επίσης την 
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό του ΑΜΘ θα συζητηθεί το θέμα 
«Οστά: Η σημασία τους στην αρχαιολογική 
έρευνα» με τους Δρ. Θεόδωρο Γ. Αντίκα 
και Λώρα Γουίν Αντίκας, ανθρωπολόγο, 
Επιστημονικούς Συνεργάτες Εργαστηρί-
ου Αρχαιομετρίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 
Παράλληλα, τον Φεβρουάριο συνεχίζονται 
οι περιοδικές εκθέσεις «Ραιδεστός – Θεσ-
σαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προ-
σφυγιάς» και «Από την Ανασκαφή στην 
παρουσίαση».

■ Οι Θεατρικές Παραγωγές Τεχνόκοσμος 
συνεχίζουν την παιδική θεατρική παρά-
σταση «Όταν η Στελλίτσα συνάντησε τον 
Φλικ», της Δάφνης Χαλκιά, στο Καφέ του 
Μύλου για άλλες δύο Κυριακές στις 5 και 
12 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 το μεση-
μέρι.  Η παράσταση απευθύνεται κυρίως 
σε παιδιά ηλικίας 3-9 ετών. Το έργο έχει 
ως βασικά μηνύματα τη φιλία, καθώς και 
το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Τιμή 
εισιτηρίου:  Ενηλικες:4 ευρώ (Ότι κατα-
ναλωθεί έχει επιπλέον χρέωση), Παιδι-
κό: 6 ευρώ (περιλαμβάνει χυμό ή τοστ). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας - κρατήσεων:  
6973958547, 6948771426, 2310522822       

■ «Διάλεξη του αστροφυσικού κ. Σταμάτη 
Κριμιζή»: Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 
από τον αστροφυσικό,  ακαδημαϊκό και δι-
αστημικό ερευνητή της ΝΑΣΑ κ. Σταμάτη 
Κριμιζή στο Δημοτικό Θέατρο Σταυρούπο-
λης «Χρήστος Τσιακίρης». Την διάλεξη επι-
μελείται το 5ο Γυμνάσιο και έχει ως θέμα: 
«Εξερεύνηση των Πλανητών – από τον 
Ερμή στον Πλούτωνα σε 50 χρόνια: Μία 
προσωπική Οδύσσεια». Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

■ «Μήδεια 2»: Διασκευασμένο κείμενο 

του Ευριπίδη από την Ελένη Βάκα μέσα 
από ένα χοροθεατρικό πρίσμα που θα 
ερμηνευθεί από την ομάδα AniMotus το 
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 
στο Θέατρο Αυλαία. Τιμές εισιτηρίων: 8€ 
(ανέργων-ομαδικά-φοιτητικά), 10€ (γενι-
κή είσοδος). Τηλέφωνα επικοινωνίας για 
κρατήσεις: 2310525414 – 6947351642

■ Broadway Nights Reloaded στο Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Η Dominus 
Productions παρουσιάζει το μουσικο-
χορευτικό υπερθέαμα Broadway Nights 
Reloaded, σε σκηνοθεσία και χορογραφία 
Δήμητρας Καστέλλου το Σάββατο 4 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Μ2. Τιμές εισιτηρίων: 14€ (πλατεία), 12€ 
(θεωρεία), 12€ (φοιτητικό).

■ «Η Ειρήνη» του Αριστοφάνη για παι-
διά: Παράταση της μουσικοθεατρικής πα-
ράστασης σε διασκευή και σκηνοθεσία 
Δέσποινας Σαρόγλου. Από την Κυριακή 8 
Ιανουαρίου και ώρα 11.30 ξανά στο θέα-
τρο Αυλαία. Τιμή εισιτηρίων: 10€, 8€, Για 
τα σχολεία 6€ (Καθημερινές κατόπιν συ-
νεννόησης στο τηλέφωνο 6979 720605)

■ «Faith» (Intrigue with Faye) της Kate 
Robin: Αισθηματική παράσταση το Σάββα-
το 4 στις 21.00 και την Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου στις 19.00 με την Ζέτα Δούκα και 
τον Παναγιώτη Μπουγιούρη στο Δημοτικό 
Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», 
στο πλαίσιο των Θεατρικών Κύκλων West 
End του Δήμου Καλαμαριάς και των «Θεα-
τρικών Βηματισμών στην Καλαμαριά». Τι-
μές εισιτηρίων: 13€ (γενική είσοδος), 10€ 
(φοιτητικό- ανέργων). Πληροφορίες- Κρα-
τήσεις : Αραβανιτίδου Χρύσα, 2310257218

■ «Μετά τη Βάρκιζα»: Παράσταση ιστο-
ρικού και πολιτικού περιεχομένου με την 
Θεοδώρα Σιάρκου, την Δευτέρα 6 Φε-

βρουαρίου και ώρα 21.00 στο Δημοτικό 
Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», 
στο πλαίσιο των Θεατρικών κύκλων East 
End του Δήμου Καλαμαριάς και των «Θεα-
τρικών Βηματισμών στην Καλαμαριά». Τι-
μές εισιτηρίων: 13€ (γενική είσοδος), 10€ 
φοιτητικό- ανέργων, Δωρεάν είσοδος σε 
Α.Μ.Ε.Α

■ «Μαίριλυν – Μίλλερ: Οι Αταίριαστοι»: 
Κωμωδία από τη μουσικοθεατρική ομάδα 
«Μιούζικαλ Τσέπης» του Μιχάλη Μητρού-
ση την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό 
Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», 
στο πλαίσιο των Θεατρικών κύκλων East 
End του Δήμου Καλαμαριάς και των «Θεα-
τρικών Βηματισμών στην Καλαμαριά». Τι-
μές εισιτηρίων: 13€ (γενική είσοδος), 10€ 
φοιτητικό- ανέργων, Δωρεάν είσοδος σε 
Α.Μ.Ε.Α

■ «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» σε θε-
ατρική προσαρμογή σκηνοθεσία Δήμου 
Αβδελιώδη με τον Θεμιστοκλή Καρποδί-
νη και την Αγάπη Μανουρά την Πέμπτη 9 
Φεβρουαρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο 
«Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο των Θε-
ατρικών κύκλων East End του Δήμου Κα-
λαμαριάς και των «Θεατρικών Βηματισμών 
στην Καλαμαριά». Τιμές εισιτηρίων: 13€ 
(γενική είσοδος), 10€ φοιτητικό- ανέργων, 
Δωρεάν είσοδος σε Α.Μ.Ε.Α

■ Tarja Turunen Live: Η ροκ/μέταλ 
τραγουδίστρια και πρώην μέλος των 
NIghtwish για μια και μοναδική εμφάνιση 
τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 
στο Principal Club Theater. Τιμές εισιτηρί-
ων: 25€ (για περιορισμένο αριθμό εισιτηρί-
ων),28€ (τα επόμενα εισιτήρια), 30€ (τελι-
κή φάση προπώλησης).

■ Dropkick Murphys: Το θρυλικό celtic 
punk συγκρότημα για μία και μόνο εμφά-
νιση την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο 
Principal Club Theater. Μαζί τους θα είναι 
οι Slapshot! Εισιτήρια: Τα πρώτα εισιτήρια 
κοστίζουν 26€, μετά την εξάντληση τους η 
τιμή θα διαμορφωθεί στα 28€, στην τελική 
φάση της προπώλησης τα εισιτήρια θα κο-
στίζουν 30€.

■ Συναυλία με τέσσερις, διεθνούς φήμης, 
σολίστες θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη 8 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στο Κρα-
τικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Στη σκηνή θα 
βρίσκονται η Min-JungKym, ο  Philippe 
Mouratoglou, η Ariane Wohlhuter και ο 
Γιάννης Γεωργιάδης, πρώτο βιολί της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών, συνοδευόμενοι 
από μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Εισιτήρια : 8€ (γενική εί-
σοδος, 5€ (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων) 
Τηλ. Επικοινωνίας 2310 510551
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

VILLAGE CENTER 
Mediterranean Cosmos

GOLD
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20, 22.50)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.00, 23.10)
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - DEBARQUEMENT IMMEDI-
AT!(LAST CALL FOR NOWHERE)
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20, 22.30)
THE WARRIORS GATE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 20.40, 
23.00)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 22.00)
RESIDENT EVIL 6: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

- RESIDENT EVIL 6: THE FINAL CHAPTER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.10)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S 
PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00 

ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.50)
LA LA LAND

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.40, 22.20 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.00)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.40)
LION
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.20, 18.20)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE 
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 18.00)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.10, 18.10)

GOLD
Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 19.50, 22.20)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50, 23.00)
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - DEBARQUEMENT IMMEDI-
AT!(LAST CALL FOR NOWHERE)
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.40, 20.40, 
22.40)
THE WARRIORS GATE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00, 20.20, 22.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.30)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 22.00)
RESIDENT EVIL 6: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 
RESIDENT EVIL 6: THE FINAL CHAPTER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.10)
JACKIE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 21.20)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.50, 20.00 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.40, ΚΥΡ: και 13.30)
ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.50)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.30)
LION
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 21.40)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.30 
ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.30)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.10, 16.30, 18.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE 
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.00 ΚΥΡ: και 14.00)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.20, 16.40 ΚΥΡ: και 12.00, 13.00)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.00, 17.10 ΚΥΡ: και 12.20, 13.40, 14.50)

GOLD
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 22.30)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.15, 
22.40, 00.30)
THE WARRIORS GATE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.00)
JACKIE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30, 21.00, 
23.10)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 20.30 
21.40, 23.00, 00.20)
RESIDENT EVIL 6: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - RESIDENT EVIL 6: THE FINAL 
CHAPTER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.50, 
00.10)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S 
PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 14.10, 16.20 
ΚΥΡ: και 12.00)
XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE 
RETURN OF XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.45, 
21.20, 23.40)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 
20.00, 22.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 16.00, ΣΑΒ: 
και 13.10)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00, 
20.15)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 13.45, 16.00)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA 
THE BEE MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.00 ΚΥΡ: και 12.40)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 
18.15 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.20, 14.30, 15.50 
ΚΥΡ: και 12.10)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 14.00, 15.20, 16.30 ΚΥΡ: 
και 13.00)
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Η καινούργια 

περιπέτεια του βρα-
βευμένου με Όσκαρ 
Στίβεν Γκάγκαν, με 

πρωταγωνιστές τον 
Μάθιου Μακ Κόναχι, 
τον Έντγκαρ Ραμίρεζ 

και την Μπράις Ντάλας 
Χάουαρντ. Η ταινία, που 

εμπεριέχει στοιχεία 
κωμωδίας, πραγματεύεται 
την αναζήτηση χρυσαφιού 

μέσα σε ανεξερεύνητες 
και απάτητες ζούγκλες της 

Ινδονησίας από τον Κένι 
Γουέλς (Μάθιου Μακ Κόνα-
χι), άτυχο επιχειρηματία και 
τον Μάικλ Ακόστα (Έντγκαρ 

Ραμίρεζ), γεωλόγο. Όταν 
οι δύο άνδρες ανακαλύ-

ψουν το χρυσό, τα γεγονότα 
περιπλέκονται, καθώς όλοι 

θέλουν να αποκτήσουν ένα... 
κομμάτι από την πίτα. Βασι-
σμένη σε αληθινά γεγονότα.
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