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Παρά τις κορόνες, τις μεγα-
λοστομίες και τις εξάρσεις 
λαϊκισμού, είναι πρόδηλο 
ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται 
–εάν δεν το έχει ήδη κάνει 
ανεπισήμως– να αποδεχτεί 
την υιοθέτηση προληπτικών 
μέτρων λιτότητας για μετά 
το 2018. Ο Γιώργος Χουλι-
αράκης, ως αν. υπουργός 
Οικονομικών που χειρίζε-
ται το τεχνικό κομμάτι του 
μνημονίου, άλλωστε, το 
είπε ξεκάθαρα: «Καλύτερα 
να κλείσουμε μια κακή συμ-
φωνία σήμερα παρά να πε-
ριμένουμε για μια καλύτερη 
αργότερα». Και δεν έχει 
άδικο, καθώς το να περιμέ-
νει κανείς να αλλάξουν οι 
ισορροπίες, οι συσχετισμοί 
και οι προθέσεις των Ευ-
ρωπαίων θυμίζει κάτι από 
τις περιβόητες... αυταπάτες 
του πρωθυπουργού! 

Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το 
ερώτημα με ποιον και τι δι-
απραγματεύονται ο Αλέξης 
Τσίπρας και ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος; Η απάντηση 
είναι με τον... εαυτό τους 
ή για να ακριβολογούμε 
με τους βουλευτές και τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που 
δεν έχουν σταματήσει να 
«φλερτάρουν» με την ιδέα 
του Grexit. Οι ιθύνοντες 
του Μεγάρου Μαξίμου γνω-
ρίζουν πως δεν υπάρχει 
άλλη λύση –εδώ που έχουν 
φτάσει τα πράγματα με το 
ανεπιτυχές παιχνίδι των 
καθυστερήσεων– και ετοι-
μάζονται για έναν ακόμη 
«έντιμο συμβιβασμό». Το 
ζητούμενο για την κυβέρ-
νηση δεν είναι άλλο από το 
πώς αυτός ο «έντιμος συμ-
βιβασμός» θα παρουσιαστεί 
ως μία... βιώσιμη συμφω-
νία προς όφελος της χώρας 
και των πολιτών. Γι’ αυτό 
και εσχάτως κάποιοι θυμή-

θηκαν τα... συμφωνητικά που 
υπέγραψαν τα μέλη της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου 2015! Αυτή, 
βέβαια, είναι η έσχατη λύση.

Για την ώρα, ο πρωθυπουργός 
επιχειρεί με «ενέσεις» ηθι-
κού και πόλωση να συσπει-
ρώσει τους κυβερνητικούς 
βουλευτές γύρω του και να 
τους πείσει για την αναγκαι-
ότητα να σβήσουν για μία 
ακόμη φορά τις περιβόητες 
«κόκκινες γραμμές» τους. 
Οι... ψευτομαγκιές, όπως η 
έκκληση στην Άνγκελα Μέρ-
κελ «να μαζέψει τον υπουργό 
Οικονομικών της», δεν έχουν 
καμία απήχηση στο εξωτερι-
κό (ίσα ίσα που εξοργίζουν 
τους πιο σκληρούς από τους 
δανειστές), παρά μόνο στο 
εσωτερικό του κυβερνώντος 
κόμματος. Καμία απήχηση δεν 
έχει και το αίτημα για «πολι-
τική διαπραγμάτευση», κα-
θώς κάτι τέτοιο μπορείς να 
ζητήσεις σε δύο περιπτώσεις: 
είτε όταν βρίσκεσαι σε θέση 
ισχύος είτε όταν έχεις σχέδιο 
κοστολογημένο. Τι από τα δύο 
διαθέτει αυτήν τη στιγμή η κυ-
βέρνηση; Τίποτα...

Όσον αφορά την κοινωνία, η 
δημοσκόπηση του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, όπου οκτώ 
στους δέκα πολίτες δηλώ-
νουν ότι γνωρίζουν την κα-
τάληξη της διαπραγμάτευσης 
με τους δανειστές, είναι εν-
δεικτική της... εμπιστοσύνης 
που έχουν στην κυβέρνηση. 
Μήπως λοιπόν είναι ώρα να 
αφήσουν στην άκρη τα «παι-
χνίδια» μικροπολιτικής σκο-
πιμότητας και να δώσουν τα 
χέρια με τους «θεσμούς», 
πριν η αγορά στραγγίξει ξανά 
από χρήμα –έστω και αυτό το 
ελάχιστο που έχει απομείνει– 
και η κοινωνία απηυδήσει; 
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Ο πρωθυπουργός 
επιχειρεί με 

«ενέσεις» ηθικού 
και πόλωση να 

συσπειρώσει τους 
κυβερνητικούς 

βουλευτές γύρω του 
και να τους πείσει 

για τον «έντιμο 
συμβιβασμό»

-Πώς πάει με την αξιολόγηση; - Άσε μας τώρα βρε Αλέξη, χάνουμε 0-3 στην έδρα 
μας... #ΠΑΟΚ

Όπου πάει ο υπουργός (χωρίς κανένα νι) κερδίζουν οι Γερμανοί #ευκλειδης #παοκ 
#σαλκε #σουιτα

Με την κόκκινη τσάντα ώμου πήγε στην Τούμπα ο «μεγάλος»;  
#κοκκινο_πανι_το_κοκκινο_για_παοκ

Άγριο δούλεμα στους ΜΜΕδες της Θεσσαλονίκης που καλύπτουμε και κοτζάμ 
πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης… #ημαρτον #θα_μας_αρρωστήσουν

Υπουργείο οικονομικών στέλνει αναλυτικό δελτίο τύπου για τις συναντήσεις Τσα-
καλώτου με εκπροσώπους της οικονομίας στην κεντρική Μακεδονία. Πηγαίνουμε 
στο «διατηρητέο» Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και «τρώμε πόρτα» -βαριά 
και ασήκωτη- με δεκάδες φρουρούς να τους φυλάνε και να μην μας αφήνουν να 
περάσουμε…#ΛΟΓΙΚΟ #μισούν_ΜΜΕ_και_εργαζόμενους_σε_αυτά;  
#συστημα_παγωνουμε_τους_δημοσιογραφους

Kαλά να μην μιλάει ο Τσακαλώτος, διότι δεν είναι και το δυνατό του σημείο… Να 
μην μιλάνε στα ΜΜΕ και οι εκπρόσωποι της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας; 
#κακά_μαντάτα_τους_ειπε; #αξιολόγηση_παπαλα

Δεν θα το αφήσουν έτσι, τα συνδικαλιστικά μας όργανα Ε; (για τη συμπεριφορά 
κυβερνητικών στελεχών σε βάρος εργαζομένων ΜΜΕ) Αν δεν θέλουν κάλυψη οι 
υπουργοί ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ!

Απορία: Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, αυτοί μπορούν να βγουν έξω; 
#τσακαλωτο #υπουργείο_μακεδονιας_θρακης  
#στην_κοινωνια_στους_δρομους_στους_εργασιακους_χωρους

Από Δευτέρα θα πιάσει δουλειά ο υπουργός #Eurogroup #επιστροφη_τροικας 
#ΣΚ_Θεσσαλονικης

Αν δεν πάει ο υπουργός οικονομικών σε σουίτες, ποιος θα πάει; Οι φορολογούμε-
νοι; 

ΠΑΟΚ… είσαι #τσακαλωτο

Εκδρομή… Θεσσαλονίκης, όπως λέμε πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης 
(Αντί να πηγαίνουν οι υπουργοί στα προβλήματα πχ Λιμάνι, Βιομηχανική Περιοχη 
(ΒΙ.ΠΕ) κλπ, πηγαίνουν τα προβλήματα (και οι εκπρόσωποι των φορέων) στους 
υπουργούς και στις γραφειάρες τους) #πρωτη_φορα_αριστερα

Ο άλλος υπουργός που αγαπάει τους λειτουργούς του τυπου ζητά «να αναλάβει ο 
καθένας τις ευθύνες του» και καλεί τους μετόχους του mega να συμβάλουν στον 
τερματισμό του δράματος των εργαζομένων  
#υπουργός_Ψηφιακής_Πολιτικής_Νίκος_Παππάς

Σύνδρομο Μαξίμου… Έχουν τους δημοσιογράφους έξω από το κτίριο χειμώνα- 
καλοκαίρι. Βρε μήπως να τους πηγαίνατε και καμία θερμάστρα-μανιτάρι  
#τσακαλωτο #oι_νερατζιες_μας_λειπουν (βλ. μαξίμου)

Οι θεσμοί δεν δείχνουν να βιάζονται. Περιμένουν πια το σήμα της κυβέρνησης… 
#κοκκινος_καπνος

Την άλλη εβδομάδα που παίζουν οι… Γερμανοί; #τσακαλωτο #PAOKS04 Τούμπα 
#survivorGR #tsiknopempti
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#politics Του Βαγγέλη Μπαντέ

Τη «συγνώμη» του Υπουργού Επικρατείας 
Χριστόφορου Βερναδάκη περιμένει ακόμη 
ο παραολυμπιονίκης Σίμος Παλτσανιτίδης, 
όπως είπε στην KARFITSA.  Πριν από, περί-
που, τέσσερις μήνες είχε προκληθεί σάλος 
από μια ανάρτηση του υπουργού, Χριστό-
φορου Βερναρδάκη στο Facebook, o οποί-
ος επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς 
στο σχόλιο που του έκανε στην ανάρτησή 
του κ. Παλτσανιτίδης.  Συγκεκριμένα,  κ. 
Βερναρδάκης αποκάλεσε «φασιστάκι της 
πλάκας» αλλά και «ρατσιστοειδή τύπο» τον  
Πρόεδρο  των Ολυμπιονικών με Αναπηρία, 
Σίμο Παλτσανιτίδη, ο οποίος έχει κινηθεί… 
νομικά εναντίον του υπουργού.  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραολυμπιονι-
κών με νέες του δηλώσεις στην KARFITSA 
αναφέρει  πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω 
στο θέμα, μέχρι ο κ. Βερναδάκης να ζητήσει 
δημόσια συγνώμη. Άλλωστε το θέμα έχει 
πάρει τη νομική οδό.  «Όταν ο κ. Βερναδά-
κης, λόγω της θέσης που κατέχει,  απευθύ-
νεται σ’ ένα πολίτη θα πρέπει τα λόγια του 
να είναι πιο μετρημένα. Προσωπικά, ζήτη-
σα μια συγνώμη, αλλά δεν ήρθε. Θα κινη-
θώ δικαστικά και θα ζητήσουμε την άρση 
ασυλίας, ενώ  ταυτόχρονα θα γίνει αγωγή 
απέναντι σε αυτή την απαξιωτική στάση 
απέναντί μου», είπε ο κ. Παλτσανιτίδης, συ-
μπληρώνοντας: «Δεν ξέρω αν χειρίζεται ο 
ίδιος τη σελίδα στο facebook, αλλά από τη 

στιγμή που  έχει το όνομά του, σημαίνει ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη».

Στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012

 Ο Σίμος Παλτσανιτίδης από το 2012 μέχρι 
το καλοκαίρι του 2016 ήταν μέλος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μετά από πρόσκληση που του απηύθυνε 
υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, όπως 
λέει ο ίδιος. Πολιτικά από το 1979 ανήκε στο 
ΠΑΣΟΚ με το οποίο κατέβηκε υποψήφιος 
ευρωβουλευτής το 2009.  Η μεταστροφή 
του ΣΥΡΙΖΑ τον απογοήτευσε σχετικά γρή-
γορα. Απομακρύνθηκε από το κόμμα τον  
Ιούλιο του 2016, όταν έκοψαν τα επιδόματα 
αναπήρων. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι…  «Για μένα είναι θέμα πολιτικής 
και γενικότερα στάση ζωής, όταν βάλλονται 
τα Άτομα με Αναπηρία. Δεν μπορεί  μια αρι-
στερή Κυβέρνηση  να μειώνει ότι έχει σχέση 
με τα εισοδήματα του μέσου πολίτη, ιδιαίτε-
ρα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των 
ΑμεΑ και γενικότερα των ευάλωτα κοινωνι-
κών ομάδων», αναφέρει ο κ. Παλτσανιτίδης. 

Οι ομιλίες στα σχολεία και η αθλητι-
κή πορεία 

Ο Πρόεδρος  των Ολυμπιονικών με Αναπη-
ρία, Σίμος Παλτσανιτίδης έχει  επισκεφτεί 
πάνω από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα, 
μιλώντας και προτρέποντας τους μαθητές 

για αθλητισμό, εθελοντισμό, ανθρώπινες 
αξίες, θετική ενέργεια, σεβασμό, αυτογνω-
σία, πίστη και θέληση.  «Στόχος μου είναι 
να περάσω στη νεολαία τη θετική στάση 
ζωής που πρέπει να έχει», τονίζει  O  Σίμος 
Παλτσανιτίδης  παρουσιάζει μια σημαντική 
πορεία στο χώρο του αθλητισμού.  Υπήρξε 
επί σειρά ετών, αρχηγός της Ομάδας Μπά-
σκετ με αναπηρικό αμαξίδιο “Μέγας Αλέ-
ξανδρος 94”. Την αγωνιστική περίοδο 1995 
– 96, κατέκτησε  μαζί με την ομάδα του  το 
Πρωτάθλημα Ελλάδας. Από το 1986 ως το 
2010 συμμετέχει ανελλιπώς στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα Στίβου Αθλητών με Αναπη-
ρία, κατακτώντας πάντοτε τη πρώτη   θέση 
στο αγώνισμα της δισκοβολίας. Το 1990 
έλαβε μέρος στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ 
με αναπηρικό αμαξίδιο, στο Assen της Ολ-
λανδίας, και το 1996 στην Λουμπλιάνα Σλο-
βενίας. Το 1991, στη γιορτή του Ιωβηλαίου 
για τα 100 χρόνια του μπάσκετ, υπήρξε μέ-
λος της Μεικτής Ευρωπαϊκής Ομάδας Μπά-
σκετ με αναπηρικό αμαξίδιο, στον αγώνα 
επίδειξης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
παρουσία 18.000 θεατών. 

Είναι ένας από τους δύο αθλητές που διέ-
νυσαν την απόσταση από την Αθήνα μέχρι 
τη Θεσσαλονίκη (520 χιλιόμετρα σε 4 μέρες) 
με αναπηρικό αμαξίδιο από 21 έως 24 Σε-
πτεμβρίου 1997, καταλαμβάνοντας έτσι μια 
θέση στο βιβλίο Guinness. Σημειώνεται δε 

ότι η πατρότητα της ιδέας για την πραγματο-
ποίηση του υπερμαραθωνίου με αναπηρικό 
αμαξίδιο, υπήρξε δική του. Το 1997 συμμε-
τείχε στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης όπου 
τερμάτισε στην εικοστή (20η) θέση. Το 1999 
στο Παγκόσμιο μίτιγκ της Νέας Ζηλανδίας, 
κατέκτησε τη τέταρτη (4η) θέση στη Δισκο-
βολία. Το 2000 στη Παραολυμπιάδα που 
πραγματοποιήθηκε από 18 έως 29 Οκτω-
βρίου στο Sidney κατέκτησε τη τρίτη (3η) 
θέση, χάλκινο μετάλλιο στη Δισκοβολία με 
νέο Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ 30,80 μ. 
χαρίζοντας στην Ελλάδα, στους γονείς του, 
στην αδελφή του, στον προπονητή του και 
στους Έλληνες όλου του κόσμου την μεγα-
λειώδη διάκριση του χάλκινου μεταλλείου. 
Το 2002 κατέκτησε την τέταρτη (4η) θέση 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στην 
Lilee της Γαλλίας. To 2003 κατέκτησε την 
δεύτερη (2η) θέση, αργυρό μετάλλιο στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο 
ΑSSEN της Ολλανδίας με νέο Πανελλήνιο 
και ατομικό ρεκόρ 32,43 μ. Το 2004 στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 
κατέκτησε την Πέμπτη θέση (5η) με επίδο-
ση 30,54 μ. στην δισκοβολία. Το 2005 στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ελσίνκι, 
κατέκτησε την (3η) θέση, χάλκινο μετάλλιο. 
Τέλος, το  2006 τον Σεπτέμβρη στο Αssen 
της Ολλανδίας πήρε την τέταρτη (4η) θέση 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

«Ακόμη περιμένω τη συγνώμη του κυρίου Βερναδάκη…»

«Δεν κάνει πίσω» 
ο Πρόεδρος 

Ολυμπιονικών 
με Αναπηρία και μηνύει 

τον υφυπουργό… 

Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Χρ. Τσόρμπα

Ευ. Καρανάσιος, Μ. Λαμτζίδης, Ζ. Ζούπης, Γ. Παναγοπούλου

Μαρία Παπαδοπούλου

Δ. Χαραλαμπίδου, Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος
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«Ευχή όλων μας είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατόν η 
αξιολόγηση για να μην ξαναζήσουμε αυτό που βιώσαμε το 
καλοκαίρι του 2015. Δυστυχώς όμως, η μέχρι τώρα πορεία 
της διαπραγμάτευσης δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία: η 
κυβέρνηση το μόνο που καταφέρνει είναι να χάνει χρόνο, και 
ο χαμένος χρόνος μεταφράζεται σε ολοένα και νέα, επίπονα 
μέτρα για τους Έλληνες πολίτες. Το ζήτημα είναι βεβαίως να 
κλείσει μεν η αξιολόγηση, αλλά να δούμε και ποιός θα είναι 
τελικά ο λογαριασμός» σχολιάζει η κ. Γιαννακοπούλου για τις 
εξελίξεις που υπάρχουν στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης με 
τους εταίρους μας. 

Επίσης, επιμένει πως το κόμμα της δυναμώνει μέρα με τη 
μέρα, παρά τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το ΠΑΣΟΚ «κολλη-
μένο» στο 6,5-7%. «Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δυναμώνει 
και αυτό το εισπράττουμε από τον κόσμο, από τους δημοκρα-
τικούς, προοδευτικούς πολίτες που αναγνωρίζουν την μεγάλη 
ανανέωση του κινήματος, τη διαρκή προσπάθεια, τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες και την πίστη στην εθνική συνεννόηση και συ-
μπορεύονται ξανά μαζί μας. Στόχος μας παραμένει να ενισχύ-
σουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη δύναμή μας ώστε να 
μπορέσουμε να επιβάλουμε την εθνική συναίνεση και συνεν-
νόηση» λέει χαρακτηριστικά. 

ΠΑΣΟΚ και… τρεις πρώην 

«Στη Δημοκρατική Συμπαράταξη υπάρχουν φωνές που δεν 
θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ (Παπανδρέου), άλλοι που δεν 
θέλουν συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ (Βενιζέλος)  και η Γεννηματά 
που δεν θέλει χώρια με τον έναν ή τον άλλο αλλά μαζί. Αλή-
θεια, τελικά ξέρετε τι θέλετε;» την ρωτάμε.  Απαντά: «Η σταθε-
ρή θέση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης από το 2015 είναι 
ξεκάθαρη:  αυτόνομος ρόλος και  αυτοδύναμη στρατηγική. 
Φιλοδοξούμε να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι απλά ρυθ-
μιστές των εξελίξεων, να γίνουμε ξανά εμείς ο πλειοψηφικός 
προοδευτικός πόλος. Ζητούμε τη στήριξη των Ελλήνων πολι-
τών για να επιβάλουμε την εθνική συναίνεση και συνεννόηση 
μεταξύ όλων των φιλοευρωπαϊκών, δημοκρατικών κομμάτων 
προκειμένου να πορευτούμε σε μια εθνική γραμμή εξόδου από 
την κρίση». 

Η συζήτηση με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου πηγαίνει 
και στους… τρεις πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ (Διαμαντο-
πούλου, Λοβέρδο και Φλωρίδη) οι οποίοι όχι μόνο ανακοί-
νωσαν τη δημιουργία νέου κόμματος αλλά θα συνεργαστούν, 
όπως όλα δείχνουν με το «ΠΟΤΑΜΙ» του Σταύρου Θεοδωρά-
κη. «Η κα Διαμαντοπούλου, ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Ραγκούσης 
αποτελούν ιστορικά και προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
και σαφώς θα επιθυμούσαμε να συνταχθούν με τη Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη και να δώσουμε όλοι μαζί ξανά τον αγώνα 
μας. Το ίδιο ισχύει και για το Ποτάμι. Ειλικρινά δεν μπορώ να 
καταλάβω το τί διαφορετικό λένε, ή, αν θέλετε, ποιές είναι οι 
ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές τους που μας χωρίζουν. Νο-

μίζω ότι όλα αυτά μπορούμε και πρέπει να τα αφήσουμε στην 
άκρη, γιατί δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλες τιμαριοποι-
ήσεις στην κεντροαριστερά» σχολιάζει χαρακτηριστικά. 

Δουλειά, παιδιά και ελεύθερος χρόνος 

Στην καθημερινότητά της η νεαρή πολιτικός «τρέχει» και δεν 
φτάνει για να προλάβει δουλειά, πολιτική και τρία παιδιά.  Εξη-
γεί βέβαια πως: «χρόνος υπάρχει πάντα όταν κάνεις κάτι που 
αγαπάς, αρκεί να βρίσκεις τις κατάλληλες ισορροπίες και να 
φροντίζεις ώστε ο χρόνος που αφιερώνεις σε κάθε δρα-
στηριότητα να είναι ουσιαστικός και ποιοτικός. Άλλω-
στε, αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική ανανέωση 
στην πολιτική, πρέπει να αφήσουμε πίσω τις λογικές 
των κατ’ επάγγελμα πολιτικών, των «κομματικών 
στελεχών» κ.ά. Ο πολιτικός πρέπει να έχει ένσημα, 
πρέπει να έχει δουλέψει. Αλλιώς πώς μπορεί να 
κατανοήσει τα πραγματικά προβλήματα των πολι-
τών και να προτείνει λύσεις». 

Μιλώντας στην KARFITSA η κ. Γιαννακοπούλου 
λέει πως θα έπινε καφέ και μάλιστα… «άνετα» με 
την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου «γιατί 
θεωρώ ότι ως νέες γυναίκες στην πολιτική θα 
είχαμε πολλά να συζητήσουμε και γιατί το χαρ-
τοφυλάκιο που διαχειρίζεται είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για κάθε Έλληνα πολίτη». 

Η ίδια θυμάται επίσης την πρώτη της φορά ως… 
μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου. «Δεν θα 
μιλήσω για ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά 
για το γενικότερο κλίμα που αντιμετώπισα ως 
νέα βουλευτής το 2010. Ήταν οι μέρες που 
ψηφιζόταν το μνημόνιο και η ατμόσφαιρα ήταν 
εκρηκτική εντός και εκτός βουλής. Κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση δι-
αμετρικά αντίθετη με το κλίμα 
που επικρατούσε όταν είχαμε 
πρωτοεκλεγεί, και ειδικά 
εμείς οι νέοι βουλευτές πή-
ραμε στους ώμους μας την 
τεράστια ευθύνη να κρα-
τήσουμε τη χώρα όρθια 
τη στιγμή που σύσσωμη 
η αντιπολίτευση έβαλλε 
εναντίον μας και δυναμίτι-
ζε την ατμόσφαιρα ακόμη 
περισσότερο διχάζοντας 
τον ελληνικό λαό» ανα-
φέρει. 

Τέλος, εάν άλλαζε ρόλο 
με τον σύζυγό της Μά-
ξιμο, εκτιμά ότι εκείνος 

θα πολιτευόταν στον προοδευτικό χώρο ενώ η ίδια θα σκη-
νοθετούσε τις Νεφέλες του Αριστοφάνη. «Νομίζω ότι είναι 
εξαιρετικά επίκαιρη κωμωδία στις μέρες μας και θα έδινα τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους στο υπουργικό συμβούλιο...» κα-
ταλήγει η  κ. Γιαννακοπούλου. 

#politics

Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι μια νέα πολιτικός, μάχιμη δικηγόρος και μητέρα τριών παιδιών. Πέρασε από τη θέση του βουλευτή όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλο-
γές του 2009 σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση. Την τελευταία από τότε μέχρι σήμερα. Στην πορεία στην συγκυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου έγινε Γενική Γραμ-
ματέας. Σήμερα εκτελεί καθήκοντα αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην KARFITSA αναφέρεται στην διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με 
τους δανειστές που ακόμα δεν έχει «κλείσει», τον σύζυγό της, γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάξιμο Μουμούρη και αποκαλύπτει με ποιον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ θα 
έπινε… άνετα καφέ! 

«Εάν σκηνοθετούσα Αριστοφάνη θα έκανα 
πρωταγωνιστές σημερινούς υπουργούς»

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος 
τύπου του ΠΑΣΟΚ Νάντια  

Γιαννακοπούλου μιλά  
στην KARFITSA 

για την πολιτική,  
τα παιδιά και  

το διάσημο  
σύζυγό της! 
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη#politics
Την άποψη ότι οι εξελίξεις σε επίπεδο 
διαπραγμάτευσης αλλά και η έλλειψη 
προοπτικής από πλευράς κυβέρνησης 
αναμένεται να οδηγήσουν σε πρόωρες 
κάλπες εκφράζει στην KARFITSA ο 
πρώην υπουργός Γιώργος Φλωρί-
δης. Το ιδρυτικό στέλεχος της «Ώρας 
Αποφάσεων» σχολιάζει τα σενάρια 
επιστροφής στη δραχμή, μιλά για τα 
λάθη του παρελθόντος, τις… επιθέσεις 
που δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και οι κκ. 
Διαμαντοπούλου και Ραγκούσης από 
τους «ανώνυμους ηγετικούς κύκλους 
του ΠΑΣΟΚ» και αναφέρεται στους λό-
γους που τον οδήγησαν σε παραίτηση 
από τη θέση του βουλευτή το 2011. 

Με την εμπειρία που έχετε, πότε εκτιμάτε πως 
θα γίνουν εκλογές;

Αυτό που βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί 
να τις αποφύγει με κάθε τρόπο. Όμως, ανεξάρτητα 
από το κλείσιμο της αξιολόγησης, εκτιμώ ότι αυτή 
η κυβέρνηση δεν θ’ αντέξει. Πολιτεύεται χωρίς 
καμία προοπτική στα μεγάλα ζητούμενα της χώ-
ρας, δηλαδή τις επενδύσεις, την παραγωγική ανά-
πτυξη και τη μείωση της ανεργίας. Αντιμετωπίζει 
τις υποχρεώσεις της χώρας με υπερφορολόγηση 
και συνθλίβει τις παραγωγικές δυνάμεις που απέ-
μειναν. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το κράτος για 
να ασκεί πελατειακή πολιτική. Όλα αυτά οδηγούν, 
κατ’ ανάγκη, σε εκλογές, με απώλεια της πρω-
τοβουλίας των κινήσεων και μεγάλη πιθανότητα 
εκλογικής κατάρρευσης του κυβερνητικού συνα-
σπισμού. 

Το GREXIT και η επιστροφή στη δραχμή είναι 
σενάριο που έχει… βάση; Τι σημαίνει η νέα 
συμφωνία της κυβέρνησης για τον Έλληνα 
φορολογούμενο;

Το GREXIT το θέλουν μόνο τυχοδιωκτικές και πα-
ρασιτικές δυνάμεις, ευτυχώς λίγες. Πολύ περισ-
σότερο, κανένας δεν μπορεί ν’ αναλάβει μια τέτοια 
ευθύνη, διότι όλοι γνωρίζουν ότι θα πρόκειται για 
εθνική κόλαση με ιστορικές συνέπειες. Όμως γι’ 
αυτό το απευκταίο σενάριο υπάρχει ο μεγάλος 
κίνδυνος της αδράνειας. Να μας προκύψει, δη-
λαδή, παρά την θέλησή μας, όσο παραμένουμε 
αρνητικοί στο ν’ αλλάξουμε τη χώρα και τις παθο-
γένειες της. Όσον αφορά τη νέα, πιθανολογούμε-

νη, συμφωνία της κυβέρνησης, δεν υπάρχει καμιά 
αμφιβολία ότι θα περιλαμβάνει επώδυνα μέτρα 
και στα φορολογικά και στις συντάξεις. Όμως θα 
πρέπει να καταλάβουμε, επιτέλους, ότι κάθε άρ-
νηση της κάθε κυβέρνησης να εφαρμόσει τις υπο-
χρεώσεις της χώρας για τις οποίες δεσμεύεται, 
φέρνει νέους, διπλάσιους λογαριασμούς στο κε-
φάλι των πολιτών. Αυτή, άλλωστε, είναι η μεγάλη 
εμπειρία και η ουσία της δίχρονης καταστροφικής 
πολιτικής -της «σκληρής διαπραγμάτευσης» του 
ΣΥΡΙΖΑ.   

Πρόσφατα το Ποτάμι αποφάσισε να συνερ-
γαστεί με την «Ώρα Αποφάσεων». Σε ενδε-
χόμενο εκλογών, πώς θα μπορούσατε να συ-
νεργαστείτε; Κοινή κάθοδος;  Αυτό σημαίνει 
ότι σταματάτε τον διάλογο που ενδεχομένως 
υπήρχε με το ΠΑΣΟΚ;

Στρατηγικός στόχος της πρωτοβουλίας «Ώρα 
Αποφάσεων» είναι η συγκρότηση Νέου και Ενιαί-
ου Προοδευτικού Φορέα. Γι’ αυτό προσπαθούμε 
και απευθυνόμαστε σε κάθε δύναμη του χώρου 
που έχει την ίδια προσδοκία. Κάτι τέτοιο, όπως  
αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται κόπο και χρόνο. Σε 
περίπτωση πρόωρων εκλογών, ασφαλώς και 
θα εξετάζαμε την κοινή κάθοδο με δυνάμεις του 
χώρου, εφόσον βλέπουν στρατηγικά στην ίδια 
κατεύθυνση, αυτήν του Νέου και Ενιαίου Προο-
δευτικού Φορέα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, όπως 
γνωρίζετε απευθύναμε από την Πάτρα μια συγκε-
κριμένη πρόταση διαλόγου προς όλο τον χώρο. Η 
απάντηση που λάβαμε από ανώνυμους κύκλους 

του ηγετικού ΠΑΣΟΚ ήταν εκτός κανόνων πολιτι-
κού και παραταξιακού πολιτισμού. Παρόλα αυτά, 
εμείς επιμένουμε στην κατεύθυνση του διαλόγου, 
διότι πιστεύουμε ότι η κομματική και εκλογική 
βάση του ΠΑΣΟΚ, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έχουν διαφορετική 
άποψη και συμπεριφορά από τους «ανώνυμους 
ηγετικούς κύκλους του ΠΑΣΟΚ».

Το 2011 ήταν μια χρονιά σταθμός για εσάς. 
Παραιτηθήκατε από βουλευτής. Λίγους μήνες 
μετά δημιουργήθηκε η πρώτη κυβέρνηση συ-
νεργασίας. Έξι χρόνια μετά, όσο κρατά δηλα-
δή και η κρίση, τι πιστεύετε; Μετανιώσατε; Θα 
ενεργούσατε μήπως διαφορετικά;

Η απόφασή μου το 2011 να παραιτηθώ από βου-
λευτής και να παραδώσω την έδρα μου στο ΠΑ-
ΣΟΚ, ήταν απολύτως συνειδητή. Ήταν μια πράξη 
πολιτικής αυτοκριτικής, αλλά και συνειδητοποί-
ησης ότι το παλιό πολιτικό σύστημα και τα κόμ-
ματά του δεν μπορούσαν να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και να αναλάβουν ευθύνες και 
πολιτικές αναδιοργάνωσης της χώρας. Γι’ αυτό 
και δεν συνέδεσα την απόφασή μου με τη γνωστή 
διαμάχη της εποχής «μνημόνιο-αντιμνημόνιο», 
παρά μόνον με την έλλειψη συνεννόησης και την 
απουσία αυτοκριτικής από μέρους του πολιτικού 
συστήματος για την υπέρβαση της χρεοκοπίας. 
Όσο σκέπτομαι εκ των υστέρων την επιλογή αυτή, 
πιστεύω ότι αποτελούσε τη μοναδική έμπρακτα 
αυτοκριτική στάση για τα πολιτικά μου ήθη και πι-
στεύω. Σίγουρα δεν μετανιώνω γι’ αυτό. Οφείλω 

μάλιστα να πω ότι σ’ αυτές στις κρίσιμες στιγμές 
μετράει περισσότερο η ανάληψη της ευθύνης του 
πολιτικού, παρά η ψυχρή πολιτική ανάλυση της 
κατάστασης. 

Κύριε Φλωρίδη, υπήρξατε υπουργός  του ΠΑ-
ΣΟΚ. Στις  εκλογές του Ιανουαρίου 2015 (με 
αρχηγό τον Βενιζέλο) μάλιστα ηγηθήκατε του 
ψηφοδελτίου Επικρατείας και τώρα, δυο χρό-
νια μετά, ζητάτε τη δημιουργία  νέου πολιτι-
κού φορέα. Να υποθέσω ότι διαφωνήσατε με 
την πολιτική και τις επιλογές της σημερινής 
προέδρου του κόμματος Φώφης Γεννηματά;

Μετά την παραίτησή μου, η επιλογή μου να συ-
νεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ στις πρώτες εκλογές του 
2015 έγινε αποκλειστικά και μόνον για έναν πολύ 
σοβαρό πολιτικό λόγο: για να υπερασπιστώ την 
επιβίωση ενός ΠΑΣΟΚ που είχε καταβάλει τη με-
γαλύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια συγκριτι-
κά με κάθε άλλο πολιτικό κόμμα στα χρόνια της 
κρίσης. Με τεράστιο παραταξιακό  κόστος, λοι-
δορούμενο και υβριζόμενο από τον καλπάζοντα 
τότε ΣΥΡΙΖΑ, διασπασμένο και εγκαταλελειμμένο 
από τον ίδιο τον πρώην αρχηγό του και με διακύ-
βευμα, όπως θυμάστε, την ίδια την είσοδό του στη 
Βουλή. Θεώρησα, λοιπόν, ιδεολογικό και πολιτικό 
χρέος να υπερασπιστώ το πανταχόθεν βαλλόμε-
νο ΠΑΣΟΚ - κυρίως εκείνο που στα πλαίσια της 
μόνης εθνικής στρατηγικής είχε συμβάλει με το 
σημαντικότερο μεταρρυθμιστικό έργο για τη διά-
σωση της χώρας.

«Δεν μετανιώνω καθόλου που παραιτήθηκα από βουλευτής…» 
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Πολλοί… ερωτιάρηδες είναι οι αντιπερι-
φερειάρχες του Τζιτζικώστα. Ανήμερα του 
Αγίου Βαλεντίνου ο αντιπεριφερειάρχης Αλέ-
ξανδρος Θάνος οργάνωσε εκδήλωση για την 
παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν 
κατά την τριετία 2014-2016 καθώς και το  
νέου σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στον τομέα του τουρισμού… 
Πρόγραμμα δηλαδή να το… αγαπήσεις τρελά

Δουλειά, δουλειά αλλά με την πρώτη ευ-
καιρία το… ρίχνουν και λίγο έξω. Ανα-
φερόμαστε στο επιτυχημένο δίδυμο της 
ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσο Τζήκα και Κυριάκο 
Ποζρικίδη οι οποίοι εκτός από πολύ επιτυ-
χημένες θεματικές και… γενικές εκθέσεις 
«στήνουν» και τα καλύτερα parties. Όπως 
για παράδειγμα αυτό που οργανώνουν σήμε-
ρα Σάββατο στις 21:00 σε χώρο του Διεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου. Το απόλυτο event του 
Σαββατοκύριακου έχει… άρωμα Κίνας λόγω 
αφιερώματος στην χώρα και τις ελληνοκι-
νέζικες σχέσεις. Όπως αναφέρεται δε στην 
σχετική πρόσκληση η μεταμφίεση είναι… 
υποχρεωτική

Ανάμεσα στις φωτογραφίες της Αμάλ Αλαμουντίν 
και της δούκισσας του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον- 
γυναίκες που ασκούν επιρροή- βρέθηκε και εκεί-
νη της ευρωβουλευτού της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης, Εύας Καϊλή, στην τελευταία έκδοση του 
περιοδικού της βρετανικής Vogue που κυκλοφό-
ρησε. Μάλιστα το περιοδικό την χαρακτήρισε ως 
«high- profile woman», δηλαδή μία γυναίκα που 
τραβάει πάνω της τα βλέμματα και το ενδιαφέρον 
του κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Η ίδια ανέβασε το συγκεκριμένο απόκομμα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης  «κερδίζοντας» τον 
θαυμασμό των follower της. Ανάμεσα σε αυτούς… 
και η σύζυγος του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρα-
τίας και αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα.

Να είναι προσεκτικοί σε όσους τους υπόσχονται 
χιλιάδες ευρώ μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 
συνιστά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης στους 
επαγγελματίες και επιχειρηματίες της πόλης. Σε 
σχετική ανακοίνωσή του το ΕΕΘ αναφέρει πως 
«έχει διαπιστωθεί, από επώνυμες καταγγελίες 
μελών του ΕΕΘ, ότι κάποιοι επιτήδειοι, εμφανίζο-
νται ως «ειδικοί σύμβουλοι», προσεγγίζουν τους 
επαγγελματίες, τους τάζουν «σίγουρες» χρηματο-
δοτήσεις που δεν υπάρχουν, και τους αποσπούν 
προκαταβολές και μικροποσά για έξοδα φακέλου 
και «παράβολα». Μάλιστα σημειώνεται ότι «οι ενδι-
αφερόμενοι θα πρέπει αναζητούν πληροφορίες και 
να δέχονται συμβουλές, όχι από περαστικούς, αλλά 
από εταιρίες και πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμέ-
να επάρκεια και σοβαρή παρουσία στο χώρο».

Στην… γωνία έστησε τον Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα ένας 
Θεσσαλονικιός βουλευτής και πρώην υπουργός 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για τον Δημήτρη Μάρδα 
της Β’ Θεσσαλονίκης. Σε πρόσφατη συζήτηση 
στη Βουλή ο πρώην «τσάρος» της ελληνι-
κής οικονομίας έκανε λόγο για συμβιβασμό 
γεγονός που εξέπληξε τον πανεπιστημιακό 
Μάρδα, αφού στην έκθεση γίνεται λόγος για 
πρωτογενές πλεόνασμα 2%. «Εσείς αυτά τα 
έχετε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και τους εταίρους» τον ρώτησε ο κ. 
Μάρδας αφήνοντας τον Στουρνάρα με το… 
στόμα ανοικτό! 

Οι πρόσφατες δηλώσεις στελέχους της κυβέρνη-

σης Τραμπ περί διάλυσης των Σκοπίων βρέθηκαν 

στο επίκεντρο της εκπομπής «σχολιάζοντας την 

επικαιρότητα » στη Βεργίνα τηλεόραση. Ο βου-

λευτής της Ένωσης Κεντρώων στη Β περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης, Αριστείδης Φωκάς μιλώντας στο 

κανάλι υποστήριξε «Τα Σκόπια και να διαλυθούν 

δεν παίζει ρόλο. Είναι ένα κρατίδιο που σφετεριζει 

το όνομα μας. Καλοδεχουμενοι αυτοί που θέλουν 

να ενωθούν με την Ελλάδα. Οι Αλβανοί ας πάνε 

στην Αλβανία και ας πάρουμε εμείς τους Έλληνες. 

Περνάμε τα σύνορα και μιλάμε ελληνικά. Είναι 

ξεκάθαρο. Γιατί να μην έρθουν να ενωθούν με την 

Ελλάδα; «Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσε-

κτικοί στην εξωτερική μας πολιτική και να μην 

δεχτούμε πουθενά να υπάρχει ο όρος Μακεδονία. 

Στα Σκόπια ανθεί το μαύρο χρήμα. Είναι θέμα χρό-

νου η διάλυση τους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Την μια πίτα μετά την άλλη κόβε 
ο Θεόδωρος Καράογλου και το 
επιτελείο του. Πρόσφατα βρέθηκε 
στο Λαγκαδά και πιο συγκεκριμέ-
να στο δημαρχείο της περιοχής για 
να κόψει την… τρίτη πίτα σε λίγεσ 
μέρες. Η εκδήλωση σύμφωνα με 
συνεργάτες του πρώην υπουργού 
Μακεδονίας Θράκης στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία καθώς το πα-
ρών έδωσαν περίπου 150 άτομα. 
Η τυχερή που βρήκε το φλουρί 
έλαβε για δώρο το βιβλίο… «Ο Δι-
στιχηζμένος κομονιστής». Τυχαίο; 
Δεν νομίζω! 

Μάνατζερ του κυρ Γιάννη έγινε ο στενός του φίλος και 
συνάδελφος δήμαρχος Μαραθώνα. Ο Ηλίας Ψινάκης 
βρέθηκε την περασμένη βδομάδα στην Θεσσαλονίκη για 
εκδηλώσεις… ελληνοκινεζικές και μόνο «το Κινέζο» δεν 
έκανε. Έχει αντιληφθεί ότι ο δήμαρχος Μπουτάρης έχει 
χάσει λίγο… έδαφος το τελευταίο διάστημα -πότε με τους 
διαγωνισμούς της Καθαριότητας, πότε με το αλάτι που… 
πετρώνει- και αποφάσισε να τον αναλάβει και να τον μα-
νατζάρει ως άλλο Σάκη Ρουβά! Μεταξύ άλλων δε, του 
δημιούργησε και προφίλ στο Instagram… Τώρα μένει να 
δούμε αν ο κ. Μπουτάρης - που δεν τα πηγαίνει καλά με 
τα social media και τις νέες τεχνολογίες - θα «ανεβάσει» 
τουλάχιστον ακόμα μια… φωτογραφία μέχρι να ξαναβρε-
θεί με τον κ. Ψινάκη…
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Μπορεί ο ίδιος να ήθελε να βρεθεί κρυφά με τον Τζιτζικώ-
στα και την Πατουλίδου, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός 
της KARFITSA τους εντόπισε… Το πρωί της περασμένης 
Κυριακής και ενώ η επιχείρηση της εξουδετέρωσης βόμ-
βας στο Κορδελιό βρισκόταν σε εξέλιξη, στους κήπους 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας έκοβε βόλτες ο δήμαρ-
χος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης μαζί με τον υφυπουργό 
Παιδείας Κώστα Ζουράρι. Οι δυο τους ανέβηκαν στο γρα-
φείο του Απόστολου Τζιτζικώστα και ενημερώθηκαν από 
πρώτο χέρι για την… επιχείρηση…

Μαθαίνουμε ότι σε «γαλά-
ζια» πηγαδάκια  κυριάρ-

χησε ο… «γαλάζιος» βου-
λευτής και οι… selfie που 
βγάζει και ξαναβγάζει… 

«Καλά δεν έχει καταλάβει 
ότι έχει αλλάξει ο τρόπος 
και οι μέθοδοι πολιτικής 
επικοινωνίας» σχολία-
ζε χαρακτηριστικά στην 
KARFITSA στέλεχος της 

Μιχαήλ Καλού (όπου στε-
γάζονται τα νέα γραφεία 
της ΝΔ Θεσσαλονίκης)

Σειρά συναντήσεων είχε ο αναπληρωτής τομεάρ-
χης εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου 

Ελληνισμού, βουλευτής, Σάββας Αναστασιάδης , 
κατά την παραμονή του στο Μόναχο, όπου βρέθηκε 

προσκεκλημένος της Ελληνικής κοινότητας, για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  Μεταξύ 

άλλων  το πρόγραμμα του Θεσσαλονικιού πολιτικού 
περιελάμβανε πολλές συναντήσεις. Από τις επαφές 

διαπιστώθηκε ότι, το μείζων θέμα που απασχολεί 
την Ελληνική κοινότητα, αυτή την περίοδο είναι, η 

εκκρεμότητα του Ελληνικού σχολείου του Μονάχου, 
η στέγαση του λυκείου του Μονάχου, ενώ το θέμα 

της βελτίωσης της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων 
συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων των 

εκπαιδευτικών, η ψήφος των ομογενών, θέματα 
φορολογικά , ασφαλιστικά και καθημερινότητας 

βρίσκονται στα διαχρονικά τους αιτήματα.

Μπορεί να είναι νωρίς αλλά η βόμβα του 
Κορδελιού φέρνει… βόμβες στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. «Πηγαδάκια» στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας σχολιάζουν ότι ο πολύ 
καλός χειρισμός της επιχείρησης τόσο σε ό,τι 
αφορά την εκκένωση της περιοχής από τους 
62.000 κατοίκους αλλά και την εξουδετέρω-
ση του βλήματος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
φέρνουν πιο… κοντά τη Βούλα Πατουλίδου 
στον δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης. Η 
αντπεριφερειάρχης μέχρι στιγμής ούτε δια-
ψεύδει ούτε επιβεβαιώνει όταν την ρωτούν 
κάτι σχετικό. 

Σκεφτείτε ωστόσο, εάν η ολυμπιονίκης πει 
το «Ναι» και ριχτεί στην μάχη του σταυρού 
στον κεντρικό δήμο η ΝΔ (από την οποία θα 
υποστηριχτεί) και έχει πιθανότητες να κερ-
δίσει τον Μπουτάρη και θα αποφύγει νέο… 
εμφύλιο, αφού εκτός από τον Τζιτζικώστα 
υποψήφιος Περιφερειάρχης θέλει το 2019 να 
είναι και ο Καράογλου. Να θυμίσουμε ότι η κα 
Πατουλίδου στο παρελθόν πολιτεύτηκε με το 
ΠΑΣΟΚ (επομένως έχει και εκεί… ψηφοφό-
ρους) ενώ είναι προσωπική φίλη του Πάνου 
Καμμένου και του Κώστα Ζουράρι…

SMS

#karfitsomata

Ο δήμος – πρότυπο του νομού Θεσσαλονίκης
Χάραξη του νέου σχεδιασμού της παράταξης Ιγνάτιου Καϊτεζίδη στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και κοπή πίτας…  
Ο δήμαρχος του 65% μίλησε για τον δήμο που «καταφέρνει όχι απλά να στέκεται όρθιος μέσα στο σκηνικό 
της κρίσης αλλά και να αποτελεί πρότυπο άλλων κοινωνιών» υπενθυμίζοντας την άριστη αντιμετώπιση 
της πρόσφατης κακοκαιρίας. «Το 65% που μας έδωσαν οι συμπολίτες μας στις τελευταίες εκλογές δείχνει 
το μέγεθος της ευθύνης μας…» Πρόσθεσε τους βασικούς άξονες με τους οποίους θα συνεχίσει «Πρώτον, 
νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά. Δεύτερον, είμαστε ο πιο καθαρός και αποτελεσματικός δήμος (τηλ γραμμή 
15195) Τρίτον, υλοποιήσαμε πάνω από 360 έργα και δράσεις και τέταρτον, διαθέτουμε ηθικό πλεονέκτημα 
απέναντι στους συμπολίτες μας, τους οποίους μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια.  Ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη που 
ενώνει τις δυνάμεις του τόπου και επιμένει στα έργα (και όχι μόνο στα λόγια…)
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Η τενίστρια Αφροδίτη Λατινοπούλου «παίζει» 
δυνατά! Όχι μόνο τένις –στο οποίο έχει βγει 
17 φορές πανελλήνια πρωταθλήτρια- αλλά και 
στην… πολιτική. Όπως ακούγεται στα «γαλά-
ζια» πηγαδάκια της Θεσσαλονίκης η κ. Λατι-
νοπούλου έχει πολλές πιθανότητες να είναι 
υποψήφια βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια. Αν 
τελικά συμπεριληφθεί στις «γαλάζιες» λίστες 
και η υποψηφιότητά της προστεθεί στις φημο-
λογούμενες υποψηφιότητες Ρέμου και Σπυ-
ράκη, τότε φαντάζεστε πως έχει να γίνει… η 
σφαγή του Δράμαλη και με εξαίρεση τους ήδη 
εκλεγμένους βουλευτές κανείς δεν πρέπει να 
θεωρεί δεδομένη την δική του υποψηφιότητα. 

«Στ’ άρματα, στ’ άρματα εμπρός στον αγώνα…» 

λέει το γνωστό αντάρτικο! Η Μαρία Κόλλια Τσα-

ρουχά ωστόσο κάθε άλλο από… αντάρτισσα της 

κυβέρνησης είναι. Πρόσφατα ως εκπρόσωπος 

της συγκυβέρνησης Τσίπρα- Καμμένου βρέθη-

κε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 139 

χρόνων από την Επανάσταση του Ολύμπου. «Η 

Μακεδονική Επανάσταση του 1878 απέτρεψε τη 

Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που θα οδηγούσε 

στη δημιουργία της «Μεγάλης Βουλγαρίας» και 

έδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο Ελληνικός Λαός 

δεν υποτάσσεται σε αλλότριους σχεδιασμούς. 

Δόξα και τιμή στους ήρωες που έδωσαν το αίμα 

τους αποδεικνύοντας την αγάπη τους για την 

Ελλάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά μπροστά στις 

κάμερες! 

Αυτή η κυβέρνηση έχει γεμίσει 
ψέματα τους Έλληνες πολίτες, 
για πρώτη φορά από τη Μετα-
πολίτευση και μετά, ο υπουρ-
γός Οικονομικών μίας χώρας 
κατηγορεί, στην ουσία, τον 
πρωθυπουργό του ως ψεύτη. 
Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση 
του πρωθυπουργού «ούτε ένα 
ευρώ μέτρα», ο κ. Τσακαλώτος 
απάντησε: Τι θέλατε να σας πει; 
Ότι θα πάρουμε 1 δισ. μέτρα για 
να μας ζητήσουν οι άλλοι 2 δισ.; 
Αυτή είναι μία κυνική ομολογία 
του κ. Τσακαλώτου για το τι έρ-
χεται. Αυτό που καταγράφεται 
στις δημοσκοπήσεις δεν είναι 
τυχαίο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχουν καμία επαφή με την 
πραγματικότητα, ακούω να λένε ότι ευημερούν 
τα πάντα. Αφού η οικονομία είναι πολύ καλά, 
γιατί δεν αίρονται τα capital controls; Εμείς, αυτό 
που λέμε στο εσωτερικό, λέμε και στο εξωτερι-
κό, παρουσιάσαμε στην κυρία Μέρκελ το εθνικό 

σχέδιο που μπορεί να βγάλει 
τη χώρα από την κρίση χωρίς 
πρόσθετα μέτρα. Αυτά είναι 
απαιτήσεις των πιστωτών μας, 
γιατί αυτή η κυβέρνηση, σε 
ένα τριετές πρόγραμμα, είναι 
ήδη έναν χρόνο πίσω. Αυτή 
η αξιολόγηση που συζητάμε 
τώρα θα έπρεπε να είχε κλείσει 
τον Φεβρουάριο του 2016 και 
τότε οι πιστωτές μας δεν μας 
ζητούσαν πρόσθετα μέτρα. Οι 
δυνατότητες των Ελλήνων και 
της Ελλάδας δεν είναι οι δυνα-
τότητες αυτής της κυβέρνησης, 
που έχουν οδηγήσει τη χώρα 
εδώ που την έχουν οδηγήσει, 
εμείς έχουμε πει ότι η αξιολό-
γηση πρέπει να κλείσει το συ-

ντομότερο δυνατό, με τον καλύτερο τρόπο. Η 
κυβέρνηση διαπραγματεύεται… οι εκλογές πα-
ραμένουν στο τραπέζι, είναι μόνιμο αίτημά μας. 
*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής της ΝΔ 
στο Νομό Χαλκιδικής

Η κυβέρνηση έχει γεμίσει ψέματα τους Έλληνες πολίτες

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη αστυνομικών τμημάτων στην εκλογική του περιφέρεια (το 
νομό Κιλκίς), εξέφρασε ο Τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιος 
Γεωργαντάς. Σε σχετική ανάρτησή του στο facebook έγραψε: «νέα επιτυχία της κυβέρνησης : όλος ο 
νομός μόνο τρία αστυνομικά τμήματα. Δυστυχώς η κατάργηση τεσσάρων αστυνομικών τμημάτων του 
νομού και η συγχώνευση δύο τμημάτων συνοριακής φύλαξης είναι πλέον γεγονός. Όσοι πίστευαν ότι 
κάτι θα διασωθεί από τον αρχικό σχεδιασμό του Υπουργείου διαψεύστηκαν. Η κυβέρνηση δεν έλαβε 
υπόψη της τις αιτιολογημένες ενστάσεις των θεσμικών παραγόντων αλλά και των κατοίκων για τις ιδι-
αιτερότητες της περιοχής. Για ένα παραμεθόριο νομό όπως το Κιλκίς, με τις μεγαλύτερες προσφυγικές 
και μεταναστευτικές ροές σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα οι συνέπειες αυτών των επιλογών. Αποδεικνύεται δυστυχώς κάθε μέρα ότι καμιά αντί-
σταση δεν υπάρχει στις αποφάσεις που αφορούν τον νομό. Σε κάποια άλλα σημεία της Ελλάδας κάποιοι 
φαίνεται πως είναι πιο “τυχεροί” (για όσους δεν κατάλαβαν εννοώ άλλες περιπτώσεις όπου τμήματα 
διασώθηκαν όπως το αστυνομικό τμήμα Τυχερού Έβρου). Μια απλή σύγκριση του αριθμού των αστυ-
νομικών τμημάτων που διατηρήθηκαν σε νομούς με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά του Κιλκίς δεν μπορεί 
παρά να σε απογοητεύει».

Σε… κουτουκάκι για να θυμηθούν τα παλιά βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης που προ-
έρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η συνάντηση των πρώην και εν ενεργεία δημάρχων και δημο-
τικών συμβούλων του νομού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Όπως 
μαθαίνουμε επρόκειτο  για μια… εθιμοτυπική συνάντηση, αφού πραγματοποιείται κάθε χρονιά. 
Εκεί εκτός από ευχές που… ανταλλάσουν, συζητούν τις εξελίξεις σε… όλα τα επίπεδα και φυσικά 
κόβουν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα του! Για τη συνάντηση μάθαμε από τις φωτογραφίες που 
ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο facebook ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος

#k
arfi

tso
m

ata
Ρεφενέ τα κεράσματα στην Περιφέρεια. Ο ένας τον 

καφέ ο άλλος τα τυροπιτάκια. Και τα τυροπιτάκια 

για τους δημοσιογράφους ήταν… homemade 

φτιαγμένα από την μαμά της αντιπεριφερειάρχισας 

Β. Πατουλίδου. 

Απορία: Αληθεύει πως… δυο δήμαρχοι της 

Θεσσαλονίκης πλέον δεν λένε ούτε… «καλημέρα»;

SMS

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

Στην… Θεσσαλονίκη, την πόλη, το δυναμικό της και τους άνεργους 
πολίτες «έπεσε» το φλουρί της πίτας που έκοψε το δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου 
ευχήθηκαν «καλή χρονιά με υγεία» ο ένας στον άλλο, φιλήθηκαν 
σταυρωτά και στην συνέχεια ξεκίνησαν ο ένας την επίθεση στον 
άλλο. Ο τυχερός πήρε για δώρο το λεύκωμα «Η Θεσσαλονίκη τον 
18ο αιώνα». 
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«Εμείς για το Αιγαίο...» Όταν ανοίγει κάποιος την ιστο-
σελίδα της περιφέρειας διαβάζει αυτό το μότο με λογό-
τυπο θάλασσα και ήλιο... Σήμερα, το Αιγαίο, ποια ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά έχει;

Το Βόρειο Αιγαίο φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Ασφαλώς 
υπάρχει πάντα ως ιδιαίτερη πραγματικότητα μέσα στη φύση 
και το χρόνο. Με φως, ιστορία και πολιτισμό. Σήμερα το Βό-
ρειο Αιγαίο συμπορεύεται με τις συνθήκες της εποχής του. 
Προβλήματα που συνδέονται με την οικονομική κρίση, την 
τοπική οικονομική δραστηριότητα, την αγροτική παραγω-
γή, τον τουρισμό. Το μεγάλο και πρωτόγνωρο μεταναστευ-
τικό και προσφυγικό ζήτημα έχει τοποθετήσει όλα αυτά τα 
προβλήματα σε νέα βάση και έχει γεννήσει νέες απαιτήσεις. 
Αποτελεί μια δοκιμασία και εργαζόμαστε με οδηγό πάντα τις 
σταθερές επιλογές και αξίες μας για το καλύτερο αποτέλεσμα 
σε όλα τα μέτωπα. 

Η περιφέρεια σας έχει πολλές φουρτούνες... Κυριολε-
κτικά. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιοχές... Πώς «πε-
τάγεστε» μέχρι αυτές με τόσα… μποφόρ;

Υπάρχει πράγματι μια δυσκολία στην επικοινωνία. Η γεωγρα-
φία ορίζει τους τόπους και τους ανθρώπους. Έχουμε μάθει 
όμως να ζούμε με τα προβλήματα που γεννούν οι «φουρτού-
νες» και βρίσκουμε πάντα λύσεις. 

Σας ζηλεύουν οι συνάδελφοι σας από άλλες περιφέρει-
ες; Τι σας λένε; Εσείς, μετά από αυτή του Αιγαίου, ποια 
περιφέρεια... θα θέλατε;

Να με ζηλεύουν; Δεν νομίζω. Αν εννοείτε ότι ζηλεύουν τις 
ομορφιές του Β. Αιγαίου, τους καταλαβαίνω. Όλες οι Περι-
φέρειες είναι όμορφες. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα 
παντού. 

Υπάρχουν άνθρωποι - καλή ώρα εγώ - που υποστηρί-
ζουν ότι αν όλη η Ελλάδα γινόταν... Μύκονος θα βγαί-
ναμε από την κρίση. Άλλωστε οι ξένοι, κυρίως το νησί 
αυτό γνωρίζουν... Γιατί τα παιδιά μας να μεταναστεύουν 
στα ανήλεα γραφεία ή εργοστάσια της ΕΕ και της Β. Ευ-
ρώπης και να μην εργάζονται στον τόπο τους, στον τομέα 
του τουρισμού; Τι σταματά την ανάπτυξη στο πιο όμορ-
φο... οικόπεδο του κόσμου;

Θέτετε πολλά και σύνθετα ζητήματα. Και δεν υπάρχουν εύκο-
λες απαντήσεις. Το συνολικό οικονομικό πρόβλημα ης χώρας 
είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί. Οι «νησίδες» είναι 
χρήσιμες, το σύνολο της χώρας ενδιαφέρει. Η Ελλάδα έχει 
τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης και αυτό πρωτεύει. Η 
ανάπτυξη θα φέρει απασχόληση και η προσήλωση στην ανά-
πτυξη είναι σήμερα το μείζον ζητούμενο. 

Η Περιφέρεια Αιγαίου, σήμερα τι προβλήματα αντιμε-
τωπίζει; Προσφυγικό, σχολεία και ... ιατρική περίθαλψη 
(όπως... πάντα;)

Όπως σας είπα το προσφυγικό είναι ένα πρωτόγνωρο πρό-
βλημα. Προσερχόμαστε στο ζήτημα αυτό μέσα στα όρια των 
αρμοδιοτήτων μας και κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θέτο-
ντας στους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι τα προβλήματα 

που το συνοδεύουν. Τα υπόλοιπα καθημερινά προβλήματα 
της Περιφέρειας, τα αντιμετωπίζουμε -πιστεύω- με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας μέχρι και τον τελευταίο 
διαθέσιμο πόρο. 

Άνθρωποι σαν κι εσάς, που εργάστηκαν στον ιδιωτικό 
τομέα, γιατί δεν τολμούν να δοκιμασθούν στα δημόσια 
πράγματα; Είναι πιο... επικίνδυνο το δημόσιο από τα ρί-
σκα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας;

Εγώ, σε ό,τι με αφορά, συμμετέχω στα δημόσια πράγματα. 
Υπάρχει μια διαφορά από τη δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό 
τομέα. Σχεδόν άλλοι κόσμοι. Οι απαιτήσεις της δημόσιας πα-
ρουσίας και της συμμετοχής, είναι πιεστικές και δύσκολες. Ο 
καθένας ενεργεί  όπως κρίνει.

Τι σχέση έχετε με την κεντρική εξουσία; Τι ζητήσατε 
πολλές φορές και δεν έχετε ούτε φωνή ούτε απάντηση;

Η σχέση μου είναι καλή. Δεν νοείται εδώ φίλος και εχθρός. 
Αυτό που με ενδιαφέρει, είναι μέσα από τη σχέση να προκύ-
πτει ένα αποτέλεσμα και μια χρησιμότητα υπέρ της Περιφέ-
ρειας που με έχει τιμήσει με την ψήφο της.

Πότε είδατε τον πρωθυπουργό και πότε τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης (και τους επικεφαλής όλων 
των κομμάτων) για να τους ενημερώσετε για την κατά-
σταση στο Βόρειο Αιγαίο;

Μου ζητάτε ημερομηνίες; Είμαι σε διαρκή επικοινωνία, ανά-
λογα με το πρόβλημα, την πιεστικότητα και την ανάγκη. 

«Έχουμε μάθει  
να ζούμε  

με… φουρτούνες»
Μύκονος και Σαντορίνη πολυτραγουδήθηκαν… 

Αντιθέτως άλλα νησιά, στο Βόρειο Αιγαίο, όπως 
Λέσβος , Λήμνος , Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Ψαρά, 

Οινούσσες, Σάμος – δίπλα στα παράλια της 
Τουρκίας - Ικαρία, Φούρνοι , Θύμαινα, Άγιος 

Μηνάς κ.α. δεν είχαν αυτή την τύχη. Με το 
προσφυγικό αποδείχθηκε ότι άλλη ήταν η μοίρα 

τους… Η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Χριστιάνα 
Καλογήρου επισημαίνει στην KARFITSA ότι οι 

συνάδελφοι της  μάλλον… δεν τη ζηλεύουν για τις 
ευθύνες των γεωγραφικών ορίων με τη μεγάλη 

ακτογραμμή και τα πολλά μποφόρ…

Χρ
ιστ

ιάν
α Κ

αλ
ογ

ήρ
ου

 

Της @karapanagiotidu

#πέριξ

Η Χριστιάνα Καλογήρου 
είναι οικονομολόγος. Το 2004, 

εκλέγεται βουλευτής νομού 
Λέσβου. Διετέλεσε μέλος 

των Επιτροπών Μορφωτικών 
Υποθέσεων, Οικονομικών, 

Προστασίας Περιβάλλοντος, και 
Περιφερειών της Βουλής. Το 
2012 τοποθετήθηκε στη θέση 
της Γενικής Γραμματέως της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. Παράλληλα, συμμε-
τέχει ενεργά σε πρωτοβου-
λίες πολιτών ,για ζητήματα 

βιώσιμης ανάπτυξης, επιχει-
ρηματικότητας, προστασίας του 
περιβάλλοντος αλλά και θέματα 
που αφορούν στη σύγχρονη γυ-
ναίκα.Για τουλάχιστον 20 χρόνια  
εργάστηκε  στον ιδιωτικό τομέα 
σε θέσεις ευθύνης, στους το-

μείς οργάνωσης, ανάπτυξης και 
οικονομικής διαχείρισης . Έχει 

εκπονήσει επιστημονικές μελέ-
τες στον τομέα της οικονομικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης. 
Σήμερα είναι Περιφερειάρχης 
Βορείου Αιγαίου και μέλος του 
Δ.Σ της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας.
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#έρευνα #έρευνα

Με μια «βόμβα» αναδείχθηκε η χρόνια… εκρηκτική κατάσταση στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σε  έκταση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, στα Διαβατά 
της Θεσσαλονίκης, όπου ζουν 4.000 τσιγγάνοι, βρέθηκε άδειο από -εκρηκτικά- βλήμα και μια… παλιά ιστορία. Οι δύο μαχαλάδες του οικισμού 

«Αγία Σοφία» τα έχουν πλέον όλα. Ακόμη και αναμνηστικά σίδερα του Β΄Παγκοσμίου πολέμου…

Η… «εκρηκτική»  
δυτική Θεσσαλονίκη

Ο πυροσωλήνας που βρέθηκε στο σπίτι του 
προέδρου του οικισμού Αγίας Σοφίας, Αθα-
νάσιου  Φραγκούλη ήταν για γέλια και για 
κλάματα. Ανησύχησαν αρχικά αλλά γέλασαν 
μετά με τη ψυχή τους και μάλιστα μπροστά 
στις κάμερες που κατέκλυσαν την… απα-
γορευμένη περιοχή. «Μου το άφησαν στην 
πόρτα μου, δεν το πίστευα. Ηρθε ο στρατός 
για να την απομακρύνει από το σημείο, αφού 
πρώτα μας είπαν να φύγουμε σε ακτίνα 100 
μέτρων για την ασφάλεια μας». Το βράδυ της 
ίδιας μέρας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ, 
συνταγματάρχης, Νίκος Φανιός, δήλωσε ότι 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς ο πυ-
ροσωλήνας δεν έχει εκρηκτικά. 

Μαχαλάς... φάντασμα

Στο αυτοσχέδιο χωριό των Ρομά υπάρχουν, 
κυρίως, προκάτ σπίτια. O κ. Φραγκούλης μας 
είπε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

«Από το 2004 είμαστε χωρίς νερό. Νερό 
κουβαλάμε, με παγούρια. Πήγαμε στους 
αρμόδιους για να μας περάσουν υδρόμετρα 
για να μπορούμε να πίνουμε νερό και να κά-
νουμε μπάνιο σαν άνθρωποι. Δεν μπορούμε 
ούτε μπάνιο να κάνουμε. Δεν μπορούμε να 
πάμε στην τουαλέτα, χωρίς νερό». Εντός του 
οικισμού τα μικρά δρομάκια που υπάρχουν 
και διαχωρίζουν σε τετράγωνα την περιο-
χή είναι απροσπέλαστα, καθώς υπάρχουν 
αρκετές λακούβες. «Δεν υπάρχουν δρόμοι. 
Όταν βρέχει πρέπει να φοράς μπότες μέχρι 
το γόνατο, γιατί μέχρι εκεί φτάνουν τα λιμνά-
ζοντα νερά. Τα μικρά παιδιά παίζουν μέσα 
στα λασπόνερα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. 
Αρρωσταίνουν τα παιδιά μας», είπε ο πρό-
εδρος.  Για τους «φουσκωμένους», όπως 
υποστηρίζουν λογαριασμούς της ΔΕΗ ο ίδιος 
εξήγησε ότι  «Μέχρι το 2005-2006 πληρώ-
ναμε ρεύμα 200 με 300 ευρώ. Μετά το 2007 
για ένα σπίτι 50τ.μ. το ρεύμα έρχεται πάνω 

από 700 ευρώ και δεν έχουμε τις δυνάμεις 
να το πληρώνουμε. Μετά ήρθε η ΔΕΗ και με 
την βοήθεια της αστυνομίας, έβγαλαν όλα τα 
καλώδια. Μετά από μόνοι τους μας τα ξαναέ-
βαλαν 16 κουτιά σε κάθε τετράγωνο». 

Ο 16χρονος Γιώργος, εγγονός του προέ-
δρου, ανέφερε ότι τα παιδιά της ηλικίας του 
στον οικισμό δεν έχουν τα ίδια προνόμια στην 
εκπαίδευση και στον αθλητισμό με συνομή-
λικους τους από άλλες περιοχές. «Η μεταφο-
ρά από κα προς το σχολείο δεν είναι εύκολη 
για παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν στο 
Λύκειο. Υπάρχουν λεωφορεία μόνο για με-
ταφορά μαθητών δημοτικού και γυμνασίου. 
Για το Λύκειο δεν υπάρχει. Εγώ είμαι το μόνο 
παιδί που φοιτώ σε Λύκειο και συγκεκριμένα 
στο 1ο ΕΠΑΛ Σίνδου, από τα 2.000 του οικι-
σμού και κάνω ολόκληρο ταξίδι. Ξυπνάω 6 
το πρωί για να πάρω το «9» λεωφορείο να 
πάω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από 

Η «βόμβα»  

που δεν έσκασε 

αλλά… ξέθαψε 

προβλήματα

Της Φιλίππα Βλαστού
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«Απαγορευμένη» περιοχή θεωρείται για αρκετούς 
οδηγούς ταξί  πέριξ του οικισμού της Αγίας Σοφίας, 
στα Διαβατά. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν πέσει 
θύματα κλοπής αποβιβάζοντας ή επιβιβάζοντας πελά-
τες τόσο από την συγκεκριμένη περιοχή όσο και από 
τον Δενδροπόταμο, όπως  αναφέρει στην KARFITSA 
o Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος σωματείου οδηγών 
ταξί «Ερμής». Την ημέρα που συνέβη το περιστατικό 
με την «βόμβα», στην  περιοχή ένας οδηγός ταξί μετά 
την αποβίβαση πελάτη μέσα στον οικισμό άγνωστοι τον 
λήστεψαν. «Πήγε άφησε έναν  πελάτη στον οικισμό και 
μόλις ξεκίνησε για να φύγει 100 μέτρα πριν βγει από 
εκεί τον περικύκλωσαν πέντε με έξι άτομα, του πήραν 
70 ευρώ. Ο οδηγός τα έδωσε δίχως να το σκεφτεί 
δεύτερη φορά και έφυγε αμέσως με το όχημα του», 
περιγράφει ο κ. Λεοντιάδης. «Σε εκείνη την περιοχή 
έχουν γίνει αρκετά περιστατικά. Οι οδηγοί ταξί απο-
φεύγουν πολλές φορές να επιβιβάζουν ακόμα και να 
αποβιβάζουν κόσμο σε εκείνα τα σημεία. Με αποτέλε-
σμα άτομα τα οποία μπορεί να εργάζονται εκεί  να μην 
μπορούν να εξυπηρετηθούν εύκολα, γιατί φοβούνται 
οι οδηγοί να προσεγγίσουν την περιοχή», εξηγεί ο κ. 
Λεοντιάδης. Παρά ταύτα, ο ίδιος επεσήμανε ότι κλοπές 
δεν συμβαίνουν μόνο στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά 
και στην ανατολική, απλά είναι πολύ μικρότερης συ-
χνότητας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται 
μείωση ανάλογων περιστατικών, καθώς σύμφωνα με 
τον πρόεδρο «ίσως επειδή οι οδηγοί είναι ενημερωμέ-
νοι και προσπαθούν να αποφεύγουν κάποια μέρη και 
πλέον έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας», όμως ο ίδιος 
τονίζει ότι : « δεν είναι καλό για το επάγγελμα μας 
να αποφεύγουμε περιοχές, αλλά κάποιες δύσκολες 
ώρες και σημεία, το κάνουμε». Για το περιστατικό της 
Τρίτης ο Παναγιώτης Σαμπάνης, πρόεδρος ομοσπονδίας 
Ρομά Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας τόνισε ότι : 
«τέτοια περιστατικά υπάρχουν και στον Δενδροπόταμο. 
Εμείς τα καταδικάζουμε όπου και αν γίνονται», αλλά 
δεν παρέλειψε να δείξει την πικρία του λέγοντας  ότι 
«είναι απαράδεκτο να μην έρχονται ταξί μέσα στον 
οικισμό. Όταν συμβαίνει μια κλοπή δεν θα πρέπει να 
γενικεύεται και να στιγματίζεται η περιοχή». Για  την 
αστυνόμευση της περιοχής ο πρόεδρος των αστυνομι-
κών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης 
υπογράμμισε ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην 
πόλη. «Η έλλειψη  υλικοτεχνικής υποδομής, οχημάτων 
και έμψυχου δυναμικού δημιουργεί γενικευμένο 
πρόβλημα. Όταν τρία και τέσσερα αστυνομικά τμήματα 
βγάζουν ένα περιπολικό και καλούνται να καλύψουν 
όλη αυτήν την γεωγραφική έκταση, μπορούμε να 
αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος». Για 
την περιοχή του οικισμού της Αγίας Σοφίας, αλλά και 
του Δενδροποτάμου, ο κ. Τσαϊρίδης επεσήμανε ότι: 
«έχουμε μπει πάρα πολλές φορές για επιχειρήσεις και 
ελέγχους για διάφορα ζητήματα».

Η περιοχή που  
έχει βγει από τα GPS  
των ταξιτζήδων

εκεί παίρνω το «51» για να πάω στο σχο-
λείο», είπε ο Γιώργος  προσθέτοντας ότι στον 
οικισμό δεν υπάρχουν χώροι αθλητισμού.

Ζητούν… στέγαση,  
υποδομές και ασφάλεια

«Ο οικισμός Αγίας Σοφίας είναι ο πρώτος που 
στήθηκε μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαί-
σιο στήριξης. Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά 
χρήματα στον συγκεκριμένο οικισμό, αλλά 
από το 2004 είμαστε  σε αυτό το χάλι», είπε 
στην KARFITSA o Παναγιώτης Σαμπάνης, 
πρόεδρος ομοσπονδίας Ρομά Μακεδονίας, 
Θράκης και Θεσσαλίας συμπληρώνοντας ότι : 
«Δεν υπάρχει υποστήριξη από πουθενά. Πριν 
από τέσσερις μήνες είχε πρόβλημα η αποχέ-
τευση και όλες οι ακαθαρσίες είχαν βγει στην 
επιφάνεια. Αποτέλεσμα ήταν να τα πατάμε και 

τα μικρόβια να μεταφέρονται». Όσον αφο-
ρά το θέμα της ύδρευσης του οικισμού ο κ. 
Σαμπάνης εξήγησε ότι : « έχω κάνει μια επα-
φή με την ΕΥΑΘ. Τέλη του 2016 ξεκίνησε να 
κάνει το εξωτερικό δίκτυο για την υδροδό-
τηση. Είναι σε φάση ολοκλήρωσης  και από 
όσο ξέρω τέλη του μήνα θα είναι έτοιμο». 
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι μετά από διάλογο 
που είχαν με την ειδική γραμματέα κοινωνι-
κής ένταξης των Ρομά, Κατερίνα Γιάντσιου 
και την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου «είμαστε σε  
διαβούλευση για τον σχεδιασμό στέγασης 
και υποδομών για όλους τους οικισμούς της 
Ελλάδας, διότι το υπουργείο διαπίστωσε ότι 
υπάρχουν ανάγκες».Ο κ. Σαμπάνης ξεκαθά-
ρισε από την πλευρά του ότι «στον οικισμό 
δεν έχουμε ναρκωτικά, παρά μόνο προβλή-

ματα παραβατικότητας όπως μικροκλοπές. 
Όμως θέλουμε να περνάνε αστυνομικές δυ-
νάμεις και να εποπτεύουν τον οικισμό, γιατί 
αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτος».

Αλληλεγγύη στους  
γείτονες - πρόσφυγες

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό των 
Ρομά βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας προ-
σφύγων Softex. Ο κ. Σαμπάνης περιγράφει 
πως: «βοηθάμε όπως μπορούμε τους αν-
θρώπους, τους πηγαίνουμε τρόφιμα. Όταν 
τους βλέπουμε να περπατάνε τους μεταφέ-
ρουμε εμείς με τα αμάξια μας, ειδικά όταν εί-
ναι νύχτα. Μάλιστα, πρόσφυγες έρχονται και 
στον οικισμό μας για να κάνουν μια βόλτα και 
να ξεφύγουν από την καθημερινότητα που 
βιώνουν στο camp».
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#συνέντευξη
«Ορισμένοι προσπάθησαν  
να εκμεταλλευτούν πολιτικά τη βόμβα» 
Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου 
τον τελευταίο μήνα κηρύχτηκε 
δυο φορές σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Την 
πρώτη με την κακοκαιρία και 
τις πρωτόγνωρες καιρικές 
συνθήκες για την περιοχή 
και τη δεύτερη πρόσφατα, 
με αφορμή την επιχείρηση 
εξουδετέρωσης της βόμβας του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε. 
Λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση, στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η 
μεγαλύτερη απομάκρυνση πληθυσμού 
σε καιρό ειρήνης ο Πέτρος Σούλας 
μιλά στην KARFITSA. Αποκαλύπτει 
εάν φοβήθηκε πως μπορεί 
κάτι να πάει στραβά και να 
τιναχτούν (κυριολεκτικά και 
μεταφορικά) όλα στον αέρα, 
αναφέρεται σε όλους εκείνους 
που δεν άκουσαν τις οδηγίες 
των Αρχών και τελικά δεν 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους 
και καταγγέλλει πως ορισμένοι 
επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν 
την βόμβα… πολιτικά! Ο κ. 
Σούλας υπογραμμίζει επίσης, 
πως μετά την επιχείρηση 
«ορισμένοι επέλεξαν να 
δώσουν συγχαρητήρια μόνο στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Λίγες ημέρες μετά την επιχείρη-
ση εξουδετέρωσης της βόμβας που 
βρέθηκε στην περιοχή σας, τι μένει; 

Αυτό που μας δίδαξε η πρωτοφανής 
αυτή επιχείρηση, τα αποτυπώματα που 
άφησε στο πέρασμά της είναι μια πολύ-
τιμη παρακαταθήκη, ένα «οπλοστάσιο» 
εμπειρίας για τη διαχείριση κρίσεων σε 
επίπεδο πλέον εθνικό. Εκείνο που σε 

πρώτη φάση «μένει» είναι ένα αίσθημα 
ικανοποίησης ότι όλα πήγαν καλά και λει-

τούργησαν στην εντέλεια και ότι όταν η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θέλει μπορεί να ανταποκριθεί με επι-

τυχία ακόμη και στα πιο δύσκολα εγχειρήματα. Και ο 
δήμος Κορδελιού Ευόσμου απέδειξε πως είναι ικανός 
να φέρει σε πέρας και την πιο απαιτητική αποστολή, 

κάνοντας περήφανη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε 
δεύτερη ανάγνωση εκείνο που είναι ουσιαστικό και 

χρήσιμο είναι η ανάγκη αποτίμησης και αξιοποί-
ησης όλης αυτής της εμπειρίας, η οποία πρέπει 

να αποτελέσει οδηγό για την οργάνωση αντί-
στοιχων επιχειρήσεων σε εθνικό πλέον επί-

πεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει 
να κινηθούμε, συντάσσοντας έναν οδηγό 
διαχείρισης κρίσεων, με πρότυπο τις 
καλές πρακτικές που συνάγονται από 
τη γιγαντιαία επιχείρηση της εξουδετέ-
ρωσης της βόμβας και της οργανωμέ-
νης απομάκρυνσης του πληθυσμού στο 
δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Φοβηθήκατε ότι η βόμβα μπορεί να 
έσκαγε στα… χέρια σας και να τινα-
χτούν (κυριολεκτικά και μεταφορι-
κά) όλα στον αέρα; 

Τα όρια μεταξύ της επιτυχίας και της 
αποτυχίας είναι σχεδόν ακαθόριστα. 
Ειδικά όταν έχεις να διαχειριστείς αν-
θρώπινες ζωές και να επιδείξεις τα 
πιο αυξημένα αντανακλαστικά σε μια 
τέτοιας σοβαρότητας και μεγέθους επι-
χείρηση. Κυριολεκτικά μας περίμεναν 
στην γωνία έστω και για το παραμικρό. 
Και αφού δεν βρήκαν σφάλμα ή παρά-
λειψη στους χειρισμούς της δημοτικής 
αρχής μετά την αίσια έκβαση όλης αυτής 

της κινητοποίησης, επέλεξαν να δώσουν 
συγχαρητήρια μόνον στη Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδονίας -χωρίς αυτό βέβαια 
να σημαίνει ότι δεν χειρίστηκε άψογα το συ-

ντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων- ενώ σε 

Ο δήμαρχος  
Κορδελιού Ευόσμου,  

Πέτρος Σούλας αποκαλύπτει  
στην KARFITSA  

πότε… φοβήθηκε ότι  
κάτι μπορεί να πάει στραβά

Συνέντευξη στον
Βαγγέλη Στολάκη
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«Ορισμένοι προσπάθησαν  
να εκμεταλλευτούν πολιτικά τη βόμβα» 

περίπτωση αποτυχίας όλη την ευθύνη θα είχε ο δή-
μαρχος και ο δήμος! Επειδή εμείς απέχουμε - φύσει 
και θέσει - από τέτοιες συμπεριφορές, το μόνο μας 
μέλημα ήταν το πως θα προστατέψουμε τη ζωή και 
την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Αυτή ήταν η αγω-
νία μας και γι’ αυτό δουλέψαμε συντονισμένα και με-
θοδικά πετυχαίνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την πιο οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης πλη-
θυσμού εν καιρώ ειρήνης στην Ελλάδα.

Ένα ποσοστό των πολιτών του δήμου, περίπου το 
30% επέλεξε παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις 
να μην εγκαταλείψει τα σπίτια του. Τι έχετε να 
πείτε; 

Παρά το γεγονός ότι η εκκένωση ήταν υποχρεωτι-
κή, πράγματι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δημοτών 
δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και παρέμειναν 
στα σπίτια τους. Τις επιλογές αυτές δεν θα ήθελα να 
τις σχολιάσω. Μου αρκεί ότι η πλειοψηφία των συν-
δημοτών μας επέδειξε ψυχραιμία και συνεργάστηκε, 
αναγνωρίζοντας με την ολοκλήρωση της επιχείρησης 
ότι όλη αυτή η κινητοποίηση άξιζε την ταλαιπωρία, 
καθώς γινόταν αποκλειστικά και μόνο για την ασφά-
λειά τους!

Εκτιμάτε ότι ορισμένοι θέλησαν να εκμεταλλευ-
τούν πολιτικά το ζήτημα;

Είναι γνωστό πως η επιτυχία έχει πολλούς πατέρες 
σε αντίθεση με την αποτυχία που είναι ορφανή. Εμείς 
από την αρχή σπεύσαμε να ευχαριστήσουμε – ως 
οφείλαμε – όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που 
συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, 
θεωρώντας δίκαιο να αποδοθούν τα εύσημα σε όλους 
αυτούς που όλες αυτές τις ημέρες έδωσαν τον καλύ-
τερο τους εαυτό για το τελικό αποτέλεσμα.

Παρότι έγιναν προσπάθειες πολιτικής εκμετάλλευσης 
του θέματος, οι πολίτες αποδείχτηκε πως έχουν κρί-
ση και αυξημένα αντανακλαστικά ώστε να προβούν 
στην ορθή  εκτίμηση της κατάστασης και να μην πα-
ρασυρθούν από παρεκκλίνουσες  συμπεριφορές που 
μεμονωμένα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της επι-
καιρότητας.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό και την 
κινητοποίηση του δήμου θα ήθελα να μιλήσου-
με λίγο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον… 
στραγγαλισμό της από την κεντρική εξουσία. Μεί-
ωση κονδυλίων, πάρεδροι και Αποκεντρωμένες 
διοικήσεις που «μπλοκάρουν» έργα. Ποιες είναι 
οι διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να 
προχωρήσει η Πολιτεία σε ό,τι αφορά τον Καλ-
λικράτη; 

Το προβληματικό και ασφυκτικό πλαίσιο που επέβα-
λε με την εφαρμογή του  ο Καλλικράτης οδήγησε και 
οδηγεί – μεσούσης της οικονομικής κρίσης – την Το-
πική Αυτοδιοίκηση σε δραματικά αδιέξοδα. Οι δήμοι 
βιώνουν σήμερα μια ανελέητη επίθεση σε όλα τα επί-
πεδα, με τη δραματική - άνω του 60% - περικοπή των 
θεσμοθετημένων χρηματοδοτήσεων, με τη μεταφορά 
ολοένα και περισσότερων αρμοδιοτήτων χωρίς την 
αντίστοιχη μεταφορά κρατικών πόρων, με μειώσεις 
προσωπικού, με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και 
άλλες θεσμικές αδυναμίες.  Οι δήμοι καλούνται επί της 

ουσίας να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες του κοινωνικού κράτους και των δημοτών 
χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς τον απαιτούμενο σχε-
διασμό, σε ένα διαρκή  αγώνα για την εξασφάλιση των 
απαραίτητων πόρων για τη λειτουργική βιωσιμότητά 
τους και τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό.

Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν η κυβέρνηση να  κα-
τανοήσει πως  η ανασυγκρότηση της χώρας μας είναι 
αδύνατον να επιτευχθεί δίχως ισχυρή οικονομικά και 
θεσμικά Αυτοδιοίκηση. Η Πολιτεία λοιπόν οφείλει να 

προχωρήσει στις διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές ανοί-
γοντας ένα νέο διάλογο με τους φορείς της Αυτοδι-
οίκησης και θέτοντας ένα νέο πλαίσιο αρχών που θα 
διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία και τη δυνατό-
τητα οραματικού σχεδιασμού σε όλες τις εκφάνσεις 
της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικό-
τητας. 

Διανύουμε το μισό της θητείας σας. Τι βαθμό βά-
ζετε στον εαυτό σας για το μέχρι σήμερα έργο 
σας; 

Επειδή εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι, ας αφή-
σουμε το έργο της δημοτικής αρχής να κριθεί στο 
τέλος της πενταετίας από τους ίδιους τους δημότες, 
οι οποίοι και ορθή κρίση έχουν και τον τελικό λόγο. 
Μέχρι σήμερα επικεντρωνόμαστε στο πως θα εκτε-
λέσουμε τους σχεδιασμούς μας με απόλυτη συνέπεια. 
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παραμένουμε συ-
νεπείς και ειλικρινείς απέναντι στους συμπολίτες μας 
επιδεικνύοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, παρά 
τα τεράστια προβλήματα και τους απρόβλεπτους πα-
ράγοντες που συναντάμε καθημερινά. Δεν είναι άλλω-
στε μικρή υπόθεση ότι μέσα σε ένα μήνα ο δήμος μας 
κηρύχθηκε δύο φορές – η πρώτη με τις χιονοπτώσεις 
και η δεύτερη με την εξουδετέρωση της βόμβας – σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταφέρνοντας να τις 
διαχειριστεί με εξαιρετική επιτυχία.

Μπροστά στα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίσαμε, 
μπροστά σε αυτά που παραμένουν ανοιχτά και απαι-
τούν την άμεση ανταπόκρισή μας, προτάσσουμε την 
αποφασιστικότητά μας, το όραμα και την πίστη μας για 
ένα καλύτερο αύριο και για μια σύγχρονη πόλη που 
μπορεί - παρά τα μεγάλα προβλήματα- να σταθεί στα 
πόδια της και να προχωρήσει μπροστά.

#συνέντευξη
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#ρεπορτάζ

Τα… περίεργα «ρουσφέτια» της βόμβας
«Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η Ελλάς…» αναφέρει μεταξύ άλλων ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε από πολλούς. Και 
όντως αυτός ο στίχος έρχεται να επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά με αφορμή την επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας του Β’ παγκοσμίου Πολέμου 
που βρέθηκε στο Κορδελιό. Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά δεκάδες… περίεργα αιτήματα δέχτηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κινητοποίησης για την 
εκκένωση της περιοχής το ειδικά διαμορφωμένο τηλεφωνικό κέντρο που «στήθηκε» στο δημαρχείο Κορδελιού Ευόσμου για το σκοπό αυτό!

Του Βαγγέλη Στολάκη

Σημειώνεται πως και κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης εξουδετέρωσης της βόμβας 
υπήρξαν απρόοπτα. Ενημερωτικός ιστότοπος 
στην προσπάθεια καλύτερης… κάλυψης της 
επιχείρησης έβαλε κρυφή κάμερα σε μπαλ-
κόνι απέναντι οικοδομής με αποτέλεσμα η δι-
αδικασία να καθυστερήσει για μια ολόκληρη 
ώρα. Για την υπόθεση η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου ζήτησε την 
παρέμβαση του Εισαγγελέα. 

Και κρυφή κάμερα

Το τηλεφωνικό κέντρο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά 
ο δήμαρχος Πέτρος Σούλας σε έκτακτη συνέντευξη τύ-
που που παραχώρησε δέχτηκε περίπου 3.500 κλήσεις 
δημοτών που καλούσαν για να ενημερωθούν για τον 
τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκένωση της περιοχής 
σε απόσταση 1,9 χιλιομέτρων από το βενζινάδικο που 
εντοπίστηκε η βόμβα. Μεταξύ άλλων οι τηλεφωνητές 
άκουγαν από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής 
πολίτες να ζητούν λογικά και παράλογα πράγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας πολίτης σε έντονο 
ύφος για την υποχρεωτική εκκένωση ρώτησε: «Ποιος 
θα μου προστατεύσει τα κοσμήματα αξίας 50.000 € που 
έχω στο σπίτι μου»; Ένα άλλος ζήτησε τη βοήθεια του 
δημάρχου για το… σκυλάκι του που έχει ψυχολογικά 
προβλήματα και δεν μπορεί τόσες ώρες να κάτσει στο 
χώρο υποδοχής, γιατί δεν άρεσε να βρίσκεται με πολύ 
κόσμο. 

Και οι… παράλογες για πολλούς (αλλά λογικές για συ-
γκεκριμένους δημότες) απαιτήσεις και απορίες συνε-
χίζονται. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα δημότη 
ο οποίος ζητούσε να βρεθεί λύση ώστε να μην… χαλά-
σουν τα κρέατα που είχε στην κατάψυξή του ή άλλου 
πολίτη που… αγχωνόταν για τα ψαράκια του ενιδρύου 
του σε περίπτωση που αυτό λόγω διακοπής ρεύματος 
έμενε για πολλή ώρα εκτός λειτουργίας. 

Θέλανε φράγματα και… εξέδρες

Εκτός όμως από το call center, τα… τυχερά τους είχαν 
και οι διανομείς των φυλλαδίων. Ένας δημότης ζήτησε 
από συγκεκριμένο υπάλληλο να μεταφέρει στον δή-
μαρχο το αίτημα να… κατασκευάσει καταφύγια για να 
σωθεί αυτός και οι οικείοι του από την καταστροφή. 
Ένας δεύτερος ήθελε εξέδρα σε μεγάλο ύψωμα για να 
δει με τα μάτια του την έκρηξη, ενώ ένας τρίτος ζήτη-

σε ειδικό όχημα για να μεταφερθούν τα επτά κλουβιά 
με καναρίνια που έχει στο σπίτι του. Ζήτησε μάλιστα η 
μεταφορά να γίνει προσεκτικά με σταθερό όχημα, ώστε 
τα καναρίνια να μην ταραχτούν και παρουσιάσουν ....
ψυχολογικά προβλήματα! 

Και οι ιστορίες… τρέλας συνεχίζονται! Έκπληκτη η τη-
λεφωνήτρια σημείωνε στο τετράδιό της αίτημα δημότη: 
«Θέλω ειδικό αυτοκίνητο για να μετακινηθούν οι επτά 
γάτες μου», ενώ μια συνάδελφός της δεν πίστευε στα 
αυτιά της όταν κάποιος ηλικιωμένος της ζήτησε να… 
στήσει φράγματα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ για να 
μην γίνουν… εκρήξεις! 

Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο ηλικι-
ωμένης η οποία επί εβδομήντα λεπτά ζητούσε πληρο-
φορίες για τον τρόπο απομάκρυνσης από το σπίτι της. 
«Δεν κατάλαβα. Όταν ακούσω το ΜΠΑΜ θα φύγω» είπε 
χαρακτηριστικά κλείνοντας το τηλέφωνο!
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Πλήθος δημοτών, βουλευτές και αιρετοί βρέ-
θηκαν στα εγκαίνια του 4ου Γυμνασίου Εχεδώ-
ρου, στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας 
την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017. Ο ίδιος 
ο δήμαρχος, Μίμης Φωτόπουλος αλλά και όλοι 
όσοι παρευρέθηκαν στην τελετή, δήλωσαν ιδι-
αίτερα ικανοποιημένοι! «Κάθε νέα σχολική στέ-
γη είναι φάρος για ένα καλύτερο μέλλον για τα 
παιδιά μας. Δεν χρειάζεται πλέον η μετακίνηση 
των παιδιών στα Διαβατά. Συγχαρητήρια στον 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό και Τοπικό Συμβούλιο 
και στους πρώην Δημάρχους που συνετέλεσαν 
στην ολοκλήρωση του σχολείου», είπαν μεταξύ 
άλλων. 

Στο στάδιο να κλείσει η συμφωνία για παραχώρηση 
του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στον ομώ-
νυμο Δήμο, με τις προϋποθέσεις ότι εντός αυτού θα 
δημιουργηθούν τουλάχιστον 100 κατοικίες για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο Μουσεία, 
ένα για την Εθνική Αντίσταση κι ένα για τα θύματα 
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, βρί-
σκεται η υπόθεση του πρώην στρατοπέδου, όπως 
είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος. 
«Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία για το 
θέμα του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Προχωρού-
με σε αντιπαροχή, από τη μεριά της πολιτείας, με 
παράδοση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά 
προς τον Δήμο Παύλου Μελά, σε δημιουργία του-
λάχιστον 100 κατοικιών για τα στελέχη των ελλη-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο υπουργός 
κατά την τελετή εγκαινίων του συγκροτήματος 22 
κατοικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε 
χώρο του πρώην 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης…

Τις δράσεις που αφορούν στις Διεθνείς Σχέσεις του 
δήμου Θεσσαλονίκης μέσα στο τρέχον έτος ενέκρι-
νε το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρί-
ασή του.  Ο ετήσιος προγραμματισμός περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων: διεύρυνση της συμμετοχής του δή-
μου σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, διοργάνωση 
εκδηλώσεων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης Europe Direct, προωθητικές ενέργειες 
και συναντήσεις εργασίας για τη δημιουργία του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδας, δικτύωση και 
συνέργειες με πόλεις της Βαλκανικής χερσονήσου, 
συνεργασία με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα για την ανάδειξη της πόλης ως φορέα πολιτι-
σμού και εκπαιδευτικού προορισμού και άλλα πολ-
λά! 

Τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων επισκέφτη-
κε κλιμάκιο του δήμου Παύλου Μελά με επικεφαλής τον 
δήμαρχο και αποτελούμενο από δημοτικούς συμβούλους 
όλων των παρατάξεων, μεταξύ των οποίων και τον επικε-
φαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ δήμου Παύλου Μελά» 
και δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Λίλτση. Πρόκειται για μια 
επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα 
του κ. Λίλτση στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της παράταξης 
«αναΤΡΟΠΗ δήμου Παύλου Μελά» είχε δηλώσει κατά 
την διάρκεια της συνεδρίασης στον δήμαρχο: «Έχετε πάει 
στο ΣΜΑ; Δεν θα έπρεπε να πάει το δημοτικό συμβούλιο 
έστω για επίσκεψη και ξενάγηση»; Το κλιμάκιο του δήμου 
ξενάγησε στους χώρους των εγκαταστάσεων ο Γενικός 
Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 
Στάθης Λαφαζανίδης. Ο κ. Λαφαζανίδης ενημέρωσε μετα-
ξύ άλλων τους αιρετούς της περιοχής για τον τρόπο λει-
τουργίας του ΣΜΑ, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν 
αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τη στιγμή 
που τα απορρίμματα θα καταλήξουν στις τέσσερις πρέ-
σες των εγκαταστάσεων. «Μάθαμε ότι ο δήμος μας ΔΕΝ 
κερδίζει τίποτα περισσότερο σε σχέση με άλλους δήμους 
παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του ΣΜΑ θα επιβαρύνει 
την περιοχή μας. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
τοποθέτηση του δημάρχου σε επόμενη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου σε σχετική ερώτηση που θα του 
θέσουμε για λογαριασμό των συνδημοτών μας. Οι πολίτες 
πρέπει να μάθουν την αλήθεια για αυτά που επηρεάζουν 
την καθημερινότητα τη δική τους και των παιδιών τους» 
σχολίασε μεταξύ άλλων  ο κ. Λίλτσης.

Τα… καλορίζικα  
για τη νέα σχολική στέγη 

Στρατιωτικές κατοικίες 
και… μουσεία σε πρώην 
στρατόπεδο

Σε ευρωπαϊκή ρότα…

Η μαθητική ζωγραφιά  
έγινε… αφίσα

Δήμαρχος και αντιπολίτευση 
στο ΣΜΑ Ευκαρπίας 

Τρεις μαθήτριες της Ε’ τάξης του 1ου δημοτικού σχο-
λείου Παλαιοκάστρου ζωγράφισαν την αφίσα που κέρ-
δισε στο διαγωνισμό ζωγραφικής για το 6ο Καρναβάλι 
Ωραιοκάστρου, τον οποίο διοργάνωσε για πρώτη φορά 
η δημοτική αρχή Ωραιοκάστρου σε όλα τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
διευρυμένου δήμου. Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμε-
τείχαν περισσότερα από 15 σχολεία του δήμου ενώ η 
τελική επιλογή της αφίσας έγινε από 5μελή επιτροπή, 
η οποία ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Η εν 
λόγω αφίσα είναι και η κεντρική αφίσα της επικοινωνι-
ακής προβολής αυτού του νέου θεσμού για το δήμο και 
θα κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα σε όλο τον νομό 
Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να διαφημιστεί όσο 
περισσότερο γίνεται η διοργάνωση και να προσελκύσει 
επισκέπτες από όμορες περιοχές. Το πρόγραμμα του 
τριήμερου εορτασμού του 6ου Καρναβαλιού, το οποίο 
τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας και πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά σε 
συνεργασία με τον δήμο Ξάνθης περιλαμβάνει παιδικά 
πάρτι και στις τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου, 
διάφορες εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τη μεγάλη 
Καρναβαλική Παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους 
του Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων, σχολείων αλλά και φορέων της 
πόλης καθώς επίσης και μιας ομάδας καρναβαλιστών 
από τον δήμο Ξάνθης. Περισσότερες από 15 ομάδες 
και 1.000 καρναβαλιστές θα πλημμυρίσουν με ήχους 
και χρώματα το Ωραιόκαστρο δίνοντας τον παλμό για 
ένα ξέφρενο γλέντι.

Με το σύνθημα «Τρέχουμε μαζί για καλό σκο-
πό» εκατοντάδες δημότες αναμένεται να δώσουν 
και φέτος το «παρών» τους στο 3ο  «Panorama 
Charity Fun Run». Πρόκειται για το μεγάλο φι-
λανθρωπικό αθλητικό ραντεβού του Πανοράματος 
που διοργανώνεται αύριο από το δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, τον Αθλητικό Σύλλογο Πανοράματος 
«Λέοντες» και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων 
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Η επιτυχία του θεσμού, που 
έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και πραγματοποι-
είται φέτος για τρίτη χρονιά, όπως δείχνουν οι 
αριθμοί, είναι εντυπωσιακή. Πέρσι η συμμετοχή 
στην αθλητική δράση,  ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, κα-
θώς στις καθορισμένες διαδρομές έτρεξαν περί-
που 1000 μικροί και μεγάλοι δημότες, αθλητές και 
δρομείς.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν και φέτος 
την ευκαιρία να τρέξουν ή να περπατήσουν επιλέ-
γοντας ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές διαδρομές, 
που θα διασχίσουν τους κεντρικούς δρόμους, αλλά 
και δασικά σημεία του Πανοράματος. Τα έσοδα 
από τις συνδρομές συμμετοχής (10 ευρώ για ενή-
λικες, 5 ευρώ για μαθητές) θα διατεθούν για την 
υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, «Η Αντηρίδα»  που βοηθάει τους 
ασθενείς και στηρίζει τις λειτουργίες του νοσοκο-
μείου, αλλά και για τη στήριξη της «ΛΑΜΨΗΣ», 
Συλλόγου Γονέων Παιδιών με  Νεοπλασματικές 
Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας.

Τρέχουμε τώρα λέμε…

#downtown
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■ Τον εγχώριο και διεθνή «παλμό» του 
κλάδου τροφίμων-ποτών θα καταγρά-
ψει το εκθεσιακό «δίδυμο» Detrop - 
Oenos, που θα διοργανώσει από τις 3 
έως τις 6 Μαρτίου 2017 η ΔΕΘ-Helexpo 
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Δύο Μεγάλα Θεματικά Σαλόνια 
με σημαντικούς εκπροσώπους της ελ-
ληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών 
θα βρίσκονται στο επίκεντρο των δυο 
διοργανώσεων. Το πρώτο σαλόνι θα 
εστιάσει στο Ελαιόλαδο και την Ελιά, 
τους θησαυρούς της  ελληνικής γης 
και της μεσογειακής διατροφής και tο 
δεύτερο στα Αποστάγματα και τους 
«πρωταγωνιστές» τους, το ούζο και 
το τσίπουρο. Η έκθεση Detrop, είναι η 
πρώτη έκθεση στην Ελλάδα στον κλάδο 
των τροφίμων & ποτών. Με σοβαρότη-
τα, σταθερά βήματα, χωρίς διογκωμένα 
στατιστικά αποτελέσματα και κινήσεις 
εντυπωσιασμού και με την αξιοπιστία 
που προσφέρει ο εθνικός εκθεσιακός 
Φορέας, ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, είναι η 
μόνη που παραμένει και επιμένει, από 
το 1976 έως σήμερα, στην ελληνική 
αγορά. Για το 2017 οι προσκεκλημένοι 
εμπορικοί επισκέπτες θα ξεπεράσουν 
τους 300 και θα προέρχονται από Αίγυ-
πτο, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισπανία, Ιτα-
λία, Καναδά, Ντουμπάι, Ολλανδία, Ρω-
σία, Σαουδική Αραβία και Σουηδία και 
φυσικά από όλες τις Βαλκανικές χώρες, 
με τα προκαθορισμένα ραντεβού να ξε-
περνάνε τα 5.500. Οι επισκέπτες πέραν 
των επιχειρηματικών συναντήσεων 
που θα πραγματοποιήσουν στα σταντ 
των εκθετών, θα περιηγηθούν μέσα 
στον εκθεσιακό χώρο ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή 
και να γνωρίσουν και άλλους εκθέτες 
και προϊόντα που θα κεντρίσουν το εν-
διαφέρον τους. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι την περασμένη χρονιά, ήταν έντονος 
ο διεθνής «αέρας» που χαρακτήρισε τις 

δύο εκθέσεις, με τον αριθμό των ξένων 
εμπορικών επισκεπτών να αυξάνεται 
κατά 40%. Πέραν των προσκεκλημένων 
ξένων επαγγελματιών, που ανήλθαν σε 
250 και προέρχονταν από 30 και πλέον 
χώρες, υπήρξαν επίσης ανεξάρτητες 
επισκέψεις που εμπλούτισαν το διεθνές 
«μενού». Συνολικά πραγματοποιήθη-
καν πάνω από 3.000 καταγεγραμμένες 
συναντήσεις μεταξύ των ξένων και των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Το 91% των 
Hosted Buyers (προσκεκλημένοι ξένοι 
επαγγελματίες) δήλωσαν απόλυτα ικα-
νοποιημένοι και εξέφρασαν την πρόθε-
ση τους να συμμετέχουν στην επόμενη 
διοργάνωση.

■ Ο περιφερειακός σύνδεσμος φορέων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔ-
ΣΑ) κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωση 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά 60 
ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα του Περιφερειακού Συν-
δέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μα-
κεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλο-
νίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβά-
λουν ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 
6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνο-
ντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρε-
σίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβά-
λει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ 
ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-

ση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και 
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ 
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοί-
νωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατη-
γορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις 
κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή 
ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία 
μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει 
κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των 
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που 
επιδιώκει.

■ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
(ΕΛΠΕ) δίνει προτεραιότητα στη στή-
ριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευ-
καιρίες σε σπουδαστές που θέλουν να 
αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή 
εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συ-
νεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
προσφέροντα θέσεις απασχόλησης σε 
σπουδαστές, στο πλαίσιο της πρακτι-
κής τους άσκησης. Οι θέσεις και οι ει-
δικότητες απασχόλησης, καθορίζονται 
ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό των αναγκών των Οργανωτικών 
Μονάδων του Ομίλου, στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού και 
καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδι-
κασίας Προγράμματος Απασχόλησης 
Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. Όσοι ενδιαφέ-
ρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να 
συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλε-
κτρονική Αίτηση Σπουδαστή Α.Τ.Ε.Ι. : 
helpe.gr. Για περισσότερες πληροφορί-
ες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με το ακόλουθο τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 - 6302000 Για τυχόν 
Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις σχετικά με το 
Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών 
Α.Τ.Ε.Ι., παρακαλούμε για την αποστο-
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■ Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης, «ΕΕΘ» αρωγός στην προα-
γωγή των επαγγελματικών συμφερό-
ντων των μελών του, σας προσκαλεί στο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώ-
νει ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρή-
σεων «ΣΥΣΕΠ», με δωρεάν συμμετοχή,  
σε θέματα «Επιχειρηματικότητα & Κοι-
νωνικά Δίκτυα». Στο σεμινάριο θα ανα-
πτυχθούν οι τεχνικές για την αξιοποί-
ηση των κοινωνικών δικτύων, η ορθή 
χρήση & λειτουργίας τους, με στόχο την 
εταιρική προβολή και την αναγνωρισι-
μότητα της επιχείρησης. Το σεμινάριο 
θα διεξαχθεί στην αίθουσα του 1ου ορό-
φου του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27), τη 
Δευτέρα 20/02/2017. Για περισσότερες 
πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχε-
τικά με το ανωτέρω πρόγραμμα, πα-
ρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
ΕΕΘ, στο τηλέφωνο 2310227390, email: 
grammateia@epepthe.gr.

ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ όλο και πιο βαθιά στην 
εθνική περιουσία της χώρας... Αξιώ-
νοντας με κάθε τρόπο, όλη τη δημόσια 
περιουσία των Ελλήνων (αεροδρόμια, 
τράπεζες, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, 
τηλεπικοινωνίες, σιδηροδρόμους 
κλπ.) γιατί γνωρίζουν ότι έδωσαν ένα 
τεράστιο δάνειο σε μια χρεοκοπημένη 
χώρα! Παράλληλα, με τη συνεχή επί 
επτά χρόνια υπερφορολόγηση των 
πολιτών, τα χαράτσια και την λεηλασία 
της ιδιωτικής περιουσίας, δημιούργη-
σαν ήδη ένα δεύτερο εσωτερικό χρέος 
πάνω από 150 δις - ένα εκρηκτικό 
μείγμα ληξιπρόθεσμων οφειλών - 
που έγινε θηλιά σε 4 εκατομμύρια 
ενεργούς πολίτες! Ήδη, πάνω από 
1 εκατ. από αυτούς, είναι αντιμέτω-
ποι με παράνομες κατασχέσεις των 
τραπεζικών τους λογαριασμών και 
οσονούπω και της περιουσίας τους!  Γι’ 
αυτό επιμένουν Κομισιόν και Γερμανοί 
σε νέες βίαιες «μεταρρυθμίσεις» με 
μείωση αφορολόγητου κάτω από τις 

6.000 ευρώ, περεταίρω μειώσεις 
συντάξεων 30% και πλήρη 

απελευθέρωση απολύσεων 
και εθνικών συμβάσεων 
εργασίας! Θέλουν και αυτό 
επιδιώκουν, την πλήρη 
εξασφάλιση των δανείων 

τους, αδιαφορώντας για 
την καταστροφή του τόπου... 

Γι’ αυτό προ ημερών, ο Αλέξης 
Τσίπρας αποκάλεσε τον Βόλφγκανγκ 
Σόϊμπλε «εμπρηστή» της ευρωζώνης!

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ όμως κι 
από την άλλη μεριά του Ατλαντικού... 
Οι Financial Times εκτιμούν ότι το 
«παραμύθι της βιωσιμότητας του 
Ελληνικού χρέους» θα τελειώσει 
οριστικά, όταν η διοίκηση του Τράμπ 
στείλει τους αντιπροσώπους της στο 
Συμβούλιο του Δ.Ν.Τ. Το Ταμείο ανα-
μένεται να αποσυρθεί από το Ελληνικό 
πρόγραμμα, αφήνοντας την Κομισιόν 
και την Γερμανία, να διαχειρισθούν από 
μόνοι τους τα λάθη που συνεχίζουν να 
κάνουν σε βάρος της Ελλάδος! Γιατί, 
εκτιμούν ότι η Ελλάδα, δεν θα πετύχει 
ποτέ πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ και ότι το Βερολίνο δεν θα 
«κουρέψει» ποτέ το χρέος. Τα σύννεφα 
πυκνώνουν κατά της Ελλάδος και 
με την διαπίστωση, ότι ήταν λάθος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης στην 
παρούσα φάση να συμμαχήσει με 
τους Ευρωπαίους απέναντι στο ΔΝΤ, 
τον μοναδικό θεσμό που στήριζε την 
ελάφρυνση του χρέους. 

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
προβλέπουν οι Αμερικανοί, αν φύγει 
το ΔΝΤ από το Ελληνικό πρόγραμμα! 
Τότε, θα συμβούν δύο πράγματα: 
«είτε θα χρεοκοπήσει η Αθήνα και θα 
αναγκασθεί να φύγει από την ευρω-
ζώνη, είτε το Βερολίνο θα αποδεχθεί 
ελάφρυνση του χρέους, μόλις λίγους 
μήνες πριν τις εκλογές». Σε κάθε 
περίπτωση, είναι μια μάχη στην οποία 
κάποιος θα καταλήξει στο έδαφος!  

Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινω-
νίας
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αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: foitites@helpe.gr.

■ Την πλήρη απαλλαγή από χρεώσεις κα-
τεστραμμένων υδρομέτρων λόγω του πα-
γετού του Ιανουαρίου αποφάσισε το Δ.Σ. 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. για όσους καταναλωτές 
είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολό-
γιο, για δημόσια νοσοκομεία, σχολεία και 
κοινωνικές δομές (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, 
προσφύγων κ.λπ.), αλλά και έκπτωση 50% 
για τους υπόλοιπους καταναλωτές με βάση 
τα ισχύοντα τιμολόγια και με επιμερισμό 
της δαπάνης αυτής στους επόμενους δύο 
τετραμηνιαίους λογαριασμούς.  Σε σχέση 
με τις υπερβάλλουσες, πέραν του συνηθι-
σμένου μέσου όρου ποσότητες νερού που 
καταγράφηκαν από τους υδρομετρητές τον 
Ιανουάριο του 2017, το Δ.Σ. της εταιρείας 
αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή της πρώ-
της κατηγορίας καταναλωτών (κοινωνικά 
τιμολόγια, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνι-
κές δομές) και για τους υπόλοιπους κατα-
ναλωτές έκπτωση 80% επί της ποσότητας 
που υπερβαίνει το 10% του δικού τους 
ιστορικού μέσου όρου κατανάλωσης. Εκτι-
μάται ότι στην κατηγορία αυτή των υπερ-
βάσεων εντάσσεται σημαντικός αριθμός 
καταναλωτών με καυστήρες φυσικού αερί-
ου στα μπαλκόνια που παρουσίασαν διαρ-
ροές, όπως και καταναλωτές που άφηναν 
τις βρύσες ανοιχτές, για να αποφύγουν το 
πάγωμα των εγκαταστάσεών τους.

■ Στις 15 Μαρτίου αναμένεται να αναλάβει 

και επισήμως, τη διαχείριση των 14 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων η Fraport Greece, 
σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου στελέ-
χους της γερμανικής εταιρείας. «Δημόσιο 
και Fraport συμφώνησαν ότι η εφαρμογή 
της σύμβασης παραχώρησης έχει προ-
γραμματιστεί για τις 15 Μαρτίου» δήλωσε 
ενδεικτικά, το γερμανικό στέλεχος, μιλώ-
ντας στο πρακτορείο Reuters. H εταιρεία 
αναμενόταν να αναλάβει τα αεροδρόμια, 
κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Ωστό-
σο, μία σειρά διαδικαστικών εκκρεμοτήτων 
παράτεινε την αλλαγή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος κατά ένα μήνα. Σημειώνεται 
ότι η συμφωνία αφορά τα αεροδρόμια Θεσ-
σαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλο-
νιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου, 
Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντο-
ρίνης και Σκιάθου. Η κοινοπραξία Fraport 
- Slentel ανακηρύχτηκε προτιμητέος επεν-
δυτής στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, καταβάλλοντας προσφορά 1,234 δισ. 
ευρώ εφάπαξ τίμημα και 22,9 εκατ. ευρώ 
ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα. 

■ Οι χειριστές και οδηγοί μηχανημάτων 
έκαναν αποχή με κυρίαρχο αίτημα την άμε-
ση πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΛΘ, κα-
θώς -όπως υποστηρίζουν- έχουν φτάσει 
στα όρια των αντοχών τους, λόγω έλλει-
ψης εργαζομένων. «Μετά από μαραθώνια 
σύσκεψη που είχαμε, η διοίκηση δεσμεύ-
τηκε για την προκήρυξη 8μηνων συμβά-
σεων εργασίας προκειμένου το λιμάνι να 

λειτουργεί καλύτερα» ανέφερε o πρόεδρος 
του Σωματείου Χειριστών - οδηγών μηχα-
νημάτων στον ΟΛΘ, Λάζαρος Τανταλίδης 
και πρόσθεσε: «Οι συμβάσεις (8μηνες) 
2015- 2016 έληξαν τον περασμένο Αύγου-
στο και χρειαζόμαστε ‘χέρια’. Από το 2009 
[...] 175 εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει και 
δεν έχουν αναπληρωθεί». Από την πλευρά 
του ο πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος 
Μέλλιος σημείωσε: «η διαδικασία πρόσλη-
ψης προσωπικού ήταν ήδη σε εξέλιξη, δεν 
χρειαζόταν η αποχή για να κινητοποιηθού-
με» και πρόσθεσε: «έχει ήδη δοθεί έγκριση 
για την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 50 εργαζό-
μενων 8μηνης απασχόλησης. Είμαστε στην 
τελική φάση, με απόφαση του Δ.Σ. έχουν 
εγκριθεί τα προσόντα και έχουν ορισθεί οι 
απαραίτητες ειδικότητες, έρχεται η προκή-
ρυξη και μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν 
γίνει οι προσλήψεις». Ο πρόεδρος του Ορ-
γανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης διευκρί-
νισε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να κινηθεί 
διαδικασία πρόσληψης εργαζόμενων πριν 
από την λήξη των συμβάσεων τον περα-
σμένο Αύγουστο. «Ο μέσος όρος ηλικίας 
των εργαζόμενων στον ΟΛΘ αυτή τη στιγμή 
είναι 50 ετών, έχουν να γίνουν προσλήψεις 
περίπου 10 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Μέλλιος υπογραμμίζοντας την έλλειψη 
προσωπικού.

■ Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλο-
νίκης, σε επιστολή του προς πέντε μεγά-
λες τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, ALPHA, 
Eurobank και ΑΤΤΙΚΗΣ) ζητά τη μείωση 

του κόστους προμήθειας που εισπράττουν 
τα τραπεζικά ιδρύματα για το σύνολο των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες μέσω 
των συσκευών POS. Παράλληλα προτείνει, 
η προμήθεια, η οποία σήμερα ξεπερνά το 
0,8%, να μειωθεί στο 0,4% ή και λιγότε-
ρο. Ζητά, ακόμα, τη μείωση του κόστους 
διαχείρισης και συντήρησης των συσκευ-
ών αυτών είτε πρόκειται για αγορά είτε 
για ενοικίαση τερματικής συσκευής POS, 
ώστε να καταστεί βιώσιμη και αποδοτι-
κή η διατήρηση και χρήση των POS. «Ο 
συνδυασμός των συνεχώς αυξανόμενων 
συναλλαγών με χρεωστικές και πιστω-
τικές κάρτες, οι υψηλές προμήθειες που 
εισπράττουν οι τράπεζες και το υψηλό 
κόστος από τη διατήρηση και χρήση των 
τερματικών συσκευών POS έχει ως αποτέ-
λεσμα σημαντική απώλεια εισοδήματος για 
τους φαρμακοποιούς και επιδείνωση της 
ήδη δύσκολης οικονομικής κατάστασης» 
τονίζει, στην επιστολή του, ο ΦΣΘ. Προ-
σθέτει δε ότι οι συνεχείς μειώσεις τιμών 
των φαρμάκων, οι συνεχώς αυξανόμενες 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώ-
σεις και το εκθετικά μειούμενο εισόδημα 
των πολιτών δημιουργούν σημαντικές επι-
βαρύνσεις στον κλάδο. «Λόγω δε της συνε-
χώς αυξανόμενης αποδοχής πληρωμών με 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, μία νέα 
αιτία απώλειας εσόδων προκύπτει για τους 
φαρμακοποιούς» υπογραμμίζει ο ΦΣΘ.
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H συσκευή που «διαβάζει» τη σκέψη

Επιστήμονες στο KAIST (Korea Advanced 
Institute of Science and Technology) υπό-
σχονται σημαντική βελτίωση της ποιότητας 
εικόνας στις 3D ολογραφικές εικόνες. Οι 
εφαρμογές των τρισδιάστατων ψηφιακών 
ολογραμμάτων είναι πάρα πολλές, ξεφεύ-
γοντας από τα όρια της ψυχαγωγίας και 
ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε τομείς όπως 
η επιστημονική έρευνα, ο βιομηχανικός 
σχεδιασμός, η ιατρική τεχνολογία κ.α. Ομάδα 
ερευνητών υπό τον καθηγητή ΓιονγκΚέουν 
Παρκ του τμήματος Φυσικής στο KAIST 
ανέπτυξε μια 3D ολογραφική οθόνη με 
επιδόσεις 2.600 φορές καλύτερες από 
τις υπάρχουσες οθόνες τέτοιου είδους. Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να 
βελτιώσει τα δεδομένα όσον αφορά στο 
(περιορισμένο, σήμερα) μέγεθος και τη 
γωνία θέασης των τρισδιάστατων εικόνων, 
που σήμερα αποτελούν μεγάλα προβλήματα 
της τεχνολογίας 3D ολογραφικών οθονών. Η 
έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Photonics. 
Τα 3D ολογράμματα, που εμφανίζονται 
από πολύ παλιά στις ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας, είναι μια γνώριμη στο κοινό τε-
χνολογία, αλλά τα ολογράμματα στις ταινίες 
δημιουργούνται μέσω εφέ CGI. Τεχνικές για 
τη δημιουργία πραγματικών 3D ολογραμμά-
των αναπτύσσονται ακόμα στα εργαστήρια. 
Για παράδειγμα, εξαιτίας της δυσκολίας όσον 
αφορά στην παραγωγή πραγματικών 3D 
εικόνων, οι συσκευές VR και AR προβάλ-
λουν δύο διαφορετικές δισδιάστατες εικόνες 
στον θεατή, για να δημιουργήσουν οπτικές 
ψευδαισθήσεις. Για τη δημιουργία ενός 
ολογράμματος που μπορεί να θεαθεί χωρίς 
ειδικό εξοπλισμό όπως 3D γυαλιά, το μήκος 
κύματος πρέπει να ελέγχεται μέσω ειδικών 
οργάνων (SLM, DM). Ωστόσο, περιοριστικά 
για τη χρήση τους λειτουργεί ο αριθμός των 
pixel: Ο μεγάλος αριθμός pixel που μπορούν 
να συγκεντρώνονται σε οθόνες υψηλής 
ανάλυσης που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια είναι δυνατός για 2D εικόνες, αλλά 
όχι για 3D. Οι ερευνητές του KAIST ανέ-
πτυξαν μια μέθοδο που επιτρέπει διάχυση 
του φωτός σε πολλές κατευθύνσεις, 
επιτρέποντας ευρύτερη γωνία θέασης και 
μεγαλύτερη εικόνα, ωστόσο εξακολούθησαν 
να υπάρχουν προβλήματα- και για αυτό 
χρησιμοποίησαν μια τεχνική διαμόρφωσης 
του μήκους κύματος. To αποτέλεσμα ήταν 
μια 3D ολογραφική εικόνα επιδόσεων 2.600 
φορές καλύτερων από αυτές που παρατη-
ρούνται σήμερα υπό αντίστοιχα δεδομένα

Μία νέα πραγματικότητα θα μπορούν να βιώνουν 

πλέον οι άνθρωποι που είναι σχεδόν ολοκληρωτικά 

παράλυτοι («locked-in» - δεν μπορούν να κινήσουν 

τους μυς του σώματός τους, πέρα από το ανοιγοκλεί-

σιμο των ματιών- και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε 

και αυτό) μέσω της αλληλεπίδρασης εγκεφάλου- 

υπολογιστή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο έρευνας 

στην Ελβετία. Eρευνητές στην Ελβετία (Wyss Venter 

for Bio and Neuroengineering, Γενεύη) μπόρεσαν 

να επικοινωνήσουν με τέσσερα άτομα που είναι 

εντελώς «locked in» (νόσος Λου Γκέρινγκ- αμυοτρο-

φική πλευρική σκλήρυνση), χάρη στο συγκεκριμένο 

interface. Απαντώντας στη δήλωση «αγαπώ τη 

ζωή», οι τρεις από τους τέσσερις απάντησαν «ναι». 

Απάντησαν επίσης θετικά όταν ερωτήθηκαν αν είναι 

ευτυχισμένοι. Στην τέταρτη ασθενής, μια 23χρονη, δεν 

έγιναν «ανοιχτές» ερωτήσεις, επειδή οι γονείς της 

φοβούνται πως βρίσκεται σε ευάλωτη συναισθηματική 

κατάσταση. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του 

MIT Technology Review, η συγκεκριμένη συσκευή 

σχεδιάστηκε από τον νευροεπιστήμονα Νιλς Μπιρ-

μπάουμερ, και φοριέται στο κεφάλι του ασθενούς 

σαν σκουφάκι κολύμβησης. Αυτό που κάνει είναι να 

μετρά τις μεταβολές και διακυμάνσεις στην ηλεκτρική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου και επίσης τη ροή του 

αίματος, χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως 

φασματοσκοπία υπερύθρου. Για να επιβεβαιώσουν 

πως οι τέσσερις μπορούσαν να επικοινωνήσουν, η 

ομάδα του Μπιρμπάουμερ ζήτησε από τους ασθενείς, 

μέσα σε διάστημα δοκιμών περίπου 10 ημερών, να 

απαντήσουν με ναι ή όχι σε δηλώσεις όπως «γεννή-

θηκες στο Βερολίνο», «το Παρίσι είναι πρωτεύουσα 

της Γερμανίας»,, «τροποποιώντας» τις σκέψεις τους 

και μεταβάλλοντας τη ροή του αίματος. Οι απαντήσεις 

ήταν σωστές στο 70% περίπου των περιπτώσεων, 

κάτι που ερμηνεύτηκε ως απόδειξη πως το σύστημα 

λειτουργεί σωστά. Ο Μπιρμπάουμερ είπε πως ήταν 

εξαιρετικά ανακουφιστικό για τα μέλη της οικογένειας 

να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους 

τους μετά από χρόνια σιωπής, και να μάθουν πως 

επιθυμούσαν να συνεχίσουν να ζουν με μηχανική 

υποστήριξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύ-

τηκαν στο PLOS Biology. Στην αμυοτροφική πλευρική 

σκλήρυνση ο εγκέφαλος χάνει τη δυνατότητα ελέγχου 

των μυών, παγιδεύοντας πρακτικά τους ασθενείς 

στο σώμα τους: Μπορούν να σκέφτονται, αλλά όχι να 

κινούνται ή να μιλούν. Όταν «κλειδώνονται» με αυτόν 

τον τρόπο, κάποιοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν, καθώς μπορούν να ανοιγοκλείνουν τα 

μάτια τους.

ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ- ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ Η… ΝΕΑ 3D ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έναν έξυπνο και… παραπλανητικό τρόπο για να παρακολου-
θούν από κοντά την άγρια φύση, βρήκαν επιστήμονες του 
EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Σχεδί-
ασαν, κατασκεύασαν και έβγαλαν στη φύση τηλεχειριζόμενα 
μοντέλα ενός κροκόδειλου και μια σαύρας στο πλαίσιο ενός 
πειράματος στην Ουγκάντα της Αφρικής, σε συνεργασία με 
το BBC. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του EPFL, τα συ-
γκεκριμένα ρομποτικά ερπετά εμφανισιακά βρίσκονται πολύ 
κοντά στα ζώα τα οποία εξομοιώνουν, και κινούνται (σχεδόν) 
σαν αυτά. Οι παραγωγοί του BBC προσέγγισαν τον Άου-
κε Ιτζσπερτ του εργαστηρίου Biorob του EPFL αφού είδαν 
βίντεο της ρομποτικής σαλαμάνδρας Pleurobot. Αυτό που 
ζήτησαν ήταν η δημιουργία ενός ενήλικου κροκοδείλου και 
μιας σαύρας για την εκπομπή «Spy in the Wild». Εξοπλισμένα 
με κάμερες αντί για μάτια, τα ρομπότ αυτά «κατασκοπεύουν» 
την άγρια φύση, παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συ-
μπεριφορά των πλασμάτων της στο φυσικό τους περιβάλ-
λον. Πέρα από τη χρήση τους για σκοπούς παρακολούθησης, 
τα συγκεκριμένα ρομπότ βοηθούν τους επιστήμονες του 
EPFL να μελετήσουν καλύτερα τους τρόπους κίνησης των 
ζώων για να αξιοποιήσουν τις «τεχνικές» της φύσης και της 

βιολογίας για ερευνητικούς σκοπούς.«Χρησιμοποιούμε μια 
διαδικασία ονόματι bio-informed robotics» λέει ο Καμίλο 
Μέλο, επιστήμονας του εργαστηρίου. «Μελετούμε τη βιο-
λογία, συλλέγουμε πληροφορίες και δεδομένα για να “ενη-
μερώνουμε” τον τομέα του σχεδιασμού ρομπότ και μετά τον 
χρησιμοποιούμε για να κατανοούμε καλύτερα τη βιολογία». 
Η σχεδιαστική διαδικασία περιελάμβανε μελέτη των κροκο-
δείλων και παρακολούθηση των σαυρών προκειμένου να 
εξομοιωθούν όσο καλύτερα ήταν δυνατόν οι κινήσεις τους. 
Αυτό σήμαινε «αντιγραφή» των αρθρώσεων με μοτέρ, των 
οστών με αλουμίνιο και ίνας άνθρακα και του δέρματος με 
μια αδιάβροχη κάλυψη από λάτεξ. Ένας μίνι υπολογιστής, 
συνδεδεμένος με τα 24 μοτέρ που χρειάζονταν για την κίνηση 
των ερπετών, μπορούσε να ελέγχεται από απόσταση μέχρι 
και 500 μέτρων. Επίσης, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τα ρο-
μπότ και στο πλαίσιο της έρευνάς τους σε άλλον έναν τομέα: 
Αυτόν της έρευνας και διάσωσης. Ρομπότ τέτοιου είδους θα 
μπορούσαν κάποια στιγμή να χρησιμοποιούνται σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης, όπως πχ μετά από σεισμούς, για τον 
εντοπισμό και τη διάσωση θυμάτων.

#τεχνολογία
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#επιχειρηματική_ιδέα

Ο  Έλληνας που δημιούργησε το GPS της θάλασσας
Το νέο προϊόν που αναμένεται να… ταράξει τους επόμενους μήνες τα νερά των… θαλασσών ακούει στο όνομα OpenIchnos και φτιάχτηκε από τα 
χέρια Ελλήνων. Ακολουθώντας την παράδοση που θέλει τους Έλληνες να είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ναυσιπλοΐας ο Γιώργος Κούτρας και η 
ομάδα του δημιούργησαν το GPS του… νερού. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Πρόκειται για μια διπλή καινοτομία. Το OpenIchnos απο-
τελεί ελληνική πατέντα τόσο σε επίπεδο κατασκευής 
της ομώνυμης συσκευής όσο και δημιουργίας του αντί-
στοιχου λογισμικού. Αν και η πλατφόρμα και η σχετική 
εφαρμογή βρίσκονται στον αέρα του διαδικτύου εδώ 
και ενάμιση χρόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις το πρώτο τε-
τράμηνο του 2017 θα γίνει και η μαζική παραγωγή των 
συσκευών. 

Το OpenIchnos αποτελείται από software και hardware 
που έχουν κατασκευάσει αποκλειστικά ο Γιώργος Κού-
τρας με την ομάδα του. Η συσκευή εντοπίζει τη θέση του 
σκάφους μέσω του δορυφορικού συστήματος Iridium 
και του GPS, με σχεδόν απόλυτη κάλυψη ακόμα και 
στα πιο δυσπρόσιτα μέρη σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί 
παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς δεν στηρίζεται στα δί-
κτυα της κινητής τηλεφωνίας (όπως κάνουν αντίστοιχες 
πλατφόρμες που κυκλοφορούν), η συσκευή διαθέτει 
100% ενεργειακή αυτονομία κάτι που σημαίνει πως 
λειτουργεί για 60 ημέρες ακόμα και χωρίς ηλιοφάνεια, 

ενώ φορτίζει σε τρεις μέρες και τέλος, έχει παγκόσμια 
κάλυψη. 

Πως γεννήθηκε η ιδέα; 

Πως προέκυψε όμως η ιδέα; Όπως σχολιάζει στην 
KARFITSA ο κ. Κούτρας ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό σκά-
φος μαζί με φίλους ήταν η αφορμή. Ο ίδιος πήγε διακο-
πές με τον συνέταιρό του. Ωστόσο, στο μέσο της διαδρο-
μής διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο δεν είχε… 
σήμα. Αναρωτήθηκε λοιπόν, πως θα ενημερώνονταν οι 
δικοί του ή οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κάτι 
δεν πήγαινε καλά, ενώ βρισκόντουσαν στο πέλαγος. 

«Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί  μια εφαρμο-
γή που θα υποστηρίζεται και από τη σχετική συσκευή 
και την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ακτο-
πλοϊκές εταιρίες για να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή 
που βρίσκεται ένα σκάφος» λέει ο κ. Κούτρας. Και συ-
μπληρώνει πως τόσο η εφαρμογή όσο και οι συσκευές 
που θα πουληθούν στους επόμενους μήνες κατασκευ-

άζονται στην Ελλάδα. «Στην αγορά η πλατφόρμα μας 
έχει πολύ θετική αποδοχή. Είναι η μοναδική σε όλο τον 
κόσμο που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες ενός 
σκάφους και παράλληλα διαθέτει αυτονομία, λειτουργεί 
χωρίς ήλιο και φορτίζει γρήγορα και εύκολα» υπογραμ-
μίζει ο Γιώργος Κούτρας. 

Η ομάδα του OpenIchnos αποτελείται από άλλα τρία 
μέλη, ενώ η start up εταιρία έχει έδρα στην Κρήτη. Ο 
λόγος για τους Χρήστο Ξανθο, Θεμιστοκλή Κουτέπρα 
και Μανώλη Φραντζολάκη, όλοι απόφοιτοι της επιστή-
μης των υπολογιστών.

Σημειώνεται ότι η startup OpenIchnos στοχεύει σε μια 
παγκόσμια αγορά ελέγχου, ασφάλειας και οργάνωσης 
στόλου οχημάτων και σκαφών που το 2015 ήταν 8 δισ. 
δολ. το 2015 και αναμένεται να φτάσει τα 22 δισ. δολ. το 
2022. Μεταξύ άλλων η εταιρία έλαβε το πρώτο βραβείο 
στο διαγωνισμό BlueGrowth και είναι μέσα στους 25 
semifinalists που ανακοινώθηκαν από τον διαγωνισμό 
MITEF Greece.

Το OpenIchnos 
ταράζει τα… νερά
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Παρατηρείται διαχρονικά μια προσπάθεια 
των ελληνικών κυβερνήσεων να χρησιμο-
ποιούν  τους μηχανισμούς της δικαιοσύνης 
κυρίως ως μέσο άντλησης οικονομικών 
πόρων, παραβλέποντας την ανάγκη και 
την υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν τις 
προϋποθέσεις ώστε η δικαιοσύνη στον 
τόπο μας να είναι πραγματικά ανεξάρτητη, 
να αποδίδεται με ταχύτητα και να είναι απο-
τελεσματική.Την πίεση αυτή την αισθανόμα-
στε όλοι οι «εργαζόμενοι στη δικαιοσύνη» 
(δικηγόροι, δικαστικοί και εισαγγελικοί λει-
τουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι) ιδιαίτερα 
το τελευταίο διάστημα , όσο η χώρα τελεί σε 
καθεστώς επιτροπείας.

Η «λαιμαργία» των δανειστών και η επίμονη 
στάση των «θεσμών» για βιαστικές, επώδυ-
νες και ανεδαφικές  αλλαγές στο δικαι-
οδοτικό μας  σύστημα συγκρούονται με  
τις  φιλότιμες προσπάθειες της σημερινής 
κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιο-

σύνης για μεταρρυθμίσεις  προς 
την επιθυμητή κατεύθυνση και, 

δυστυχώς, λόγω «επιτροπείας» 
επιβάλλονται.   Επομένως, και 
στο χώρο  της δικαιοσύνης, 
το καθήκον της εξόδου από 
το καθεστώς της επιτροπείας 

είναι συνυφασμένο με το 
καθήκον για αγώνα για μια 

δικαιοσύνη ανεξάρτητη, ταχεία  
και αποτελεσματική.

Υπάρχουν όμως προαπαιτούμενα:

Η στενή και ειλικρινής συνεργασία των 
τριών φορέων μεταξύ τους δηλ. των 
δικαστών-εισαγγελέων , δικηγόρων και 
δικαστικών υπαλλήλων είναι το ένα  προα-
παιτούμενο. 

Το δεύτερο προαπαιτούμενο είναι η περι-
στολή  διεκδικήσεων, που στα μάτια του 
απλού πολίτη φαντάζουν ή είναι « συντεχνι-
ακές-κορπορατίστικες»  και η μείωση της 
επιρροής των δυνάμεων που τις υιοθετούν 
και τις προωθούν στο εσωτερικό των τριών 
κλάδων.

Αναφέρομαι ειδικότερα,  στο συνεχές και 
επίμονο αίτημα της παράτασης του ορίου 
εξόδου των δικαστών από την υπηρεσία 
πέρα από το 67ο έτος χωρίς συνταγματική 
πρόβλεψη , αλλά και στα  αιτήματα της Ολο-
μέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων, που επικεντρώνονται ΚΥΡΙΩΣ  
στα ζητήματα του ασφαλιστικού.

Από την Ολομέλεια των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων  θα περιμέναμε 
δύο κυρίως πράγματα:

1. Την αυτοκριτική συνοδευόμενη από 
λογοδοσία για το αποτέλεσμα της μακρό-
χρονης αποχής με αιχμή το ασφαλιστικό 
που προηγήθηκε και τη στάθμιση κόστους 
και ωφέλειας σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο.

2. Προτάσεις για αναμόρφωση του θεσμού, 
ώστε  να μετατραπεί σε ενιαίο δευτεροβάθ-
μιο δημοκρατικά νομιμοποιημένο όργανο, 
που να παράγει και να επεξεργάζεται μία 
σύγχρονη και  συνεκτική πολιτική 

Για να είμαστε σε επαφή με το λαό και , όλοι  
πρέπει να συναρθρώνουμε τις διεκδικήσεις 
μας  με το διαρκές αίτημα για εμπέδωση 
των αρχών του κράτους δικαίου , της δίκαι-
ης δίκης (άρθρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ)  και της 
συνταγματικά προβλεπόμενης πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη (αρθρ. 20 παρ. 1 ΕλΣυντ.)

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, πρ. 
Πρόεδρος ΔΣΘ

Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι οι πρωθυπουργι-
κές δεσμεύσεις ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις 
και δεν θα κατεδαφιστούν εκ νέου τα όρια των 
απολύσεων και οι εργασιακές σχέσεις είναι χωρίς 
πραγματικό αντίκρισμα. 

Βέβαια έτσι κι αλλιώς –ανεξάρτητα από τις νέες 
απαιτήσεις των δανειστών - αυτές οι δεσμεύσεις 
του ήταν άνευ ουσίας, γιατί μειώσεις των συντά-
ξεων προβλέπονται από το νόμο 4387/2016, που 
ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΕΛ στη Βουλή τον περασμένο Μάιο σε εφαρμο-
γή του 3ου μνημονίου, το οποίο είχαν εγκρίνει από 
κοινού ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ στις 
14 Αυγούστου του 2015. 

Σύμφωνα με αυτό το νόμο και με βάση την έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, που είχε 
κατατεθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 
έγκρισής του στη Βουλή, τα εισοδήματα των συ-

νταξιούχων και των ασφαλισμένων οδηγούνται 
σε λεηλασία κατά 8,25 δισ. ευρώ από το 

2016 μέχρι το 2019. Αυτό προβλέπεται 
να γίνει είτε με μειώσεις κύριων και 
επικουρικών συντάξεων, εφ’ άπαξ 
παροχών, μερισμάτων του μετοχικού 
ταμείου, και σταδιακή κατάργηση του 
ΕΚΑΣ είτε με αύξηση ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών 
στις επικουρικές συντάξεις και αυτοαπα-

σχολουμένων, επαγγελματιών και αγροτών 
για κύριες, επικουρικές συντάξεις και υγειονομική 
περίθαλψη. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί από τις 
12/5/2016, που άρχισε να ισχύει αυτός ο μνημονι-
ακός νόμος.

Επίσης, νέες μειώσεις συντάξεων προβλέπονται με 
τον δημοσιονομικό κόφτη, που ισχύει μέχρι και το 
2018, στην περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει 
τους μνημονιακούς δημοσιονομικούς στόχους για 
συγκεκριμένα μεγάλα ετήσια πρωτογενή πλεονά-
σματα. Αυτόν τον κόφτη η κυβέρνηση, στα πλαίσια 
της 2ης αξιολόγησης – και προκειμένου να την 
κλείσει με υποταγή άνευ όρων στους εκβιασμούς 
των δανειστών - τους έχει προτείνει να επεκτείνει 
μετά από αυτή τη χρονολογία είτε ευθέως είτε 
αντεστραμμένα. Οι δανειστές, όμως, αποθρα-
συνόμενοι συνεχώς από την υποχωρητικότητά 
της κυβέρνησης που δεν θέλει να έχει αλλά και 
συκοφαντεί και η ίδια την μόνη υπάρχουσα σήμερα 
εναλλακτική λύση εξόδου από την ευρωζώνη, εκ-
βιάζουν αυτά τα μέτρα να νομοθετηθούν από τώρα.

Τι ακριβώς ζητούν οι δανειστές για τις συντάξεις για 
μετά τον Αύγουστο του 2018.

Τριπλό σφαγείο απειλεί τις συντάξεις, με περικοπές 
στις λεγόμενες «προσωπικές διαφορές» για τους 
παλαιούς συνταξιούχους, είτε ολοκληρωτικά με 
πλήρη κατάργησή τους είτε σε 2-3 δόσεις μετά 
το 2018, αλλά και για όσους κατ’ αρχή βγήκαν σε 
σύνταξη μετά τις 12/5/2016, από την εφαρμογή 
ενός νέου κόφτη μισθών, που θα αναπροσαρμόζει 
προς τα κάτω, στις περισσότερες περιπτώσεις, τις 
συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό των νέων 
συντάξεων. 

Αυτές οι νέες μειώσεις συντάξεων έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί όχι μόνο στην ατζέντα μέτρων, που 
απαιτεί το κουαρτέτο των δανειστών, αλλά και στις 
περικοπές δαπανών είτε με κόφτη είτε απευθείας, 
που η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αποδεχτεί να 
θεσπίσει για  μετά το 2018 υποχωρώντας πλήρως 
στις απαιτήσεις των δανειστών, για να κλείσει την 
δεύτερη αξιολόγηση με πλεονάσματα 3,5% για 
πολλά χρόνια.

*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι πρώην βουλευτής της 
Λαϊκής Ενότητας στην Α’ Θεσσαλονίκης

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι σε πλήρη σύγχυση και 
παραζάλη από τις αλεπάλληλες κυβερνητικές 
αποτυχίες, από την αδυναμία να κλείσει την δεύτερη 
αξιολόγηση, από την κατάρρευση της Οικονομίας, 
την μετατροπή της ελπίδας που εξέφρασε σε οργή 
και φόβο για το μέλλον και βέβαια τις δημοσκοπή-
σεις που τον δείχνουν σε ελεύθερη πτώση με την 
Ν.Δ να συγκεντρώνει διπλάσια ποσοστά από αυτόν, 
την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ να δείχνει ανο-
δική πορεία και σκλήρυνση της στάσης της απέναντι 
στην Κυβέρνηση και τον εταίρο του να βρίσκεται με 
το ενάμισυ πόδι εκτός Βουλής.

Αυτή η σύγχυση δεν κρύβεται πια με τίποτα. 
Ο Α.Τσίπρας δηλώνει πιστός στην ευρωπαική 
προοπτική και την ίδια ώρα ο συγκυβερνήτης 
παρουσιάζεται – μαζί με ότι πιο ακροδεξιό υπάρχει 
στην Ευρώπη – ως Τραμπικός ! Ο Πρωθυπουργός 
δήλωνε ότι η αξιολόγηση θα τελειώσει σίγουρα  

αρχές Δεκεμβρίου, ο Ε. Τσακαλώτος τόνιζε ότι αν 
δεν συμβεί αυτό χαθήκαμε, κι όμως ακόμα 

είναι ανοικτά. Η Κυβέρνηση πήγε δέχτη-
κε παράλογα υψηλά πλεονάσματα και 
μετά άνοιξε μέτωπο με το Δ.Ν.Τ. που 
ήταν υπέρ κουρέματος του χρέους 
και χαμηλών πλεονασμάτων, αλλά εν 

πάσει περιπτώσει στην αποδεχόμενη 
τα πάντα Κυβέρνηση ζητάει μέτρα 

διασφάλισης αυτών που δέχτηκε. Η πο-
σοτική χαλάρωση παραπέμπεται στο κάποτε 

, αυτό μας απομακρύνει ακόμα περισσσότερο από 
την απεμπλοκή από τα Μνημόνια και την έξοδο στις 
αγορές και ο κ. Βερναρδάκης μας λέει ότι δεν είναι 
και τραγικό να καθυστερήσει και λίγους μήνες! Η 
Κυβέρνηση διαπίστωνε ότι Δ.Ν.Τ και Ευρωπαίοι 
εταίροι-δανειστές θα σκοτωθούν για την Ελλάδα 
και τελικά όλοι μαζί μας στέλνουν κοινό πλαίσιο 
συμφωνίας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά οι σκηνές μιας κακά 
σκηνοθετημένης ταινίας. Ενώ ο χρόνος κυλάει 
απειλητικά η παράνοια συνεχίζεται , η υποκρισία 
συνεχίζεται. Ο Α. Τσίπρας που ηγείται της διαπραγ-
μάτευσης και φαίνεται διατεθειμένος παρά τις 
κορώνες να υπογράψει τα πάντα για να κρατηθεί 
στην εξουσία, κατηγορεί την Ν.Δ ότι προετοιμάζει 
4ο Μνημόνιο! Ξεχνάει μάλλον ότι αυτός είναι Πρω-
θυπουργός και αυτός θα υπογράψει το οτιδήποτε 
με τις άλλες δυνάμεις να του γυρνούν την πλάτη. 
Ξεχνάει η εμπαίζει το κόμμα του και τους πολίτες 
για άλλη μια φορά. Ο Ν. Φίλης θυμάται ξαφνικά ότι 
όλες οι κινήσεις είναι συζητήσιμες (το λέω ευγενικά) 
και ανακαλύπτει ότι είναι περίεργη η συνεργασία 
με τους ΑΝΕΛ. Ο Ε. Τσακαλώτος πάει στην Κ.Ε., 
καταγγέλλει ασφαλώς το Δ.Ν.Τ. και ζητάει την 
έγκριση της Κ.Ε της συμφωνίας, προφανώς γιατί 
φοβάται πλήρη χρέωσή του για τα σκληρά μέτρα 
που σίγουρα έρχονται.

Βγάζετε άκρη; Καταλαβαίνετε που το πάει η 
Κυβέρνηση; Νοιώθει κανείς ότι υπάρχει στρατηγι-
κή,αλλά και ευθύνη απέναντι στην χώρα; Θα έλεγα 
συγκρατημένα, δύσκολα. Εν τω μεταξύ πάει και ο 
Φεβρουάριος, απομακρύνεται το κλείσιμο της αξι-
ολόγησης, παραπέμπεται στο κάποτε η ένταξη στην 
ποσοτική χαλάρωση και οδηγούμαστε προς ένα 
Καλοκαίρι που όλα μπορεί να κριθούν και από ένα 
ατύχημα. Κι όμως.Τα έχει δεχτεί όλα στις συζητήσεις 
στο εξωτερικό και όλα γίνονται για το κόμμα,για την 
εξουσία,για την αγορά χρόνου . 

Και η χώρα; Δεν νομίζω ότι το σκέφτονται και πολύ 
στην Κυβέρνηση. Δυστυχώς...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Η ελληνική δικαιοσύνη σε 
συνθήκες «επιτροπείας» 

Όλα για το κόμμα  
και την εξουσία; 

Νέο πολλαπλό  
σφαγείο στις συντάξεις
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Τι εννοούμε όταν λέμε γυναικολογικό 
καρκίνο;

Γυναικολογικός καρκίνος είναι εκείνος που 
εμφανίζεται μόνο στη γυναίκα. Κι αφορά στα 
γυναικολογικά όργανα,  ο καρκίνος του μα-
στού, ο καρκίνος των ωοθηκών, ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου 
της μήτρας και του σώματος της μήτρας. 

Είναι τόσο συχνοί οι γυναικολογικοί καρ-
κίνοι; Τι λένε τα στοιχεία;

Γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εθνι-
κά στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο. Τα 
περισσότερα προέρχονται από εμπειρικές 
γνώσεις και μελέτες πανεπιστημίων.  Όσον 
αφορά στα επιδημιολογικά στοιχεία, εδώ στη 
χώρα μας, σ’  έναν πληθυσμό 10 εκ. κατοί-
κων, περίπου 500 γυναίκες τον χρόνο θα 
νοσήσουν από καρκίνο τραχήλου της μήτρας 
και από αυτές οι περισσότερες θα χάσουν τη 
ζωή τους. Σχετικά με τον καρκίνο ενδομητρί-
ου της μήτρας και τον καρκίνο ωοθηκών, στη 
χώρα μας, κάθε χρόνο νοσούν 2500 με 3000 
γυναίκες, από τις οποίες οι μισές θα χάσουν 
τη ζωή τους. 

Η σημασία της σωστής διάγνωσης. Τι πρέ-
πει να ξέρουμε;

Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση είναι προϋ-
πόθεση για τη θεραπεία του καρκίνου. Επο-
μένως η μη έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 
στο αρχικό στάδιο σημαίνει ότι το ποσοστό 
της θεραπείας θα είναι και πιο χαμηλό. Στη 
χώρα μας δεν υπάρχει εθνικό screening 
(πότε δηλαδή πηγαίνει για γυναικολογικό 
έλεγχο κάποια γυναίκα, πότε πρέπει να γίνε-
ται τεστ Παπ, κολπικός υπέρηχος, το HPV test 
–που είναι πολύ σημαντικό για την πρόληψη 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κ.α.) 
Κοντολογίς, η κάθε γυναίκα πράττει όπως 
νομίζει, ανάλογα με το τι έχει ακούσει, τι έχει 
διαβάσει, τι της έχουν πει..Κοινώς, επικρατεί 
ένα αλαλούμ! 

Επομένως η  παρουσία HPV δε σημαί-
νει οπωσδήποτε εμφάνιση  καρκίνου του  
τραχήλου της μήτρας;

Βάση στατιστικών στοιχείων 80% των γυναι-
κών στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα εμφανί-
σουν διάγνωση με τον  ιό HPV. Αυτό όμως 
δε σημαίνει ότι κάθε γυναίκα θα παρουσιάσει 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Όταν μιλά-
με για ιό HPV να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 
πάνω από 120 είδη του ιού, δεν είναι όλα τα 
είδη ογκογενή, δηλαδή δεν προκαλούν καρ-
κίνο, αλλά μόνον κάποιοι συγκεκριμένοι τύ-
ποι ιού,  με πιο συχνούς τους 16 και 18. 

Χρειάζεται επομένως σωστή παρακολούθη-
ση και κυρίως σωστή αντιμετώπιση με κολ-
ποσκόπηση από εξειδικευμένο γιατρό. Εάν 
όντως παρουσιαστεί κάποια αλλοίωση στον 
τράχηλο, τότε πρέπει η ασθενής να τύχει σω-
στής αντιμετώπισης από εξειδικευμένο για-
τρό.

Τι περιλαμβάνει η σωστή και έγκαιρη 
πρόληψη;

- Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
που αφορά νεότερες γυναίκες η πρόληψη 
περιλαμβάνει  καταρχάς ανίχνευση και τυπο-
ποίηση του ιού HPV, κολποσκόπηση και τεστ 
Παπ. 

- Για τον καρκίνο ενδομητρίου της 
μήτρας που αφορά γυναίκες μεγαλύ-
τερης ηλικίας μετά την αναπαραγωγι-
κή ηλικία, πρέπει να γίνεται κολπικός 
υπέρηχος, ο οποίος δείχνει οποιαδή-
ποτε αλλοίωση στο ενδομήτριο της 
μήτρας. 

- Ο καρκίνος των ωοθηκών, ο ονομα-
ζόμενος  «killer» μεταξύ των γυναικο-
λογικών καρκίνων, εμφανίζεται συνή-

θως μεταξύ 60 και 70 χρόνων και θεωρείται ο 
πιο δύσκολος γυναικολογικός καρκίνος, γιατί 
διαγιγνώσκεται δύσκολα στα αρχικά στάδια. 
Στο 60 με 70% των περιπτώσεων η διάγνωσή 
του γίνεται όταν ήδη βρίσκεται στο στάδιο ΙΙΙc. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η ωοθήκη είναι όργα-
νο που βρίσκεται μέσα στην κοιλιακή χώρα 
κοντά σε άλλα όργανα και εύκολα κάνει με-
τάσταση σε αυτά. Πάντως, στον καρκίνο των 
ωοθηκών, πολύ δύσκολα υπάρχει πρόληψη. 

Η καλύτερη πρόληψη όλων των γυναικολογι-
κών καρκίνων, γίνεται στα χέρια εξειδικευμέ-
νου γιατρού και συγκεκριμένα στη Γυναικο-
λογική Ογκολογία. 

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας «υπο-
ψιάζουν»;

Κάθε αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή 
ή αίμα εκτός περιόδου, πρέπει να μας κινη-
τοποιεί. Όπως και στην περίπτωση που μια 
γυναίκα στην εμμηνόπαυση δει ίχνη αίματος 
θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον γυναι-
κολόγο της. Ακόμη αν διαπιστωθεί η ύπαρξη 
σωρευμένου υγρού στην κοιλιακή χώρα με 
αύξηση της κοιλιακής περιφέρειας, θα μπο-
ρούσε να αποτελεί μια ένδειξη εμφάνισης 
καρκίνου των ωοθηκών.

Πώς αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένοι 
καρκίνοι;

Στην περίπτωση του καρκίνου τραχήλου μή-
τρας, αναλόγως του μεγέθους του μπορεί 
να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά με ριζική 
υστερεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε 
πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις μπορεί να 
γίνει και διατήρηση της γονιμότητας σε νεα-
ρές γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει. 
Αναλόγως και ο καρκίνος του ενδομητρίου 
της μήτρας μπορεί να αντιμετωπιστεί λαπα-
ροσκοπικά με ολική υστερεκτομή και λεμφα-
δενικό καθαρισμό.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση πέραν της ογκο-
λογικής ασφάλειας που παρέχει, προσφερεί 
και τα γνωστά πλεονεκτήματα της λαπαρο-

σκόπησης, όπως ταχεία κινητοποίηση της 
ασθενούς, σχεδόν αόρατα τραύματα στην 
κοιλιακή χώρα, λιγότερη νοσηλεία και γρη-
γορότερη ανάρρωση της ασθενούς. Όμως το 
πιο σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γε-
γονός ότι η ασθενής μπορεί να λάβει άμεσα 
την επιπλέον ακτινοθεραπεία ή και χημειοθε-
ραπεία, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Πολύ σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης 
αυτών των καρκίνων είναι ο πυελικός και πα-
ραορτικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Χωρίς 
αυτόν, η επέμβαση, θεωρείται μισή. Με αυτόν 
τον τρόπο κόβεται ο δρόμος μετάστασης ,ενώ 
τυχόν καρκινικά κύτταρα που ενδέχεται να 
έχουν «αποθηκευτεί» σε λεμφαδένες, αφαι-
ρούνται.  

Στον καρκίνο των  ωοθηκών η αντιμετώπι-
ση είναι περισσότερο πολύπλοκη. Σε κάποια 
στάδια υπάρχει λαπαροσκοπική αντιμετώπι-
ση, τις περισσότερες όμως φορές χρειάζεται 
ανοιχτό χειρουργείο όπου αφαιρούνται μή-
τρα,  ωοθήκες, λεμφαδένες, επίπλουν καθώς 
και όλος ο ορατός όγκος ακόμη και τμήμα του 
εντέρου, αν είναι αναγκαίο.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του γυναικολο-
γικού καρκίνου πρέπει να γίνεται από εξειδι-
κευμένο Γυναικολόγο – Ογκολόγο, έτσι ώστε 
να τύχει η ασθενής σωστή χειρουργική αντι-
μετώπιση γεγονός το οποίο θα της προσφέρει 
μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης της ασθένει-
ας.

#υγεία
Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση από εξειδικευμένο γιατρό

Κι ενώ καθημερινά γινόμαστε δέκτες πληροφοριών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού-δικαίως βέβαια, αφού είναι ο δεύτερος  
πιο συχνός καρκίνος στην Ελλάδα μετά από αυτόν του πνεύμονα- σπάνια μαθαίνουμε ο,τιδήποτε αφορά σε άλλες μορφές καρκίνου  

που πλήττουν γυναίκες σε ποσοστά που αξίζει να τα προσέξουμε. Περισσότερες από 82.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται  
κάθε χρόνο με καρκίνο του τραχήλου, των ωοθηκών, της μήτρας, του κόλπου ή του αιδοίου!

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ 

Δρ. Ανδρέας N. Καβαλλάρης 
Υφηγητής-Καθηγητής  
Πανεπιστημίου Lübeck, Γερμανίας 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας, Γυναικολόγος - 
Ογκολόγος. Εξειδίκευση στη Χειρουργική και 
Λαπαροσκοπική Γυναικολογική Ογκολογία

Ιατρείο: Ανδριανουπόλεως 19, 2ος όροφος, 
55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
Τηλ./Fax: 2310 402524 - Κιν.: 6977 140793 
e-mail: info@andreaskavallaris.gr 
e-mail: andreas.kavallaris@gmail.com 
website: www.andreaskavallaris.gr

Πολύ σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης  
αυτών των καρκίνων είναι ο πυελικός  

και παραορτικός λεμφαδενικός καθαρισμός.
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#πολιτισμός

Τα «Αυγά μαύρα» του πολυδιαβασμένου συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου γράφτηκε με αφορμή τον Εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Είναι η 
ιστορία δύο αδελφών με την… ατυχία να έχουν πατέρα αντάρτη. Μια αληθινή ιστορία, ένα σπάραγμα ψυχής, που αφηγήθηκε υπαρκτό πρόσωπο, 
σε ένα χωριό της Ρούμελης και μαγνητοφώνησε ο Χαριτόπουλος. Την παράσταση ανεβάζουν ο Κώστας Αβραμίδης και η Μαρία Ανθίδου οι οποίοι 
μας εξιστορούν αυτή την ιστορία, τη δική μας Ιστορία. Το έργο δεν παίρνει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης μεριάς, γιατί στη πραγματικότητα 
δεν υπήρξαν ποτέ… δύο πλευρές. Ήταν η ίδια η χώρα διχασμένη στα δύο, ένα κορμί κομμένο βάρβαρα στη μέση από τις ακρότητες ενός 
αδελφοκτόνου πολέμου…

Της @karapanagiotidu

Εμείς και οι άλλοι, έστω κι αν οι άλλοι είμαστε 
εμείς... Η μεγαλύτερη δυσκολία στο διχασμό και 
στην... αναπαράσταση του «στο σανίδι» ποια είναι;

Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού, μας έχει 
διδάξει ότι ένας άνθρωπος κρύβει μέσα του πολλές δι-
αφορετικές πτυχές και στην εξέλιξη της ζωής του φα-
νερώνει πολλές και άλλοτε μάλιστα… αντικρουόμενες 
συμπεριφορές. Αν το αναλογιστεί κανείς αυτό γίνεται 
πιο επιεικής και με τους ανθρώπους και υπογραμμίζει 
όσα τον ενώνουν με τους γύρω του. Άλλωστε όπως λέει 
και ο Γιουγκ «όλοι μοιραζόμαστε ένα μαζικό ασυνείδητο 
νου, διαμορφωμένο από τις μνήμες και τα πρότυπα συ-
μπεριφοράς σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας…». 
Όταν υποδύεσαι έναν άνθρωπο άλλοτε έχεις κάποια 
φανερά κοινά χαρακτηριστικά με αυτόν κι άλλοτε όχι. 
Αρχίζοντας την μελέτη ενός ρόλου ανακαλύπτεις τους 
δικούς του άξονες, πλάθεις έναν άνθρωπο χαρίζοντάς 
του τη δική σου φωνή και τη δική σου έκφραση. Ένα 

από τα μαγικά ταξίδια που σου χαρίζει το θέατρο είναι να 
ανακαλύπτεις κομμάτια του εαυτού σου μέσα από την 
εμβάθυνση της ψυχής κάποιου άλλου. Στην περίπτωση 
του εμφύλιου διχασμού υπήρχε μία πολιτική πόλωση 
που δίχασε ένα ολόκληρο έθνος και τα σημάδια του τα 
βιώσαμε για αρκετές δεκαετίες. Αν και δεν έχω προσω-
πικά βιώματα από εκείνη την εποχή, εντούτοις οι εικό-
νες και οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα προσφύγων 
της Συρίας με βοήθησαν να δω ακόμα πιο ξεκάθαρα την 
φρίκη κάθε πόλεμου.

Γιατί αυτό το έργο; Τι θα διδαχθεί ένας νεοέλληνας 
από την ιστορία του;

Την επιλογή του έργου την έχει κάνει ο σκηνοθέτης της 
παράστασης Κώστας Αβραμίδης και ήταν μεγάλη μου 
χαρά να με καλέσει να δουλέψουμε μαζί πάνω σε ένα 
τόσο αξιόλογο κείμενο. Μετά από ανεξάντλητες κουβέ-
ντες και διαδρομές που είχαμε πάνω στο κείμενο, νο-

μίζω ότι αυτό που τον ώθησε να επιλέξει αυτό το έργο 
είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα βαθιά ανθρώπινο 
κείμενο που καταδεικνύει τη φρικαλεότητα του πολέ-
μου, του κάθε πολέμου κι ότι τα θύματα δεν είναι απλά 
τα νούμερα που μας αναφέρουν, αλλά το άθροισμα της 
ανθρώπινης δυστυχίας που αφήνει πίσω του. Ήταν ευ-
τύχημα ότι ο σκηνοθέτης είναι και ηθοποιός και πλησί-
ασε αυτά τα πλάσματα με μεγάλη ευαισθησία. Όταν μου 
προτάθηκε ο ρόλος κάθισα και διάβασα προσεκτικά 
το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου. Είναι ένα έργο 
εφιαλτικά επίκαιρο, ένα  κείμενο, αριστοτεχνικά δομη-
μένο που  αναφέρεται σε μια ιστορία από τον εμφύλιο, 
κατά τη γνώμη μου πολύ κοντά στη σημερινή Ελλάδα. 
Αν κάτι μας έχει μάθει η ιστορία είναι ότι επαναλαμβά-
νεται. Πρέπει να φωτιστούν αυτά τα μαύρα χρόνια για 
να κατανοηθούν και να τα αφήσουμε πίσω μας απομα-
κρύνοντας το ενδεχόμενο να τα βρούμε ξανά μπροστά 
μας. «Να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό» λέει ένα από τα χα-

«Δεν είχα ιδέα  
τι σημαίνει να είσαι 
παιδί του εμφυλίου…»
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#πολιτισμός
ρακτηριστικότερα  αποσπάσματα  στο βι-
βλίο. Η αλήθεια της γραφής του προσφέ-
ρεται για βαθιές βουτιές στον εύθραυστο 
ψυχισμό των ηρώων του.

Η ιστορικότητα μιας θεατρικής παρά-
στασης τι κινδύνους εγκυμονεί;

Καταρχήν το σημαντικότερο είναι πως 
θα αποδοθεί το κεντρικό νόημα του 
έργου, άρα πρωταρχικό ρόλο παίζει η 
οπτική του σκηνοθέτη και ο τρόπος με 
τον οποίο το αποδίδουν οι ηθοποιοί στην 
σκηνή. Στόχος και επιθυμία όλων των 
ηθοποιών είναι να «παρασύρουμε» τον 
θεατή και τον καταστήσουμε συμμέτοχο 
των δράσεων. Η μεγάλη επιτυχία είναι 
εκεί που πρέπει να γελάσει να γελάσει, 
εκεί που πρέπει να κλάψει κλάψει. Αν 
το καταφέρεις αυτό έχεις καταφέρει να 
συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, ακόμη 
και να οργιστεί με αυτά που παρακολου-
θεί να συμβαίνουν. Κάθε θεατής έρχεται 
ως ξεχωριστή οντότητα και φέρει τις 
πεποιθήσεις του, την προσωπική του 
σφραγίδα και είναι εντέλει ενδιαφέρον 
να δεις την κάθε διαφορετική ματιά πάνω 
στα γεγονότα που διαδραματίζονται επί 
σκηνής. Εάν αυτός που το παρακολου-
θεί παραμείνει απαθής «θεατής» τότε 
έχουμε αποτύχει να μεταφέρουμε την 
ιστορικότητα του κειμένου. Τώρα αν με 
ρωτάτε πως εκλαμβάνει κανείς την ιστο-
ρία αυτό έχει να κάνει με τις γνώσεις και 
τις προσωπικές του καταβολές. Στόχος 
δικός μας είναι να τον πείσουμε για την 
αυθεντικότητα των συναισθημάτων που 
μεταφέρουμε.

Οι ρόλοι που ενσαρκώνετε συνήθως, 
αν όχι πάντα, έχουν πολλά συναισθη-
ματικά επίπεδα, κρυφά και φανερά... 
Η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 
ύπαρξης ή η απλότητα της είναι πιο 
δύσκολη για την υποκριτική τέχνη;

Όταν ερμηνεύεις την Ηλέκτρα ή την Αντι-
γόνη ερμηνεύεις ένα ήρωα που υπερβαί-
νει τα καθημερινά ανθρώπινα μεγέθη. Σε 
αυτούς τους ρόλους ανακαλύπτεις τε-
λείως διαφορετικά πράγματα από το να 
παίξεις την  Μαρία της διπλανής πόρτας. 
Το στοίχημα όμως στους καθημερινούς 
ήρωες είναι η φυσικότητα του λόγου, σε 
αυτούς τους ρόλους δεν πρέπει να «παί-
ζεις» πρέπει απλά να υπάρχεις και είναι 
σίγουρα πιο δύσκολο. Υπάρχει μεγάλη 
δυσκολία να αποδόσεις το απλό χωρίς να 
γίνει απλοϊκό. Στον συγκεκριμένο ρόλο 
έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα απλή 
με καθημερινό λόγο, που έχει όμως μια 
μελανή ιστορία γεμάτη παιδικά τραύματα 
και όλα αυτά πρέπει να αποδοθούν πίσω 
από τις λέξεις και χωρίς να γίνει υπερφί-
αλη η απόδοσή του ρόλου. Το στοίχημα 
για τον ηθοποιό είναι να αφήσει πίσω του 
τη δική του ιστορία και τους ρόλους που 
έχει παίξει και να μεταμορφώνεται εκ 
νέου στο πρόσωπο που καλείται να υπο-

δυθεί. Όταν καλείσαι να παίξεις τη βασί-
λισσα να είσαι βασίλισσα επι σκηνής και 
όταν καλείσαι να παίξεις μια αγράμματη 
χωρική να πείθεις όλους πως μόνο αυτό 
μπορείς να είσαι

Οι θεατρόφιλοι έχουν αυξηθεί τον 
καιρό της κρίσης; Ποια είναι η αίσθη-
ση σας; Χάσαμε χρήματα, κερδίσαμε 
άλλα πιο ουσιαστικά και διαχρονικά;

Το αληθινά θεατρόφιλο κοινό κατά την 
άποψη μου έχει μειωθεί αισθητά τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες. Μπορεί τα θέατρα 
να γεμίζουν κάποιες μέρες, αλλά το κοι-
νό πλέον διαμορφώνεται από την τηλεό-
ραση και καλώς ή κακώς έχει διαφορετι-
κές προσδοκίες. Όσο για τα χρήματα που 
αναφέρετε, ξέρετε πόσες παραστάσεις 
δίνονται από μικρούς θιάσους με δωρε-
άν είσοδο ή με προαιρετική συνεισφορά; 
Πιστέψτε με, ένας νέος ηθοποιός το τε-
λευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι 
τα χρήματα. Αυτά βέβαια είναι μια άλλη 
μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε 
μια άλλη φορά.  Είναι η μεγάλη αγάπη 
που έχουμε για το Θέατρο αυτή που μας 
καθοδηγεί. Αυτό που προσδοκώ είναι ότι 
σε κάποιο σημείο η κρίση θα λειτουργή-

σει και ως κάθαρση. Η σπουδαιότητα των 
πραγμάτων θα αποκατασταθεί, το ωραίο, 
οι αξίες, το ηθικό, θα επανέλθουν στην 
πραγματική τους θέση. Και τότε αυτό 
που θα συμβεί είναι να μας απασχολούν 
μόνον αυτά που είναι πραγματικά σοβα-
ρά. Μακάρι στο σύνολό μας κοινωνικά να 
γίνουμε πιο ώριμοι μέσα από όλη αυτή τη 
δυσκολία και να ασχολούμαστε πλέον με 
αξίες ουσιαστικές και διαχρονικές

Οι χαρακτήρες των ρόλων σας, πόσο 
εξαντλητικοί είναι; Τους προτιμάτε 
έτσι;

Κάθε χαρακτήρας είναι μια καινούργια 
πρόκληση, έχω όμως την εντύπωση πως 
όλοι είναι το ίδιο εξαντλητικοί εάν το βλέ-
πεις εσύ έτσι. Συνάμα όμως είναι και απο-
λαυστικοί. Μη ξεχνάτε ότι καλούμαστε να 
κάνουμε κάτι που έχουμε επιλέξει. Πολύ 

λίγος κόσμος μπορεί να το πει αυτό για 
την δουλειά του. Επιπλέον μπορώ να σας 
εξομολογηθώ πως η δυσκολία προσαρ-
μογής σε έναν ρόλο ειδικά σε περιόδους 
που υπήρξα σε προσωπική ένταση, ήταν 
κάτι που πραγματικά το προτιμούσα έτσι 
γιατί ήταν μια διέξοδος και για τα δικά 
μου αδιέξοδα. Ο συγκεκριμένος ρόλος 
που παίζω στα Αυγά Μαύρα αυτός της 
Μαρίας ήταν απαιτητικός…  Δεν είχα ιδέα 
τι σημαίνει να είσαι παιδί του εμφυλίου 
και έπρεπε να ενημερωθώ από πολλές 
πλευρές. Αναζήτησα πληροφορίες από 
πηγές που αναφερότανε στην εποχή. 
Παράλληλα με βοήθησαν πολύ και οι συ-
ζητήσεις που έγιναν με τον σκηνοθέτη. 
Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να κατα-
νοήσω τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, τι 
βιώσαν οι άνθρωποι, αυτά που κανένα 
βιβλίο και καμία ιστορία δεν μας δίδαξε. 
Αυτό έρχεται να κάνει το θέατρο και αυτό 
αν θέλετε είναι το μεγαλείο του.  Μέσα 
από τις πρόβες ένοιωσα προσωπική την 
ανάγκη να αφήσω αυτή την γυναίκα να 
μας διηγηθεί την ιστορία της και να  μας 
πει πως ξοδεύτηκε μια ζωή χωρίς χαρά 
και χωρίς όνειρα κι επιθυμίες…

Ο ρόλος του ΚΘΒΕ ποιος είναι  
ή θα έπρεπε να είναι;
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έχει μια μακρά ιστορία με πολλά σκα-
μπανεβάσματα και δυσκολίες. Είναι πολύ σημαντικό μεν αλλά δεν νομίζω ότι 
επιτέλεσε πάντα τον ρόλο του όπως θα έπρεπε. Κατά την δική μου γνώμη θα 
έπρεπε ταυτόχρονα να είναι στυλοβάτης του παλιού και έναυσμα για το και-
νούργιο. Κάθε καλοκαίρι ετοιμάζεται μια τραγωδία ή κωμωδία για τα ανοιχτά 
θέατρα που σίγουρα πολλοί από μας αναμένουμε  με μεγάλη χαρά, αλλά τα 
αποτελέσματα δεν είναι πάντα αυτά που θα περιμέναμε. Προσωπικά θα ήθελα 
από το ΚΘΒΕ να ανέβαζε κάθε χρόνο μια τραγωδία και μια κωμωδία με την 
κλασσική της δομή. Απεναντίας  κάθε χρόνο βλέπουμε να γίνονται προσπάθει-
ες  να δούμε κάτι καινοτόμο, ενώ υπάρχουν πολλοί φίλοι του Θεάτρου που δεν 
είχαν τη χαρά να δούνε ένα  κλασσικό ανέβασμα τραγωδίας…

Αυγά Μαύρα
Του Διονύση Χαριτόπουλου 

Σκηνοθεσία Κώστας Αβραμίδης 
Παίζουν:  

Κώστας Αβραμίδης, Μαρία Ανθίδου 
Θέατρο Άρατος 

Παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή  
από 18 Φεβρουαρίου 
Ωρα έναρξης 21:00 

Κόστος εισιτηρίου – 8 ευρώ

info

Τα «Αυγά Μαύρα» 

του Διονύση 

Χαριτόπουλου  

στο Θέατρο Άρατος, 

μια θεατρική 

παράσταση  

που μας λέει,  

αυτό που παραλείπει 

η σύγχρονη  

Ιστορία…
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Τετράχρονα κοιμούνται στα… πατάρια!
Με αυλή… ένα μικρό πλακόστρωτο, «θέα» τη λαϊκή αγορά και ένα βρώμικο πατάρι να τους «φιλοξενεί» τις ώρες ξεκούρασης, παιδάκια 
ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών, απασχολούνται… δημιουργικά και μαθαίνουν να σχηματίζουν τα πρώτα τους γράμματα. Εδώ και 13 χρόνια, 
το 102ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Καρακάση 1. Εξωτερικά το κτήριο δε θυμίζει σε τίποτα 
έναν χώρο όπου περνούν αρκετές ώρες της ημέρας τους μικρά παιδιά, αφού οι «ζωγραφιές» που το κοσμούν είναι διάφορες μουτζούρες 
με σπρέι, σκισμένες αγγελίες και αφίσες, ενώ τα κάγκελα που το περιφράσσουν είναι τόσο χαμηλά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την 
ανενόχλητη έξοδο και είσοδο οποιουδήποτε σε αυτό. 

Της  Έλενας Καραβασίλη

Γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο νηπια-
γωγείο, εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους στην εφημερί-
δα KARFITSA, ζητώντας βέβαια να διατηρήσουν την ανωνυμία 
τους προκειμένου να μη δημιουργηθούν ζητήματα με αυτούς 
ή τα παιδιά τους. Όπως είπαν, το συγκεκριμένο κτήριο τους 
εξυπηρετεί φυσικά καθότι βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 
τα σπίτια τους, ανησυχούν όμως για την ασφάλεια των παιδιών 
τους καθώς και για τις συνθήκες υγιεινής. Τόνισαν πως παρότι 
δεν έχει σημειωθεί ευτυχώς κάποιο περιστατικό, τους προβλη-
ματίζει το γεγονός ότι η «αυλή» του νηπιαγωγείου είναι ουσια-
στικά πάνω στο δρόμο και τα κάγκελα της περίφραξης χαμηλά, 
με αποτέλεσμα να φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών 
τους. Επίσης υπογράμμισαν πως το ότι δεν έχουν τα χρήματα 
για να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δε ση-
μαίνει πως αυτά θα πρέπει να κοιμούνται στο… πατάρι. 

«Υπάρχουν προβλήματα, φροντίζουμε  
όμως να τα λύσουμε»

Από την πλευρά της η διευθύντρια του 102ου νηπιαγωγείου, 
Ιφιγένεια Σείσογλου υπογράμμισε ότι: «όλα τα ζητήματα που 
υπάρχουν, δρομολογούνται σε συνεργασία με τον δήμο και τη 

διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φυσικά και υπάρχουν 
προβλήματα, φροντίζουμε όμως να τα λύσουμε. Το σκεπτικό 
όλων είναι να χτιστεί καινούριο διδακτήριο. Πολλά νηπιαγωγεία 
στεγάζονται σε καταστήματα και αυτά είναι τα… κακώς κείμενα 
που τα έχουμε όλοι υπόψιν μας. Η αυλή δε μας καλύπτει και τα 
παιδιά δεν έχουν επαρκή χώρο για ύπνο. Ένα κατάστημα δεν 
έχει τις προδιαγραφές του διδακτηρίου». Το 102ο νηπιαγωγείο, 
στεγαζόταν εξαρχής σε δύο καταστήματα, το ένα επί της οδού 
Καρακάση (όπου έγινε η καθίζηση με τα έργα του μετρό) το 
οποίο και στεγάζει δύο τμήματα και το άλλο ακριβώς απέναντι. 
«Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, μετακινήθηκε το ένα τμήμα 
και φιλοξενείται στους χώρους του 82ου νηπιαγωγείου. Είμα-
στε τρία τμήματα μοιρασμένα και σύμφωνα με τον εντεταλμένο 
σύμβουλο του δήμου Θεσσαλονίκης Αναστάσιο Τελίδη, πρώτη 
προτεραιότητα τους είναι η μεταφορά μας. Έχει βρεθεί ένα ακί-
νητο ιδιοκτησίας του δήμου όπου εκεί θα ανεγερθεί ένα νηπια-
γωγείο για να μας στεγάσει», λέει η κ. Σείσογλου. Και εξηγεί: «το 
συγκεκριμένο κατάστημα είναι μισθωμένο από το δήμο από το 
2004 και λειτουργεί σαν ολοήμερο. Έχουμε λάβει τα μέτρα που 
προϋποθέτει κάθε σχολική μονάδα για την ασφάλεια των παι-
διών. Για παράδειγμα εννοείται πως υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, 

πυροσβεστήρες και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Ο δή-
μος μεριμνά αυτή τη στιγμή ούτως ώστε να βρεθεί μία λύση και 
να μεταφερθούμε. Βέβαια, εκεί θέλω να δω που θα μεταφερ-
θούνε 75 παιδιά, που είναι συνήθως η δυναμική αυτού του σχο-
λείου». Απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι γονείς, η 
κ. Σείσογλου ξεκαθάρισε ότι: «τα παιδιά δε βγαίνουν ποτέ έξω 
μόνα τους, υπάρχει πάντα νηπιαγωγός που επιβλέπει τι γίνεται». 

«Το κτήριο δεν είναι κατάλληλο»

Η διευθύντρια της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανατολικής Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της επιτροπής καταλ-
ληλότητας, Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου σημείωσε πως: «ψά-
χνουμε πάντα να βρούμε τον καλύτερο δυνατό χώρο στην πε-
ριοχή. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά. Ο δήμος κάνει 
προκηρύξεις και διαγωνισμούς, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρί-
νονται οι ιδιοκτήτες. Ωστόσο, ο δήμος προσπαθεί να εξασφαλίσει 
την απόκτηση ενός οικοπέδου λίγο πιο πάνω και ευελπιστούμε 
να τελεσφορήσει αυτό. Πάντα σχολιάζουμε πως το συγκεκρι-
μένο κτήριο δεν είναι κατάλληλο. Όμως, για να μεταφερθεί ένα 
νηπιαγωγείο πρέπει πρώτα να βρούμε που θα πάμε τα παιδιά», 
κατέληξε.  

Δραματικές ελλείψεις 
νηπιαγωγείων  

στη Θεσσαλονίκη 
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620.000 ευρώ σε μισθώματα

Ο κ. Τελίδης τόνισε πως το πρόβλημα που υπάρχει με τις σχο-
λικές εγκαταστάσεις στο δήμο είναι τεράστιο. «Για παράδειγ-
μα, το 33ο πρέπει να το απομακρύνουμε γιατί έτσι έκρινε η 
επιτροπή καταλληλότητας. Εκεί είναι βέβαιο πως θα έχουμε 
πρόβλημα με τους γονείς, διότι θα πρέπει να μετεγκαταστα-
θούν σε αρκετά πιο μακρινή περιοχή. Κάτω από τον άξονα της 
Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την παραλία – ξεκινώντας 
από την Κατσιμίδη μέχρι και τη Βούλγαρη- υπάρχει απίστευ-
τη ανάγκη για δομήσιμους χώρους, που όμως δεν υπάρχουν. 
Ακόμη και αυτές με τις οποίες έχουμε προγραμματική σύμβα-
ση με τον ΟΣΚ, έχουν καταγγελθεί».  Ο εντεταλμένος δημο-
τικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης για δράσεις Παι-
δείας, εξέφρασε την προσωπική του άποψη, πως «πρέπει να 
αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα των σχολικών μονάδων, δη-
λαδή αυτές που θα μπορούσαν να συμπτυχτούν, να αξιοποιη-
θούν καταλλήλως και από άλλες σχολικές μονάδες. Ο δήμος 
δεν έχει καμιά υπηρεσιακή δυνατότητα να επιβάλλει πράγμα-
τα. Αυτό είναι και το πρόβλημά μας ως προς τις συγχωνεύσεις. 
Κάνουμε μόνο τις γνωμοδοτήσεις τα υπόλοιπα είναι στην αρ-
μοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, που δεν επιθυμεί όμως 

να μειωθούν οι οργανικές θέσεις καθηγητών και διοικητικής 
ευθύνης. Εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε μόνο συστεγάσεις 
μέσω της δημοτικής επιτροπής παιδείας». Όπως εξήγησε ο 
κ. Τελίδης, όλοι οι δήμοι ανέλαβαν πλήρως την αρμοδιότητα 
των σχολικών κτηρίων με τον Καλλικράτη. Τα προηγούμενα 
χρόνια, επικρατούσε ένα σχήμα όπου η νομαρχία και ο ΟΣΚ 
(οργανισμός σχολικών κτηρίων) έχτιζε κτήρια, ο σχεδιασμός 
γινόταν από το δήμο και «όλο αυτό σήμαινε πως δεν υπήρχε 
μία συγκεκριμένη στρατηγική με αποτέλεσμα οι χώροι που 
ήταν χαρακτηρισμένοι ως σχολικές μονάδες, να αποχαρα-
κτηριστούν διότι δεν είχαν απαλλοτριωθεί. Ο δήμος έχει δέκα 
μισθωμένα κτήρια για τη στέγαση 17 σχολικών μονάδων, ενώ 
ετησίως καταβάλει 620.000 ευρώ σε μισθώματα. Παράλληλα, 
οκτώ σχολικές μονάδες στεγάζονται σε λυόμενες κατασκευ-
ές», υπογράμμισε ο κ. Τελίδης. Και επεξήγησε πως: «το 2004 
ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ της νομαρχίας του ΟΣΚ και 
του δήμου Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχαν 21 προγραμματικές 
συμβάσεις για την απαλλοτρίωση σχολικών χώρων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ από τις οποίες ευ-
οδώθηκαν οι πέντε, 16 παραμένουν σε εκκρεμότητα με τον 
δήμο να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤΥΠ)».

Τέλος… υπέρ σχολικής στέγης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2004 ο δήμος Θεσσαλονίκης ει-
σέπραξε για τη συντήρηση σχολικών μονάδων, 1.300.000 
ευρώ. Το 2014 ο δήμος ενέγραψε έσοδα ΣΑΤΑ για τη σχολική 
στέγη, 326.000 ευρώ. « Πρόκειται για το 1/3 χωρίς να υπάρχει 
πλέον ο ΟΣΚ και η νομαρχία. Για το λόγο αυτό ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης προέβλεψε από τον δημοτικό του προϋπολογισμό, 
την χρηματοδότηση με 920.000 ευρώ», εξήγησε ο κ. Τελίδης. 
«Προσωπικά έχω προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο, την επι-
βολή ενός τέλους της τάξεως του ενός ευρώ στους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα 
είναι αποκλειστικά και μόνο για τη σχολική στέγη, έτσι ώστε 
να βελτιωθεί η επικρατούσα κατάσταση και να μπορέσουμε 
να χτίσουμε σχολικές μονάδες». Από την πλευρά της η αρ-
μόδια αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, 
Έλλη Χρυσίδου ανέφερε: «έχουμε έλλειψη χώρων, αυτό είναι 
γεγονός. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Όπου μπορούμε 
κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς πρόκειται για κα-
ταστήματα».

«Αναγκαζόμαστε και μαζεύουμε 
στρώματα από γυμναστήρια 
προκειμένου να κοιμούνται  
τα παιδιά»

Σε… αναζήτηση 
Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλο-
νίκης για δράσεις παιδείας, Αναστάσιος Τελίδης εξήγησε ότι 
στον χαρακτηρισμένο χώρο που υπάρχει για το 102ο νηπια-
γωγείο (κάτω από τη Δελφών), έχει χτιστεί ένα αθλητικό κέ-
ντρο επί δημαρχίας του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. «Δεν 
υπάρχει διαθέσιμος χώρος που να μπορεί να απαλλοτριω-
θεί άμεσα. Η επιτροπή καταλληλότητας βέβαια έχει περάσει 
από το συγκεκριμένο κτήριο. Έχουν κάνουν κάποιες επιση-
μάνσεις οι οποίες όμως έχουν ληφθεί υπόψιν». Η επιτροπή 
καταλληλότητας, με πρόεδρο τη διευθύντρια εκπαίδευσης 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζα-
χαρούλα Ασημακοπούλου, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 
των κτηριακών υποδομών Α.Ε., από εκπρόσωπο του δήμου 
Θεσσαλονίκης (τον κ. Τελλίδη), εκπρόσωπο από την αρμό-

δια ΔΟΥ και από το υγειονομικό. «Στις 30/09/16 η επιτροπή 
έβγαλε ένα πρακτικό καταλληλότητας για το συγκεκριμένο 
μίσθιο, που το έκρινε κατάλληλο για επανεκμήσθωση με 
κάποιες επισημάνσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από τις 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης. Το πρακτικό 
αυτό μας ήρθε πριν από λίγες μέρες. Αυτές οι επισημάνσεις 
αφορούν σε τοποθέτηση αυτοκόλλητων στις σκάλες ώστε να 
μη γλιστράνε τα παιδιά και σε τοποθέτηση κάγκελων στην 
αυλή», εξήγησε ο κ. Τελλίδης. Ο ίδιος ανέφερε ότι: «μία πρό-
ταση που έχω κάνει εγώ είναι να μεταφερθεί το σχολείο σε 
έναν χώρο στη Μαρτίου όπου στεγαζόταν το παλιό εργοτά-
ξιο. Είναι οικοδομήσιμος χώρος όμως το ζήτημα είναι ότι για 
δύο χρόνια έχουμε παραχωρήσει αυτές τις εγκαταστάσεις σε 
κάποιους συλλόγους που πραγματοποιούν δημιουργικά ερ-

γαστήρια. Από το 2014 που ανέλαβε η νέα ομάδα στο δήμο, 
προτεραιότητά μας είναι να χτίσουμε νηπιαγωγεία. Από τις 
συμβάσεις κτηριακών υποδομών που καταγγέλθηκαν «ξε-
πάγωσαν» μόλις δύο, στην Αετοράχης και στην Περδίκα. Το 
πρόβλημα είναι τεράστιο διότι το υπουργείο έκανε τα νηπι-
αγωγεία ολοήμερα, χωρίς όμως να κάνει κάποια πρόβλεψη 
για τη στέγαση», τόνισε ο κ. Τελίδης. «Δεν έλαβαν καθόλου 
υπόψιν τους τη σοβαρή έλλειψη χώρου καθώς και του εξο-
πλισμού! Αναγκαζόμαστε και μαζεύουμε στρώματα από γυ-
μναστήρια προκειμένου να κοιμούνται τα παιδιά. Ο δήμος και 
οι σχολικές επιτροπές διαχειρίζονται πιστώσεις μόνο για τα 
λειτουργικά έξοδα. Ο όποιος έξτρα εξοπλισμός είναι δύσκο-
λο να αγοραστεί από το δήμο καθώς δεν υπάρχουν τα κον-
δύλια για αυτούς τους σκοπούς», συμπλήρωσε.
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Ίμια  2017: οξύτατη προειδοποίηση
Ο αίσχιστος γείτων μας θύμισε με το πιο εκκωφαντικό και χυδαίο τρόπο τα «οικεία κακά» μας του Ιανουαρίου του 1996. Τότε που «δειλοί, μοιραίοι 

και άβουλοι αντάμα» του παραδώσαμε με την επίνευση των «αιωνίων φίλων» μας Αμερικανών τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Πρωθυπουργός 
εθνικά ανυποψίαστος και στον αντίποδα της πραγματικότητας, αφού διεκήρυσσε ευκαίρως ακαίρως ότι «η εποχή των πολέμων έχει πια 

τελειώσει», σαν έτοιμος από καιρό έδωσε ό,τι του ζήτησαν. Μετά ευχαρίστησε δημόσια τον μεσολαβητή… 

Του Στέλιου Παπαθεμελή

Μιλώντας ο γράφων εκείνες τις κρίσιμες ώρες στη Βουλή που συνε-
δρίαζε για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Σημίτη μνη-
μόνευσα την καίρια συμβουλή που έδωσε στον Ελευθέριο Βενιζέλο ο 
φωτισμένος Κωνσταντινουπολίτης Άγγελος Ιωαννίδης που τον συνό-
δευε στη Λωζάννη. Την απέδωσα με όση «κομψότητα» μπορούσα να 
επιστρατεύσω:«Οι Τούρκοι είναι ένας περίεργος λαός. Αν τους επιδεί-
ξεις τα εμπρόσθια, θα σου προσφέρουν τα οπίσθια. Αν αντίθετα τους 
δείξεις τα οπίσθια, θα σου επιτεθούν με τα εμπρόσθια». Ο Βενιζέλος 
έλαβε το μήνυμα και στην α΄ συνεδρίαση της Διάσκεψης ξεκαθάρισε: 
«Ευρίσκομαι εδώ δια να διαπραγματευθώ ως εμπόλεμος και όχι ως 
ηττημένος!»Ο πρωθυπουργός του Ιανουαρίου του ΄96 προφανώς δεν 
το έλαβε, και απ΄ ό,τι δείχνουν οι έκτοτε συγγραφές του, ούτε τώρα 
«ηβουλήθη συνιέναι»…Το οξύ ερώτημα είναι αν η πολιτική τάξη έχει 
συνειδητοποιήσει την  προχθεσινή προειδοποίηση των Ιμίων και το 
δέον για την εθνικοαμυντική ετοιμότητά μας και την ψυχική ιδίως 
των νέων. Οι Αλβανοί μάς εκδικούνται επειδή τους γλυτώσαμε από 
την φτώχεια και την ανεργία. Μας ανταποδίδουν αντί του μάνα χολήν, 
αντί του ύδατος όξος. Αν η πληροφορία ότι στον ελληνικό στρατό 
υπηρετούν σήμερα περίπου 15.000 αλβανάκια αληθεύει, μετά τα τε-
λευταία συμβάντα, πρέπει να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις.Σε κάθε 
περίπτωση κάθε παρόμοια συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με ακαριαία ακύρωση της ελληνοποίησης και απέλαση του δράστη.

Οι ξένοι κι εμείς…

Η Τερέζα Μέϊ  πήγε από την Ουάσιγκτον κατ΄ ευθείαν στην Άγκυ-
ρα όπου συζήτησε λένε με τον επηρμένο ισλαμιστή και για το Κυ-
πριακό. Είναι γνωστές οι ανθελληνικές θέσεις της Βρετανίας για 
την Κύπρο και εικάζουμε τι διημείφθη μεταξύ τους. Κορύφωση τα 
deals που υπέγραψαν, εν οις η συμφωνία των 125.000.000 δολ.  για 

την συμπαραγωγή νέας γενεάς τουρκικών μαχητικών! Το ακούσαμε; 
Εμείς καθεύδουμε…  Ο Τραμπ ανθρώπινα δείχνει sui generis, αλλά 
πολιτικά με τις κινήσεις του ξέρει καλά τι κάνει. Οι δαίμονες της πα-
γκοσμιοποίησης βλέπουν να τρίζει το οικοδόμημά τους κι επιχειρούν 
επί ματαίω να δαιμονοποιήσουν τον προστατευτισμό που εισάγουν 
οι αποφάσεις του νέου προέδρου για να ανακόψουν την οικονομική 
κατάρρευση, την αποβιομηχάνιση, την ανεργία και τα άλλα άνθη του 
κακού που απειλούν τη χώρα του. Εξίσου και μας. Θέλει να βάλει τέ-
λος και στην πολιτική ανοιχτών συνόρων. Η Ελλάς την πληρώνει ως 
τώρα πολύ ακριβά. Ο σουλτάνος βρυχάται, ουρλιάζει, γρυλλίζει, γαυ-
γίζει, χλιμιντρίζει κ.τ.τ. και απειλεί να μας «βουλιάξει» αδειάζοντας 
τις μικρασιατικές ακτές από τους δυστυχείς που συσσώρευσαν εκεί 
οι δουλέμποροί του. Ο Τραμπ παρέκαμψε επιδεικτικά τη Γερμανία. 
Η παγκοσμιοποίηση ευνόησε σκανδαλωδώς τους Τεύτονες. Με την 
«υποταγή» της Γαλλίας και την ανάδειξη του ευρώ  σε ψευδώνυμο 
του μάρκου τους κατέστησε ηγεμόνες της Ευρώπης. Η αδιέξοδη λιτό-
τητά τους καταστρέφει το ευρώ και πλουτίζει την Γερμανία. Πρόκλη-
ση: με μόλις 580 εκ. ευρώ, τιμή σκοτωμού, οικειοποιούνται με τους 
Καναδούς το Αεροδρόμιο Αθηνών ως το 2046! Κάποιοι οδύρονται για 
το προγραμμένο πια τέλος της παγκοσμιοκρατίας. Αποτρόπαιο κατόρ-
θωμά της: το πλουσιότερο 10% του πλανήτη ελέγχει το 89% του πα-
γκοσμίου πλούτου (από αυτό το 1% λυμαίνεται το 1/2 του συνολικού 
πλούτου). Το φτωχότερο 50% των πολιτών του κόσμου απομένει να 
επιβιώσει με μόλις το 1% του εναπομένοντος πλανητικού πλούτου. 
Ακραίος κυνισμός του Μαρσέλ Φράτσερ, διευθυντή του Γερμανικού 
Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών: «Οι μεταρρυθμίσεις και το πρό-
γραμμα είναι μονόδρομος, ακόμη και αν οι άνθρωποι, και προπαντός 
αυτοί που είναι οικονομικά αδύναμοι, υποστούν στερήσεις»[sic].

*Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Διεθνώς η παγκοσμιοποίηση εξαφάνισε τη μεσαία 
τάξη, ραχοκοκαλιά των κοινωνιών. Από το 50% των 
Ελλήνων που ανήκε σ΄ αυτήν την ώρα της ένταξής 
μας, σήμερα μόλις το 20% είναι μεσαία τάξη. 
200.000 ελληνικά νοικοκυριά είναι φτωχά. Κατά τον 
Αριστοτέλη (Πολιτικά IV, 1295β,34), ο Φωκυλίδης 
(6ος αι. π.Χ.) θαύμαζε τους «μέσους». «Πολλά 
μέσοισιν άριστα» και εύχονταν να ανήκει σ΄ αυτούς, 
«μέσος θέλω εν πόλει είναι». Κατά τον Σταγειρίτη 
η πολιτική κοινωνία που αποτελείται από πολίτες 
της μέσης τάξης είναι άριστη. Έχουν σωστό πολιτικό 
βίο οι πόλεις όπου η μέση τάξη είναι μεγάλη και 
ισχυρότερη («πολύ το μέσον και κρείττον») σε 
σχέση με τις δύο άλλες ή τουλάχιστον με μιαν. 
Διότι συμμαχώντας με μιαν πετυχαίνει ισορροπία 
δυνάμεων («ποιεί ροπήν και κωλύει γίγνεσθαι τας 
εναντίας υπερβολάς». Ο Μακεδών φιλόσοφος είναι 
λέει «ευτυχία μεγίστη» οι πολιτεύομενοι να έχουν 
μέσου μεγέθους και επαρκή περιουσίαν («ουσίαν 
μέσην και ικανήν»). Γιατί όπου άλλοι έχουν υπερ-
βολικά πολλά και άλλοι τίποτε εκεί έχουμε άκρατη 
ολιγαρχία, ή τυραννίδα εξ αιτίας των ακροτήτων.   
Στο «δια ταύτα» η εθνική συνεννόηση θα καταστήσει 
ακαταμάχητη την Πατρίδα, έναντι δανειστών, Βερολί-
νου, Τούρκων κ.λ.π. 

«Μέσος θέλω εν πόλει είναι»
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Με αφετηρία τις παραδοχές ότι αφενός μεν η δικαστική λειτουργία είναι κεφαλαιώδης για τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και την οικονομική 
ανάπτυξη, αφετέρου ότι το  δικαστικό  σύστημα της χώρας είναι στα όριά του, νοσεί λόγω χιλιοειπωμένων αιτιών και ότι τα διαχρονικά και μεγάλα 
προβλήματά του αντιμετωπίζονται με αυτόδηλα αποσπασματικές ως τώρα παρεμβάσεις, τότε η χώρα χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο και εθνική 
συνεννόηση.

Της Γιάννας Παναγοπούλου*

Ένα στρατηγικό πλαίσιο σε βάθος, το οποίο να περιλαμβάνει 
δομικές μεταρρυθμίσεις για σύγχρονη, γρήγορη, αποτελε-
σματική, δίκαιη Δικαιοσύνη, δηλαδή την επανάσταση του αυ-
τονόητου που είναι ζητούμενο και στη δικαστική λειτουργία. 
Πρέπει να αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος 
απονομής Δικαιοσύνης, από τη νομοθετική παραγωγή μέχρι 
την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, ώστε η αποδο-
τικότητά του να είναι ταυτόχρονα:

• Γρήγορη, σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο για την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών, χωρίς περιορισμό των δικαιοπο-
λιτικών εγγυήσεων, 
• Αποτελεσματική, σε σχέση με τις λύσεις που δίνει στα 
επίδικα θέματα,  
• Δίκαιη, σε σχέση με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες 
για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο κατά την τήρηση της διαδι-
κασίας όσο και στο ουσιαστικό περιεχόμενο της δικαστικής 
κρίσης.

Οι Μεταρρυθμίσεις πρέπει να αφορούν:

• Το ‘’πέρασμα’’ της Δικαιοσύνης στην ηλεκτρονική εποχή, 
τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και την ηλεκτρο-
νική διασύνδεση των Δικαστηρίων της χώρας. 
• Την ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών επίλυσης 
διαφορών, όπως διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση, 

διαιτησία αλλά και του θεσμού του plea bargaining στις 
ποινικές δίκες.  
• Την αναδιαμόρφωση και Κωδικοποίηση της βασικής νομο-
θεσίας και των διάσπαρτων ρυθμίσεων και την ενοποίηση 
δικαιοδοσιών, δικονομιών, διαδικασιών και προθεσμιών, 
ένδικα μέσα –πιλοτική δίκη για το δημόσιο κλ. 
• Την επαναχάραξη του ελληνικού δικαστικού χάρτη για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Εισαγωγή ενός 
αντίστοιχου ‘’Καλλικράτη’’ στη Δικαιοσύνη, δηλαδή: διασπά-
σεις και συγχωνεύσεις δικαστικών υπηρεσιών όπου είναι 
αναγκαίο, κατάργηση  όσων Ειρηνοδικείων και Πταισματο-
δικείων δεν έχουν αντικείμενο, επανεξέταση της διάρκειας 
των δικαστικών διακοπών. 
• Τη θέσπιση ειδικότερων θεματικών Δικαστηρίων στην 
Πολιτική ή και Ποινική Δικαιοσύνη με ειδικά καταρτισμένους 
δικαστικούς λειτουργούς για την εκδίκαση  συγκεκριμένων 
υποθέσεων, όπως π.χ. οικογενειακού δικαίου, οικονομική 
εγκληματικότητα, ηλεκτρονικό έγκλημα κλπ).  
• Την επανεξέταση της Οργάνωσης του Δικαστικού Συστή-
ματος (επιλογή των δικαστικών λειτουργών, εκπαίδευση και 
επιμόρφωση, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικός έλεγχος, 
επανεξέταση του συστήματος της αξιολόγησης σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα). 
• Την Ποινική δίκη (αλλαγές στα εγκλήματα, απεγκληματο-
ποίηση αδικημάτων τα οποία έχουν μόνο διοικητική και όχι 

εγκληματική απαξία, στελέχωση Γραμματειών με μεταφρα-
στές, διερμηνείς και άλλες ειδικότητες, εισαγωγή θεσμών 
αντικατάστασης της γνωστής «ποινής», με άλλες μορφές 
έκτισης όπως της «κοινοτικής σωφρονιστικής» κλπ)  και το 
Σωφρονιστικό σύστημα (κατηγοριοποίηση σωφρονιστικών 
συστημάτων, χάραξη συγκροτημένης, συνεκτικής αντεγκλη-
ματικής πολιτικής με εξέταση εναλλακτικών τρόπων έκτισης 
π.χ. θεραπευτική αποκατάσταση, επανορθωτική δικαιοσύ-
νη, αποζημίωση, κοινωφελή εργασία, πραγματική έκτιση 
στερητικών της ελευθερίας ποινών κλπ).

Αναγκαία είναι  και η περαιτέρω θωράκιση της ανεξαρτη-
σίας της δικαστικής από την εκτελεστική λειτουργία, με την 
ενεργή εμπλοκή της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία, του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και της Ολομέλειας των Ανώτατων 
Δικαστηρίων στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαι-
οσύνης με αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγ-
ματος. 

Εν κατακλείδι, είναι μονόδρομος η άμεση διαμόρφωση ενός 
στρατηγικού Σχεδίου για τη Δικαιοσύνη που θέλουμε, ενός 
Σχεδίου που δεν θα ανατρέπεται ούτε θα τροποποιείται με 
κάθε κυβερνητική αλλαγή. 

*Η κ. Παναγοπούλου είναι ΔΝ Δικηγόρος, παρ’ Αρείω 
Πάγω, Πολιτική Υπεύθυνη του Τομέα Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ποταμιού

Τί Δικαιοσύνη θέλουμε;  Η ανάγκη Εθνικού Σχεδίου 
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Ο Κώστας Αθυρίδης, ο σκηνοθέτης της Ροκ Όπερας «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» και του έργου «Αφροδίτη με Γούνα» (που ανεβαίνει ως 
τις 28 Φεβρουαρίου στο θέατρο «Αριστοτέλειον» της Θεσσαλονί-
κης) το τόλμησε και το κατάφερε.

Ένας τεχνοκράτης στο…  
μουσικό θέατρο

«Από έφηβος αγαπούσα τη μουσική και το θέατρο και η ενασχό-
λησή μου με το μουσικό θέατρο με βοήθησε να συνδυάσω αυτές 
τις δύο αγάπες», εξηγεί ο ίδιος μιλώντας στην KARFITSA. «Ήδη 
όταν ήμουν στο Λονδίνο -σπουδάζοντας εφαρμοσμένη οικονομία- 
ασχολήθηκα ενεργά με παράλληλες θεατρικές σπουδές, συμμε-
τοχή σε ομάδες και μπορώ να πω ότι στη στροφή με κέρδισαν 
αρχικά οι επιχειρήσεις. Ο γυρισμός στην Ελλάδα με βρήκε… τεχνο-
κράτη, αλλά διατήρησα την επαφή με το θέατρο, συνεργαζόμενος 
με ερασιτεχνικές ομάδες και με διάφορα ήδη ρεπερτορίου. Τελικά 
ήταν ένας συνδυασμός συγκυριών και εσωτερικής ανάγκης που 
με ώθησαν να αφοσιωθώ εξ` ολοκλήρου στην τέχνη. Και είναι 
πραγματικά ευτυχία να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς.»

 «Τη δεκαετία του ̀ 80 το μουσικό θέατρο στην Ελλάδα ήταν… ούτε 
καν στα σπάργανα, αφού δεν υπήρχε ούτε σχετική παραγωγή έρ-
γων, ούτε κατάλληλοι χώροι», μας λέει. «Ακόμα και σήμερα, οι 
ελληνικές όπερες, ή τα ελληνικά μιούζικαλ, είναι μετρημένα στα 
δάχτυλα ενός χεριού. Πάντα όμως με εντυπωσίαζε πόση ζήτηση 
είχαν τα εισιτήρια των μιούζικαλ που ανέβαιναν στο Λονδίνο, από 
Έλληνες τουρίστες. Εδώ η ώθηση δόθηκε με την κατασκευή κα-
ταλληλότερων χώρων επ` ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην Αθήνα και εν μέρει στη Θεσσαλονίκη με την Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα το 1997...»

Από τον Μέγα Αλέξανδρο  
στον Φον Ζάχερ Μαζόχ

Η ροκ όπερα «Μέγας Αλέξανδρος» είχε μια επιτυχημένη πορεία 
στην Ελλάδα και τώρα ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα με προορι-
σμό την Αυστραλία, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές 
επαφές στη μακρινή ήπειρο. Όμως, η δημιουργική ανησυχία ενός 
θεατράνθρωπου δεν επιτρέπει μονοδιάστατες ενασχολήσεις, γε-
γονός που -μεταξύ άλλων-  έφερε… επί σκηνής και την «Αφρο-
δίτη με Γούνα» του Ντέιβιντ Άιβς. Ένα θεατρικό έργο βασισμένο 
σε βιβλίο του Λεοπόλδου Φον Ζάχερ Μαζόχ, από τον οποίο πήρε 
το όνομά του ο … μαζοχισμός.  Όπως εξηγεί ο Κώστας Αθυρίδης, 
τη μεγάλη σκηνοθετική πρόκληση, αποτέλεσε το ίδιο το θεατρικό 
κείμενο. «Μου κέντρισε το ενδιαφέρον η διαφορά που εντόπισα 
ανάμεσα στις παραστάσεις του ίδιου έργου που είδα στην Αμερική 

-και άγγιζαν το όριο της κωμωδίας- και στην κινηματογραφική 
μεταφορά από τον Ρόμαν Πολάνσκι που ήταν σαφώς δραματική. 
Ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κείμενο που ισορροπεί ανάμεσα 
στο κωμικό και στο βαρύ δραματικό έργο, βάζοντας όρια μεν, δί-
νοντας δε στο σκηνοθέτη την ελευθερία να βρει τη δική του επιθυ-
μητή ισορροπία. Θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε ένα πολύ καλό 
αποτέλεσμα. Σ` αυτό έχουν σημαντικότατη συμβολή οι ερμηνείες 
τόσο του πεπειραμένου Στράτου Τζώρτζογλου, όσο και της νέας 
ηθοποιού Βανέσας Μπαρέ, που δίκαια απέσπασε εξαιρετικές κρι-
τικές.»

«Τι μπορούσε να κάνει ένας Βούρος σε ενάμιση χρόνο θητείας 
στο ΚΘΒΕ…»

Και επειδή στην Ελλάδα σήμερα, κουβέντα για κρίση, χωρίς κου-
βέντα για πολιτική δεν γίνεται, ζητήσαμε από τον Κώστα Αθυρίδη 
την δική του άποψη για τη σχέση πολιτικής-θέατρου. «Η πολιτική 
καλώς ή κακώς επηρεάζει τα πάντα», τονίζει. «Στην Ελλάδα, δυ-
στυχώς, συνήθως αρνητικά. Η χώρα μας πληρώνει, ότι επί πολλά 
χρόνια την οδηγούν οι μέτριοι σε όλους τους τομείς. Και φταίμε 
όλοι για αυτό. Όλοι μας επιτρέψαμε στους μέτριους να επιβιώ-
νουν, να κυριαρχούν και να την οδηγούν την Ελλάδα μας εδώ που 
έφτασε, χωρίς να αφήνουν περιθώριο στους άξιους να πάρουν τα 
ηνία. Όλοι καθόμασταν βολεμένοι στην επίπλαστη ευμάρειά μας 
και τους παρακολουθούσαμε. Και φυσικά, το θέατρο πληρώνει το 
δικό το τίμημα σε μια χώρα, όπου η ελεύθερη εμπορική θεατρι-
κή παραγωγή έχει να ανταγωνιστεί μια κατά 80% επιδοτούμενη 
κρατική παραγωγή, όπου μεγάλοι θίασοι της Αθήνας προσεγγί-
ζουν συχνά το κοινό της περιφέρειας με νοοτροπία “αρπαχτής” 
και επαρκής προγραμματισμός δεν μπορεί να γίνει στις κρατικές 
σκηνές, αφού η θητεία ενός καλλιτεχνικού διευθυντή διαρκεί όσο  
…η κυβέρνηση που τον τοποθέτησε. Παράδειγμα; Τι μπορούσε να 
κάνει ένας Βούρος σε ενάμιση χρόνο θητείας στο ΚΘΒΕ, τι να προ-
λάβει να ολοκληρώσει  από τον προγραμματισμό που βρήκε, τι 
να αλλάξει και τι δικό του στίγμα να αφήσει πίσω; Σας αναφέρω 
μόνο, ότι για το ανέβασμα μιας παραγωγής του «Μεγά Αλέξαν-
δρου» στην Αυστραλία, εγώ πρέπει να ακολουθήσω διαδικασία 
ενάμιση χρόνου μέχρι να πάω και να ενταχθώ σε έναν τετραετή ή 
πενταετή προγραμματισμό του εκεί θεατρικού οργανισμού που θα 
μας φιλοξενήσει. Αυτά εκεί. Εδώ είμαστε ακόμα σε άλλα…»

Το να κυνηγάς το όνειρό σου και να πετυχαίνεις, είναι αξιοζήλευτο. 
Το να εγκαταλείπεις μια επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα στις 
επιχειρήσεις, από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ως τον κλάδο 
των κατασκευών, για να κάνεις επάγγελμα την αγάπη σου για τη 

μουσική και το θέατρο, είναι –το λιγότερο- αξιοθαύμαστο.

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού

Τι μπορούσε να κάνει ένας Βούρος σε 
ενάμιση χρόνο θητείας στο ΚΘΒΕ, 

τι να προλάβει να ολοκληρώσει  από τον 
προγραμματισμό που βρήκε, 

τι να αλλάξει και τι δικό του στίγμα 
να αφήσει πίσω;

Κώ
στα

ς Α
θυ

ρίδ
ης

#συνέντευξη
«Η Ελλάδα πληρώνει 

το γεγονός ότι την 
οδηγούν επί χρόνια 

οι μέτριοι…»

Πόσο εύκολο είναι, όμως, μέσα στην 
οικονομική και πολυεπίπεδη κρίση 
που μαστίζει την Ελλάδα, να δοθούν 

ευκαιρίες σε νέες δημιουργίες και νέ-
ους ηθοποιούς; «Εγώ γενικά αρέσκο-
μαι να δίνω ευκαιρίες σε νέους, αλλά 
γενικότερα πιστεύω ότι οι περίοδοι 

κρίσης είναι για το θέατρο και τη μου-
σική οι πιο δημιουργικές», απαντά ο κ. 
Αθυρίδης. «Σε περιόδους ευμάρειας, 
είναι πιο εύκολο για ένα βιομηχανο-
ποιημένο star system να “καταπιεί” 
νέα πρόσωπα και νέες προσπάθειες 

μέσα σε μια τυποποιημένη “ζήτη-
ση”. Αντίθετα, σε περιόδους κρίσης, 
έρχεται η ίδια η ανάγκη έκφρασης 

άνευ βιοπορισμού πια, να ωθήσει σε 
δημιουργικές διεξόδους».



29

Karfitsa

#προτάσεις_διασκέδασης
«Οι Δούλες» στο Θέατρο Αυλαία με μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

«Η Νοσταλγός» στο Θέατρο Αμαλία

Μετά τα μεσάνυχτα θα σας υποδεχθούν «Οι Δούλες» του Jean Genet στο Θέατρο Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, Πλευρά Τσιμισκή) στις 18 Φεβρουαρί-
ου. Οι Δούλες που τολμούν, και καταστρώνουν τα σατανικά τους σχέδια εναντίον της Κυρίας και μετά τα μεσάνυχτα.
Λίγα λόγια για την παράσταση: Οι αδελφές Κλαίρη και Σολάνζ στην υπηρεσία της Κυρίας. Κάθε φορά που απουσιάζει η Κυρία παίζουν μια πα-
ράσταση. Φορούν τα ρούχα της και καταστρώνουν την εξόντωσή της. Σκληρές και αδυσώπητες θα ξεπεράσουν τα όρια. Ο Jean Genet γράφει 
τις «Δούλες» το 1947, ως αντίδραση σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η ψευτιά, η προδοσία, η βία, η εκμετάλλευση και η κοινωνική ανισότητα.
Το έργο βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία τη δεκαετία του 1930. Ο Genet, χρησιμοποιώντας πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία και ως βασικό μέσο της εξέγερσης των χαρακτήρων του την μεταμφίεση, φτιάχνει ένα κόσμο που βρίσκει έκφραση όχι τόσο στην ίδια 
τη διαμαρτυρία, αλλά στην τελετουργική πράξη της δημιουργίας του κόσμου αυτού.
 Παίζουν οι ηθοποιοί : Ντιάνα  Ζαχαροπούλου - Ιωάννα  Λαμνή - Μελίνα  Τριανταφυλλίδου. Διάρκεια παράστασης 90’. Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ 
κανονικό, 8 ευρώ μειωμένο(φοιτητικό, ομαδικό), 5 ευρώ ανέργων.

Από την Τέταρτη 1 Μαρτίου(21:00) μέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου(19:00) «Η Νοσταλγός», το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
μετά τις Sold-Out παραστάσεις στην Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αμαλία( oδός Αμαλίας 71).
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης, η καταξιωμένη ηθοποιός Αριέττα Μουτούση, που πλαισιώνεται από τη Μαρία Λογοθέτη και τον 
Δημήτρη Λιόλιο, ενώ στο ρόλο του μπάρμπα – Μοναχάκη εμφανίζεται κινηματογραφικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος.
Στη θεατρική μεταφορά του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Νοσταλγός» η μνήμη ξυπνά και ζητά λύτρωση στο παρόν. Η Λιαλιώ τα-
ξιδεύει και πάλι πέρα. Τότε, που ήταν νέα, παντρεμένη με συνομήλικο του πατέρα της. Τότε, που φλεγόταν από τη νοσταλγία για το πατρικό της 
σπίτι. Μια φεγγαρόλουστη νύχτα έκλεψε μια βάρκα μαζί με τον νεαρό ερωτευμένο Μαθιό. Η αθώα βαρκάδα εξελίχθηκε σε αγωνιώδες ταξίδι 
φυγής, καθώς ο σύζυγος τούς καταδίωξε. Η νοσταλγός ήταν αποφασισμένη να φτάσει πάση θυσία στην απέναντι όχθη και να επιστρέψει στην 
πατρίδα. Διάρκεια παράστασης: 70΄. Πληροφορίες-κρατήσεις: Τηλ.: 2310 888894. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ μειωμένο (άνεργοι)

Το Coffice - Books & Coffee  
είναι το πρώτο γνήσιο βιβλιοκαφέ στη Θεσσαλονίκη. 
Εδώ, θα μπορείτε να πιείτε το ν καφέ ή το ποτό 
σας, να διαβάσετε το βιβλίο που θα επιλέξετε 
από τη βιβλιοθήκη μας, να δανειστείτε βιβλία 
και περιοδικά, να κάνετε τα επαγγελματικά 
σας ραντεβού και τον προγραμματισμό σας 
καθώς επίσης και να μελετήσετε στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εργασίας - μελέτης. Τέλος, 
στο χώρο μας, λειτουργεί και εκθεσιακός χώρος 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είτε ως 
δημιουργός, είτε ως θεατής.
 
Όλα αυτά, θα μπορείτε να τα συνοδεύσετε με πιάτα 
κρύας κουζίνας, σνακς και σπιτικά γλυκά.

Αιγαίου 62, Καλαμαριά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310403550
Ώρες λειτουργίας: 8:00-00:00

Ένας νέος  
μίνι πολυχώρος  
στην Καλαμαριά
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«Στουρνάρα & Πατησίων γωνία» 
με την Ελένη Κοκκίνου και την 

Ελένη Τσαλιγοπούλου

«Στα Πλάγια» / Stand Up Comedy 
Show στο Μαιευτήριο

«Μ’ ακούς;» στο Μπενσουσάν Χαν

«ΓΚΙΑΚ» στο Μικρό Θέατρο 
Μονής Λαζαριστών

Μετά την sold out παράσταση στις 13 Φε-
βρουαρίου, ξανά στις 20 Φεβρουαρίου η πα-
ράσταση «Στουρνάρα & Πατησίων Γωνία» με 
τις Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελένη Κοκκίδου, 
στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμα-
ριάς «Μελίνα Μερκούρη».
Ο Θοδωρής Γκόνης (ένας Νότιος που θητεύ-
ει στο Βορρά) κι ο Γιώργος Ανδρέου (ένας 
Βόρειος που θητεύει στο Νότο) διατηρούν 
εδώ και χρόνια συνομιλία (δημόσια κι ιδι-
ωτική) με καρπούς κείμενα, στίχους και 
μουσικές. Αποφάσισαν λοιπόν (επειδή το 
καλάθι βάρυνε) να δεχτούν μια πρόταση της 
Μαργαρίτας Μυτιληναίου και να παρουσιά-
σουν μετά από το  θέατρο «Άλφα  Ιδέα», στο 
Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ένα 
χορταστικό κομμάτι από την κοινή τους δη-
μιουργική παραγωγή.
Η Ελένη Κοκκίδου θα αναλάβει το...βάρος 
τεσσάρων θεατρικών μονολόγων και δύο 
τραγουδιών. Η Μυρτώ Γκόνη δύο μονο-
λόγων. Οι άλλες κυρίες την ευθύνη των 
τραγουδιών ενώ τους εναπομείναντες δύο 
θεατρικούς μονολόγους θα ερμηνεύσει επί 
σκηνής ο συγγραφέας των μονολόγων, ποι-
ητής των στίχων της παράστασης και σκη-
νοθέτης της Θοδωρής Γκόνης. Ο συνθέτης 
των τραγουδιών και των ορχηστρικών μου-
σικών της παράστασης Γιώργος Ανδρέου θα 
παίξει πιάνο. Κοντά του στο τσέλο ο Μιχάλης 
Πορφύρης. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης 
Πετρονικολός.
 Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος 
& 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργων. Είσοδος σε 
Α.με Α. θα είναι δωρεάν. Προπώληση εισι-
τηρίων: Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκού-
ρη». Πληροφορίες- Κρατήσεις : Αρβανιτίδου 
Χρύσα, Τ. 2310-257218

Από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και 
κάθε Παρασκευή έως τις 10 Μαρτίου, ο 
Βύρωνας Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης 
Μαθιουδάκης, ανεβαίνουν στη σκηνή του 
Μαιευτηρίου COMEDY CLUB ( Βαλαωρίτου 
19, 2ος Όροφος), στις 21:00, για να παρου-
σιάσουν την παράστασή τους με τίτλος «ΣΤΑ 
ΠΛΑΓΙΑ». Η παράσταση «ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ» που 
παίζεται παράλληλα τις Τετάρτες στο Six 
Dogs, στην Αθήνα, συνδυάζει τα ολοκαίνου-
ρια κείμενα του Βύρωνα Θεοδωρόπουλου 
με τα καλύτερα κείμενα από την παράσταση 
του Μιχάλη Μαθιουδάκη «ΟΛΟ ΛΑΘΟΣ».  
Αποτυχημένα πάρτι, ελληνικό πένθος, εκτυ-
πωτές, κόκκινα φανάρια, χάλια αφίσες, λάθη 
στον messenger, ατελείωτη φλυαρία, κόλπα 
γιαγιάδων, ανιχνευτές μετάλλων, παιδικές 
ζωγραφιές, θείοι (πάντα θείοι…), άκυροι 
συγγενείς, άκυρα αντικείμενα, άκυρες φω-
τογραφίες, ο Κωνσταντίνος, ο Δημήτριος 
και η Ολάγια συνθέτουν μία γνήσια deep 
down και dirty παράσταση που θα γίνει για 
τέσσερις μόνο βραδιές στο Μαιευτήριο, που 
γεννιούνται τα αστεία. Κρατήσεις στο www.
maieftiriocomedy.gr/reserve ή στο 6941 
490 402. Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά (με 
διάλειμμα). H είσοδος κοστίζει 7 ευρώ.  

Η Ομάδα ΕΡΑΣΗ, των θεατρικών εργαστηρί-
ων «Ανδρέας Βουτσινάς» θα πραγματοποιή-
σει την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στο Μπεν-
σουσάν Χαν μια παράσταση- Performance 
με τίτλο «Μ’ ακούς;».
Η Ομάδα ΕΡΑΣΗ δε μετρά ούτε χρόνο απ’ 
την δημιουργία της. Αποτελείται από ερασι-
τέχνες που έχουν όρεξη, φαντασία και πολ-
λή αγάπη για την τέχνη του θεάτρου. Εγκα-
ταλείποντας τον κλασικό θεατρικό χώρο, 
σας υποδέχεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο, 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που μετράει 
δύο αιώνες από την ανέγερσή του.
Σε μια παράσταση – ξενάγηση στο χώρο και 
το χρόνο, μια ξεναγός σας βοηθάει να μά-
θετε την ιστορία του κτιρίου μέσα από μια 
περιήγηση στους ορόφους του. Εκεί, σαν να 
έχουν ξεχαστεί από παλιά, 7 φωνές, ισορρο-
πώντας μεταξύ φαντασιακού και πραγμα-
τικού κόσμου, σας μιλάν αποζητώντας την 
προσοχή σας. 
Συντονίστρια της ομάδας η Λουκία Ορφα-
νίδου, χορογράφος η Κωνσταντίνα Λάλλου 
και μουσικός η Μαρία Γάσπαρη. Μέλη της 
ομάδας: Αλεξοπούλου Θωμαή, Κουρτίδου 
Κατερίνα, Ματσούκα Έλλη, Μπέλλου Ράνια, 
Παπαδοπούλου Αγγελική, Παπαδοπούλου 
Παναγιώτα, Πολύζου Πέπη, Τσιριγώτη Γιώ-
τα, Χρήστου Ευάγγελος.
Θα δοθούν 4 παραστάσεις ανά μια ώρα από 
τις 17.00. Η «ξενάγηση» θα γίνει σε ομάδες 
των 15 ατόμων. Απαραίτητη η κράτηση θέ-
σεων στα τηλέφωνα 6972 963112 και 6948 
387317. Το Μπενσουσάν Χαν, βρίσκεται στην 
οδό Εδέσσης 6 (άνω Λαδάδικα).

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος πα-
ρουσιάζει το έργο «Γκιακ», του Δημοσθέ-
νη Παπαμάρκου, σε σκηνοθεσία Γεωργίας 
Μαυραγάνη, στο  Μικρό Θέατρο της Μονής 
Λαζαριστών, από το Σάββατο 18 Φεβρουα-
ρίου

Όσον αφορά το έργο, σε ένα τραπέζι επι-
στροφής - γυρισμού, σε μια γιορτή «ένω-
σης» θα ξετυλιχθούν οι ιστορίες των συνδαι-
τυμόνων του, δηλαδή οι ιστορίες του Γκιακ. 
Γκιακ σημαίνει στα αρβανίτικα αίμα, συγγέ-
νεια εξ αίματος, βεντέτα, αντεκδίκηση και 
φυλή. Οι πρωταγωνιστές αυτών των ιστορι-
ών, αρβανίτες από τα χωριά της Λοκρίδας, 
έχουν πολεμήσει στη μικρασιατική εκστρα-
τεία κι έχουν όλοι βιώσει το βίαιο τραύμα 
του πολέμου και της μάχης. Όταν πια επι-
στρέφουν στον τόπο τους δεν είναι οι ίδιοι. 
Θα συγκρουστούν με τις παραδοσιακές αξί-
ες της κοινωνίας που τους άνδρωσε και θα 
κλονιστούν βαθιά, καθώς τίποτα πια στη θέ-
αση του γύρω τους κόσμου δεν είναι το ίδιο. 
Με έναν τραχύ λαϊκό και έντονα προφορικό 
λόγο, θα εκμυστηρευτούν τις ιστορίες τους 
και θα μας κάνουν κοινωνούς των ηθικών 
και ψυχικών τους διλλημάτων, μεταφέρο-
ντας ταυτόχρονα με το δικό τους προσωπικό 
«ντοκουμέντο» τη βίαιη μεταμόρφωση όλου 
του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ιωάννα Δε-
μερτζίδου, Εμμανουήλ Κοντός, Νικόλαος 
Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Δημή-
τρης Μορφακίδης, Μιχάλης Σιώνας, Άννη 
Τσολακίδου.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 
18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, 
Κυριακή 19:00. Τιμές εισιτηρίων: Για όλες 
τις παραγωγές του ΚΘΒΕ εισιτήρια από 5 € 
έως 13 ευρώ, την Τρίτη και την Πέμπτη γε-
νική είσοδος είναι 5 ευρώ. Την Παρασκευή 
το κανονικό 10 ευρώ, εκπτωτικό 8 ευρώ, 
ομαδικό εισιτήριο 7 ευρώ. Το Σάββατο και 
την Κυριακή το κανονικό εισιτήριο κοστίζε 
13 για θέσεις πλατείας και 10 ευρώ για θέ-
σεις εξώστη, εκπτωτικό εισιτήριο 8 ευρώ, το 
ομαδικό εισιτήριο 7 ευρώ. Άνεργοι και ΑμεΑ 
δωρεάν. Πολύτεκνοι 5 ευρώ.
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«Αφροδίτη με Γούνα» Μέσα από ένα κωμικοδραματικό 
διάλογο, οι πρωταγωνιστές  

Στράτος Τζώρτζογλου και Vanes-
sa Barre καθήλωσαν το κοινό 

με την ερμηνεία τους και με τη 
«συνομιλία» που είχαν κάτω 

από τη σκηνή με τους θεατές, 
αναδύοντας αισθήματα δέους, 

ερωτισμού αλλά και φόβου για 
το διαφορετικό και το άγνωστο, 

υποβάλλοντας παράλληλα το 
κοινό από απλό θεατή στο ρόλο 

του πρωταγωνιστή. Καθοριστικός 
παράγοντας στην παράσταση 
η κινησιολογία. Σκηνοθέτης 
και πρωταγωνιστές έδωσαν 

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με 
τον οποίο οι ηθοποιοί κινούνται 
στο χώρο αλλά και στον τρόπο 
με τον οποίο «παίζουν» με τα 

υλικά αντικείμενα που διαθέτουν, 
δίνοντάς τους ζωή και έναν 
δευτερεύοντα, αλλά εξίσου 
σημαντικό, ρόλο στο έργο. 

Ενδιαφέρουσα σκηνοθετική κίνηση, η κάμερα που χρη-
σιμοποιούν οι πρωταγωνιστές, με την οποία ζουμάρουν 
ο ένας στο πρόσωπο του άλλου, δίνοντας στον θεατή, 
μέσω προτζέκτορα, τη δυνατότητα να αντιληφθεί όλες 
τις εκφράσεις των ηθοποιών και να διεισδύσει πιο βαθιά 
στα νοήματα του έργου…

Τα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα, η εναλλα-
γή θύτη και θύματος στη σχέση άνδρα και γυναίκας και 
ο μαζοχισμός είναι μερικά από τα κοινωνικά ζητήματα 
που θίγει το έργο του Αμερικανού συγγραφέα Ντέιβιντ 
Αιβς «Η Αφροδίτη με Γούνα», το οποίο μετέφερε στην 
ελληνική σκηνή ο σκηνοθέτης Κώστας Αθυρίδης. Πρό-
κειται για ένα σύγχρονο έργο, το οποίο παρουσιάζεται 
ανελλιπώς από το 2010 παγκοσμίως και έχει μεταφερ-
θεί και στον κινηματογράφο, με εξίσου μεγάλη επιτυχία, 
από τον Ρομάν Πολάνσκι. Πρωταγωνιστές του έργου, 
στην ελληνική εκδοχή, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η 

ανερχόμενη ηθοποιός Vanessa Barre, σε παραγωγή της 
εγχώριας εταιρείας θεατρικών παραγωγών «ΘΕ.Α.ΜΑ».

Η πλοκή αφορά τον συγγραφέα Τόμας Νόβατσεκ, ο 
οποίος αναζητά την κατάλληλη πρωταγωνίστρια για το 
νέο του έργο που πρόκειται να σκηνοθετήσει, το οποίο 
βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα «Η Αφροδίτη με 
Γούνες» του Λέοπολντ φον Ζάχερ Μαζόχ. Μετά από μία 
εξοντωτική μέρα γεμάτη οντισιόν, ο συγγραφέας αδυνα-
τεί να βρει την ιδανική «Βάντα φον Ντουνάγιεφ». Έτοι-
μος λοιπόν να αποχωρήσει για το σπίτι του, εισβάλλει 
ξαφνικά η ηθοποιός Βάντα Τζόρνταν, που με την εκρη-
κτική της προσωπικότητα και την αργκό ομιλία της, τον 
πείθει να δοκιμάσουν τις δυνατότητές της. Οι δυο τους 
αρχίζουν να ξετυλίγουν τις προσωπικότητες, τα πάθη 
και τα μυστικά τους και μέσα από ένα παιχνίδι εξουσίας, 
με εναλλαγή του θύτη και του θύματος, αλλά και των 
ρόλων, πολύ ερωτισμό και αρκετές ανατροπές, ο θεα-

τής έρχεται αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο φινάλε.

Εναλλάσσοντας  το κωμικό με το δραματικό στοιχείο, 
στο πλαίσιο απρόσμενων ανατροπών, ο σκηνοθέτης, 
που υπογράφει και την μουσική σύνθεση της παράστα-
σης, αναφέρει στην KARFITSA πως «στο έργο ο κάθε 
σκηνοθέτης μπορεί να χαράξει τη δική του σκηνοθετική 
γραμμή, τονίζοντας όποια στοιχεία θεωρεί πιο… προ-
σωπικά». Ο ίδιος επέλεξε τον συνδυασμό των χαρακτη-
ριστικών θεωρώντας πως «σε ένα έργο ο κάθε θεατής 
μπορεί να ταυτιστεί σε διαφορετικά σημεία του». Με 
αυτό το σκεπτικό θέλησε να σκηνοθετήσει μία παρά-
σταση η οποία θα είναι «διανοούμενη» αλλά παράλληλα 
προσιτή στο εκάστοτε κοινό. Δύο γεμάτες ώρες, που 
καθηλώνουν τον θεατή και παρέχουν συνάμα ψυχαγω-
γία και τροφή για σκέψη πάνω σε διάφορα κοινωνικά 
ζητήματα. 

Της Αρετής Τασούλα

#θέατρο



32

Karfitsa

Η διέξοδος της τέχνης και της δημιουργίας στα καλύτερα της… Στον καιρό της κρίσης, το καλλιτεχνικό στέκι «Φλοιός art studio» 
κατακλύζεται από ανθρώπους κάθε ηλικίας που ζητούν περισσότερο… οξυγόνο και να ξύσουν λίγο περισσότερο 
τον… φλοιό της γης ή τον φλοιό της ύλης και να του δώσουν νέα ζωή, νέα ύπαρξη και νέο ρόλο. 

«Είναι αλήθεια ότι πολλοί από εμάς, ολοένα και πιο 
συχνά, ψάχνουμε τον τρόπο να ασχοληθούμε με 
κάτι δημιουργικό που να μας προσφέρει ψυχική ικα-
νοποίηση, αλλά και -γιατί όχι- ένα επιπλέον έσοδο. Η 
δημιουργία δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά όσων 
θέλουν να τη βάλουν στην καθημερινότητά τους και 
να την κάνουν τρόπο ζωής. Αποτελεί μια διέξοδο 
μέσα στο γενικότερο αρνητικό αίσθημα της εποχής 
μας» σημειώνει σχετικά η υπεύθυνη του «Φλοιού» 
και των καλλιτεχνικών σεμιναρίων Νίκη Ζερβού. 

Στο στέκι αυτό βρίσκεις ποικίλα υλικά καλλιτεχνίας 
και μαθαίνεις  νέες τεχνικές για να ξαναζωντανέ-
ψεις έπιπλα, πίνακες και ό,τι άλλο «παλιό» και ίσως 
και ξεχασμένο θέλεις, όπως μας εξηγεί η κα Νίκη 
Ζερβού. «Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα τελευταία έξι 
χρόνια το καλλιτεχνικό εργαστήρι μας έχει αποτελέ-
σει έναν χώρο έμπνευσης, μάθησης, επικοινωνίας 
και ανταλλαγής ιδεών για ανθρώπους που αγαπούν 
την τέχνη…» 

Στο χώρο βρίσκεις υλικά decoupage, όπως κόλλες, 
χρώματα, χαρτοπετσέτες, ριζόχαρτα, πατίνες, στέν-
σιλ, πολλά ξύλινα αντικείμενα και όλα όσα χρειάζε-
στε για να δημιουργήσετε τα δικά σας χειροποίητα 
έργα. «Δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες, μόνο φα-
ντασία και διάθεση για δημιουργία». Στον ίδιο χώρο 
λειτουργεί σχολή καλλιτεχνικών σεμιναρίων, τρίμη-
νων αλλά και ταχύρρυθμων, όπου γίνονται μαθήμα-
τα Decoupage, Scrapbooking, Mix Media, Felting, 
αναπαλαίωσης επίπλων και άλλων τεχνικών. Προ-
σφέρονται προγράμματα για αρχάριους αλλά και 
για προχωρημένους.  «Στόχος μας είναι οι μαθητές 
μας να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και να 
ανακαλύψουν τις δημιουργικές δυνάμεις που όλοι 
έχουν μέσα τους». Όσον αφορά στις τεχνικές, πολ-
λές από αυτές έχουν μεγάλη ιστορία. Η τέχνη του 
decoupage ανάγεται στη Βενετία του 17ου αιώνα, 
όταν τεχνίτες της εποχής διακοσμούσαν έπιπλα με 
αποκόμματα χαρτιών. Η τέχνη του Felt στα αρχαία 

χρόνια ήταν πολύ διαδεδομένη και βασιζόταν στην 
επεξεργασία του μαλλιού για τη δημιουργία ανθε-
κτικών και αδιάβροχων υφασμάτων. «Η εξέλιξη των 
υλικών ανανέωσε τις παλιές τεχνικές σύμφωνα με 
τις σύγχρονες τάσεις της διακόσμησης και έφερε 
πολλές καινοτόμες εφαρμογές, όπως τα Mix Media». 
«Το εργαστήρι μας είναι ένας χώρος ανοιχτός σε 
νέες ιδέες, με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συχνά φιλοξενούμε 
καλλιτέχνες από κάθε τομέα, για να εμπλουτίζουμε 
τις γνώσεις μας και διοργανώνουμε παρουσιάσεις, 
για να ενημερωνόμαστε για ό, τι νεότερο στον χώρο 
της τέχνης». Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
fliosart.gr για περισσότερες πληροφορίες για το 
Φλοιός art studio. Στο ενημερωμένο e-shop μπο-
ρείτε να βρείτε πολλά υλικά αλλά και συμβουλές για 
τη σωστή χρήση τους… (Βασιλέως Ηρακλείου 41 & 
Αριστοτέλους - 2310.25.75.76).

#αγορά

Ανανεώστε την ύλη και το... πνεύμα

Της Φιλίππα Βλαστού

Τα τελευταία χρόνια, 
χρόνια… μνημονίων, 
αυξήθηκαν 
οι δημιουργικοί 
άνθρωποι που ψάχνουν 
«καταφύγιο χαράς»



33

Karfitsa

#οικονομία
Επίσημα ανακοίνωσαν ο 
Γενικός Διευθυντής της 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσ-
σαλίας Α.Ε, κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας και ο Δήμαρ-
χος του Δήμου Δέλτα, κ. 
Ευθύμιος Φωτόπουλος, την 
επέκταση του δικτύου φυ-
σικού αερίου στο Δημοτικό 
διαμέρισμα Χαλάστρας, η 
οποία θα ολοκληρωθεί με 
δυνατότητα σύνδεσης των 
δημοτών έως τις αρχές 
του 2018. 

Στους δήμους Δέλτα και 
Χαλκηδόνας  

θα ζεσταίνονται φθηνότερα

Ο Δήμαρχος, κ. Ευθ. Φωτό-
πουλος, καλωσόρισε τον κ. 
Μπακούρα και τον ευχαρίστη-
σε για την «ιδιαίτερη στιγμή» 
αναφορικά με την είδηση που 
φέρνει σήμερα το φυσικό αέ-
ριο, σχετικά με την επέκταση 
του δικτύου στη Χαλάστρα. 
«Είναι μια υπόσχεση που μας 
είχε δώσει πριν από ένα χρό-
νο και σήμερα την κάνει πρά-
ξη», πρόσθεσε ο Δήμαρχος. 
Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει 
την επιθυμία των δημοτών για 
χρήση φυσικού αερίου στη 
Δημοτική Κοινότητα Ανατολι-
κού και στη Δημοτική Ενότητα 
Αξιού. Ο  Γενικός Διευθυντής 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακού-
ρας, τόνισε ότι: «Η Χαλάστρα 
έχει μπει ήδη στον προγραμ-
ματισμό επέκτασης δικτύου 
φυσικού αερίου και έως τέλος 
του έτους 2017 θα υπάρχει 
φυσικό αέριο διαθέσιμο στους 

καταναλωτές. Η ανάπτυξη του 
δικτύου θα συνεχιστεί έως και 
το 2021 με σκοπό να καλυφθεί 
το μεγαλύτερο μέρος του Δη-
μοτικού Διαμερίσματος, εφό-
σον θα υπάρχουν ενδιαφερό-
μενοι. 

Στη συνέχεια, Ο Γενικός Δι-
ευθυντής της Εταιρείας Δια-
νομής Αερίου Θεσσαλονίκης 
– Θεσσαλίας Α.Ε, κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας συνοδευόμενος 
από τον Διευθυντή Ανάπτυξης 
& Νέων Συνδέσεων της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, κ. Μιχάλη Στεργιόπουλο 
μετέβησαν στον Δήμο Χαλκη-
δόνας, όπου σε συνάντηση 
με τον Δήμαρχο Χαλκηδόνος, 
κ. Ιωάννη Τσουκνιδά ανακοί-
νωσαν επίσημα την επέκταση 
του δικτύου φυσικού αερίου 
στα Δημοτικά διαμερίσματα 
Κουφαλίων και Μεσημβρί-
ας, η οποία θα ολοκληρωθεί 
με δυνατότητα σύνδεσης των 

δημοτών τον επόμενο χειμώ-
να. Με μια ιστορική αναδρομή 
αναφορικά με την συνεργασία 
για την ανάπτυξη του Δήμου, 
ξεκίνησε η συνάντηση σχετικά 
με την επέκταση του δικτύ-
ου διανομής φυσικού αερίου. 
«Ιδιαίτερα ευτυχής» δήλωσε 
ο Δήμαρχος, κ. Τσουκνιδάς, 
που μετά από δώδεκα περίπου 
χρόνια θα υλοποιηθεί το σχέ-
διο τροφοδότησης περιοχών 
του Δήμου Χαλκηδόνας. «Με 
την χρήση του συμπιεσμένου 
αερίου, θα είναι ένας από τους 
πρώτους Δήμους στον νομό 
Θεσσαλονίκης, που θα τρο-
φοδοτηθεί με φυσικό αέριο» 
ανέφερε ο κ. Μπακούρας. Το 
αρχικό δίκτυο θα γίνει εντός 
της περιοχής των Κουφαλίων, 
προκειμένου να επωφεληθούν 
οι δημότες τον επόμενο χειμώ-
να από την χρήση ενός οικονο-
μικού και περιβαλλοντολογι-

κού καυσίμου, συμπλήρωσε. 
Επιπλέον, ανέφερε πως στη Ν. 
Μεσημβρία θα πραγματοποιη-
θεί επέκταση του δικτύου του 
φυσικού αερίου μέχρι τέλος 
του 2017 και αρχές του 2018. 
«Το πρόγραμμα ανάπτυξης θα 
συνεχιστεί για μια πενταετία 
κατασκευάζοντας περίπου 17 
χιλιόμετρα δικτύου φυσικού 
αερίου», πρόσθεσε ο κ. Μπα-
κούρας. O Διευθυντής Ανά-
πτυξης & Νέων Συνδέσεων 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Στεργιόπου-
λος Μιχάλης ανέφερε ότι σε 
ισχύ βρίσκεται η προσφορά για 
«ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλους τους 
νέους καταναλωτές που θα 
υπογράψουν Σύμβαση Σύν-
δεσης με το δίκτυο φυσικού 
αερίου και για όλες τις χρήσεις 
(Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνι-
κή-Βιομηχανική, Δημόσια-Δη-
μοτικά κτίρια).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα 
τεχνική αυτοψία από πλευράς ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ώστε να συν-
δεθούν με το φυσικό αέριο και ο καταναλωτής αποκτά 
σημαντικό όφελος, καθώς έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ και καταβάλει μόνο το κόστος της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου. Οι αιτήσεις σύνδεσης 
μπορούν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.edathess.
gr, ενώ για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί τηλεφω-
νικό κέντρο, όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική 
με ζητήματα νέων συνδέσεων & κατασκευών οι ενδια-
φερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 11 150. 
Τα νέα σημεία εξυπηρέτησης πελατών λειτουργούν από 
01/01/2017 στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας:

• Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 256 κ Γληνού 7

• Λάρισα: Φαρσάλων 219

• Βόλος: Γ. Καρτάλη 32

• Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18

• Τρίκαλα: Συγγρού 33

Nέα επέκταση δικτύου φυσικού αερίου...
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#πόλη

Η Θεσσαλονίκη… by night κερδίζει έδαφος!
Νέα άνοδο παρουσίασε ο αριθμός των επισκεπτών που διανυκτέρευσαν στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης κατά την περσινή χρονιά σε σχέση με 
το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το 2016 καταγράφηκαν 2.309.617 διανυκτερεύσεις έναντι 
2.187.932 που είχαν σημειωθεί πρόπερσι, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή της τάξης του 5,56%. Τα στοιχεία αφορούν σε διανυκτερεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν είτε για ταξίδια αναψυχής είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων Ελλήνων επισκεπτών 
(1.226.544 διανυκτερεύσεις) αυξήθηκε σε ποσοστό 
6,83%  και αυτός των ξένων επισκεπτών (1.083.073 
διανυκτερεύσεις) σε ποσοστό 4,16%, ενώ αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το 2015 σε σχέση με το 2014 η αύξηση στις 
διανυκτερεύσεις ήταν της τάξης του 6,27%, ενώ η θετική 
μεταβολή από το 2013 στο 2014 είχε ανέλθει σε διψήφιο 
ποσοστό (16,75%).

Οι Έλληνες στην πρώτη θέση

Την πρώτη θέση του πίνακα κατέλαβαν για άλλη μία 
φορά οι Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι αύξησαν τις δι-
ανυκτερεύσεις τους σε ποσοστό 6,83%, ενώ στην πρώ-
τη θέση των αλλοδαπών εξακολουθούν να βρίσκονται 
οι Κύπριοι με 141.082 διανυκτερεύσεις και με διψήφια 
αύξηση σε σχέση με το 2015, της τάξης του 14,95%. 
Οι Τούρκοι με 81.947 διανυκτερεύσεις διατηρήθηκαν 

στη δεύτερη θέση των αλλοδαπών με νέα μικρή άνοδο 
(4,48%,) και στην ίδια θέση με πρόπερσι, δηλαδή την 
τρίτη, συναντήσαμε και πάλι τους Αμερικανούς, με τις 
διανυκτερεύσεις τους να παρουσιάζουν ελαφριά αύξηση 
(0,47%) και να οριστικοποιούνται στις 73.199. Ίδια είναι 
η εικόνα και στην τέταρτη θέση με τους Γερμανούς να 
έχουν πραγματοποιήσει 66.028 διανυκτερεύσεις με νέα 
άνοδο σε ποσοστό 5,39%. Μικρότερη ήταν η αύξηση 
για τις διανυκτερεύσεις των Ρουμάνων (55.718, αύξη-
ση 2,73%), τους χάρισε όμως την τελευταία θέση στην 
πρώτη πεντάδα, από την έβδομη που κατείχαν ένα χρό-
νο νωρίτερα. Πέρυσι ήταν και μια χρονιά κατά την οποία 
σταμάτησε η «κατρακύλα» των Ρώσων στο σχετικό πί-
νακα, καθώς οι διανυκτερεύσεις τους μετά από μια αρ-
νητική διετία σταθεροποιήθηκαν στις 52.877, σημειώνο-
ντας οριακή αύξηση 1,61% και κατετάγησαν τελικά στην 
έκτη θέση των αλλοδαπών. Οι επόμενες τρεις θέσεις του 
πίνακα έχουν αρνητικό πρόσημο. Στην έβδομη βρέθη-

καν οι Βούλγαροι (52.119 διανυκτερεύσεις, μείωση – 
6,75%), στην όγδοη οι Σέρβοι (51.928 διανυκτερεύσεις, 
μείωση – 9,87%) και στην ένατη θέση οι Ιταλοί (50.704 
διανυκτερεύσεις, μείωση – 2,44%). Η πρώτη δεκάδα 
συμπληρώνεται από τους Βρετανούς με μεγάλη άνοδο 
(23,79%) στις διανυκτερεύσεις τους (46.834).  

Άνοδος από Ισραηλινούς

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τους τουρίστες από το Ισ-
ραήλ. Μετά από δύο χρονιές κατά τις οποίες είχε σημει-
ωθεί συνεχόμενη πτώση στον αριθμό των διανυκτερεύ-
σεων (-1,82% το 2015 και -11,99% το 2014), η αγορά 
του Ισραήλ «ξαναζεστάθηκε» τους τελευταίους μήνες 
του 2016 (από -2,42% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυ-
γούστου 2016). Έτσι, οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην ενδέ-
κατη θέση με αύξηση της τάξης του 7,35% και 44.966 δι-
ανυκτερεύσεις. Το Ισραήλ είναι μια σημαντική αγορά για 
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τη Θεσσαλονίκη. Ήδη, η Aegean Airlines 
συνεχίζει και φέτος το πρόγραμμα των 
απευθείας αεροπορικών συνδέσεων της 
Θεσσαλονίκης με το Τελ Αβίβ (29 Μαΐου 
– 15 Οκτωβρίου 2017) που υλοποιεί εδώ 
και επτά συναπτά έτη, ενώ και η Arkia 
Airlines θα συνδέσει φέτος απευθείας τις 
δύο πόλεις από τον Ιούνιο έως και τον 
Οκτώβριο. Στη δωδέκατη θέση με 36.009 
διανυκτερεύσεις ανέβηκαν οι Αλβανοί, 
σημειώνοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης 
της τάξης του 18,55%. Στη δέκατη τρίτη 
θέση βρέθηκαν οι Σύριοι (33.792 διανυ-
κτερεύσεις, μείωση – 4,70%), στη δέκατη 
τέταρτη οι Γάλλοι (30.182 διανυκτερεύ-

σεις, μείωση – 2,03%) και στη δέκατη πέ-
μπτη οι Σκοπιανοί με τις διανυκτερεύσεις 
τους να “σκαρφαλώνουν” στις 21.682, 
σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση που 
έφθασε το 60,95%. Τη δεύτερη δεκάδα 
συμπλήρωσαν οι Ολλανδοί (δέκατη έκτη 
θέση, 18.283 διανυκτερεύσεις, μείωση – 
11,61%), οι Αυστραλοί (δέκατη έβδομη 
θέση, 16.662 διανυκτερεύσεις, αύξηση 
1,39%), οι Ισπανοί (δέκατη όγδοη θέση, 
15.543 διανυκτερεύσεις, αύξηση 18,81%), 
οι Πολωνοί (δέκατη ένατη θέση, 14.660 
διανυκτερεύσεις,  μείωση -  44,42%) και 
τέλος οι Βέλγοι (εικοστή θέση, 13.397 δι-
ανυκτερεύσεις, μείωση - 7,82%). 

Στην τελευταία ευρωπαϊκή θέση  
τιμών και εσόδων η Θεσσαλονίκη 

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έρευνας (benchmarking) 
για το 2016 που διενήργησε η εταιρεία 
τουριστικών μελετών και ερευνών GBR 
Consulting, παρά την αύξηση της τά-
ξης του 5,4% σε σχέση με το 2015 στο 
RevPar (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο), 
αυτό συνεχίζει να διατηρείται σε ιδιαί-
τερα χαμηλά επίπεδα (47,35 ευρώ), τα 
χαμηλότερα σε σχέση με άλλες δέκα 
αντιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκές πό-
λεις (Αμβέρσα, Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, 

Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο, Γλασκόβη, 
Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ, 
Σάλτσμπουργκ). Επιπλέον, η αύξηση 
στη μέση τιμή δωματίου ήταν ελάχιστη 
(0,6%) και η Θεσσαλονίκη συγκρινόμε-
νη με τις παραπάνω πόλεις εξακολουθεί 
να καταλαμβάνει την τελευταία θέση στα 
παραπάνω ξενοδοχειακά μεγέθη.

Διευκρινίζεται ότι η GBR αντλεί τα στοι-
χεία της από τη μεγαλύτερη εταιρεία 
στατιστικών ερευνών για ξενοδοχεία, 
δηλαδή την STR Global (Hotel Data 
Worldwide) και δεν αποτελούν στοιχεία 
της ΕΞΘ.

Στο 4.804,50% η αύξηση  
των Σύριων λόγω προσφυγικού! 
Από το 2011 έως το 2016 οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 
αυξήθηκαν σε ποσοστό 44,09% και συγκεκριμένα από 1.602.921 ανήλθαν σε 
2.309.617. Τόσο οι Έλληνες, όσο και οι δεκαεννέα από τις είκοσι πρώτες εθνικό-
τητες των αλλοδαπών παρουσίασαν αύξηση στις διανυκτερεύσεις τους. Συγκε-
κριμένα, αυξήθηκαν οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων (29,61%), των Κυπρίων 
(148,52%), των Τούρκων (123,72%), των πολιτών από τις ΗΠΑ (73,59%), των 
Γερμανών (81,01%), των Ρουμάνων (112,14%), των Ρώσων (33,91%), των 
Βουλγάρων (54,37%), των Σέρβων (58,69%), των Ιταλών (7,85%), των Βρετα-
νών (106,50%), των Αλβανών (21,06%), των Γάλλων (61,09%), των Σκοπιανών 
(87,01%), των Ολλανδών (114,01%), των Αυστραλών (77,96%), των Ισπανών 
(52,22%), των Πολωνών (19,21%), των Βέλγων (103,91%), ενώ στις εθνικότητες 
που παρουσίασαν μεγάλη αύξηση στις διανυκτερεύσεις τους προστέθηκαν και οι 
Σύριοι (4.804,50%), ειδικά από το 2014 και μετά λόγω προσφυγικού (το 2011 οι 
διανυκτερεύσεις τους ήταν μόλις 689, το 2012 ανήλθαν σε 1.398, το 2013 ήταν 
1.989, το 2014 ήταν 14.556, το 2015 ανήλθαν σε 35.457 και το 2016 οριστικοποι-
ήθηκαν στις 33.792). Οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων από το 2009 έως και το 
2011 μειώθηκαν σε ποσοστό -11, 70% εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και κυ-
ρίως λόγω της πτώσης στον επιχειρηματικό τουρισμό. Όμως, κατά την τελευταία 
πενταετία (2012 - 2016) οι διανυκτερεύσεις τους κινούνται ανοδικά από χρονιά σε 
χρονιά (συνολική αύξηση πενταετίας της τάξης του 41,66%).  Οι Ισραηλινοί μείω-
σαν τις διανυκτερεύσεις τους από το 2011 έως το 2016 σε ποσοστό - 23,87%, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ήταν η καλύτερή τους χρονιά   με τις διανυκτερεύ-
σεις τους να παρουσιάζουν άνοδο σε ποσοστό 335,00% (από 13.551 το 2010 σε 
59.064 το 2011). Στο μεταξύ, το 2012 και το 2016 ήταν οι χρονιές κατά τις οποίες ο 
αριθμός των διανυκτερεύσεων που πραγματοποίησαν οι Σέρβοι παρουσίασε αρ-
νητικό πρόσημο σε σχέση τις αμέσως προηγούμενες χρονιές (μείωση - 14,96% 
(2012-2011) και - 9,87% (2016-2015) αντίστοιχα). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
διανυκτερεύσεις των Ρώσων. Μετά από ένα εξαιρετικό 2013 που τους κατέταξε 
στην πρώτη θέση των αλλοδαπών (αύξηση 51,35% και 90.071 διανυκτερεύσεις), 
ακολούθησαν δύο αρνητικές χρονιές (το 2014 μείωση - 19,22% και 72.763 δια-
νυκτερεύσεις, το 2015 μείωση - 28,48% και 52.039 διανυκτερεύσεις) και πέρυσι 
οι διανυκτερεύσεις τους σταθεροποιήθηκαν λίγο πάνω από τα επίπεδα του 2015. 
Όσον αφορά στις εθνικότητες, οι οποίες κινούνται σταθερά ανοδικά από το 2011 
μέχρι και πέρυσι, συγκαταλέγονται οι Κύπριοι, οι Τούρκοι, οι Βρετανοί και οι Αυ-
στραλοί.

Αύξηση  
των διανυκτερεύσεων  

κατά 44% 
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Η συγγραφέας Σοφία Βόικου 
μιλά στην KARFITSA

Ζούμε σε μία πόλη για #books
Στην παλιά Λεωφόρο των Εξοχών, στην περιοχή της Ανάληψης, ανατολικά της 
Θεσσαλονίκης μεγάλωσε η συγγραφέας μυθιστορημάτων Σοφία Βόικου, εκεί 
ακριβώς όπου ζει και η Σοφία, η ηρωίδα του τελευταίου της βιβλίου «Ψίθυροι του 
Βαρδάρη», σε μια κλασική ελληνική οικογένεια της εποχής. Σπούδασε Γαλλική 
Φιλολογία  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στη Γαλλία 
στον τομέα της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού των χωρών της Μεσογείου. Έχει 
εκδώσει 6 συνολικά μυθιστορήματα, οπού  το τελευταίο της έργο διαδραματίζεται 
στην γενέτειρα πόλη της σε μια αλλιώτικη εποχή.

-Από ποια ηλικία καταλάβατε ότι θα ασχο-
ληθείτε με τη συγγραφή;

-Ακόμα δεν το έχω καταλάβει… Η συγγραφή 
ήρθε αβίαστα. Δεν ήταν προγραμματισμένη. 
Άρχισα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο, «Το 
κόκκινο σημάδι» λίγο μετά τα 35 μου χρόνια 
για να ξεφεύγω από την πίεση της δουλειάς 
και των πολλών επαγγελματικών και οικογε-
νειακών υποχρεώσεων. Όταν το τελείωσα, 
αποφάσισα να το στείλω σε κάποιους εκδο-
τικούς. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. «Το κόκκι-
νο σημάδι», το πρωτάκι μου, κυκλοφόρησε 
το 2009, λίγο αφότου είχα κλείσει τα τριάντα 
οχτώ. Καλή ηλικία πιστεύω, ούτε μεγάλη 
ούτε μικρή.

-Όταν πιάσατε εκτυπωμένο το πρώτο σας 
βιβλίο, ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση;

-Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα! Κοιτού-
σα το εξώφυλλο με τις ώρες και δεν μπο-
ρούσα να το πιστέψω. Η μεγαλύτερη χαρά 
ωστόσο ήταν όταν το είδα στις προθήκες των 
βιβλιοπωλείων. Δεν περιγράφεται με λόγια… 
απλώς πετούσα στους επτά ουρανούς!

-Πριν δημιουργήσετε έναν χαρακτήρα ή 
μια σκηνή στο βιβλίο σας, κυοφορεί πρώ-
τα η σκέψη στο μυαλό σας ή ότι αποτυπω-
θεί στο χαρτί;

-Πάντα υπάρχει ένα γενικό πλάνο πάνω στο 
οποίο βασίζομαι και κινούμαι. Δεν είναι όμως 
δεσμευτικό κι αυτό ακριβώς το γεγονός, πι-
στεύω πως είναι και η μαγεία της συγγραφής. 
Ξεκινάς να γράψεις μια σκηνή που την έχεις 
σκεφτεί μέρες πριν, έχεις κρατήσει λεπτομε-
ρείς σημειώσεις κι όταν ξεκινάς να την γρά-
φεις, είναι μια σκηνή τελείως διαφορετική 
από αυτή που είχες στο μυαλό σου. Ή ακόμα 
φτιάχνεις έναν σκοτεινό, κακό ήρωα και δί-
χως να το καταλάβεις, τον φορτώνεις με ένα 
σωρό προτερήματα. O αναγνώστης δεν μπο-
ρεί να γνωρίσει ποια δικά μου χαρακτηριστι-
κά βρίσκονται στον κάθε ήρωα και ποια είναι 
‘ψεύτικα’ για την ανάγκη της μυθοπλασίας. 
Αυτό είναι μία μεγάλη ελευθερία και μία με-
γάλη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Να ξεγυ-
μνώνεσαι και ταυτόχρονα να μένεις κρυμμέ-
νος πίσω από κάποιον ήρωα. Μπορείς άνετα 
να βγάλεις στο φως τις πιο σκοτεινές πλευρές 
σου

-Ας μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο 

σας «Ψίθυρους του Βαρδάρη», εξηγήστε 
μας τον λόγο του τίτλου;

-Ο βαρδάρης είναι ο άνεμος της Θεσσαλονί-
κης, ο άνεμος που την χαρακτηρίζει. Είναι 
ένας άνεμος δυνατός που σαρώνει τα πάντα 
στο διάβα του. Οι «Ψίθυροι του βαρδάρη» 
είναι ένα βιβλίο γεμάτο Θεσσαλονίκη. Όλη η 
ιστορία διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη από 
την απελευθέρωση της το 1912 μέχρι το δρά-
μα των Εβραίων κατοίκων της το 1943 και 
τον εκτοπισμό τους στα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Τα ιστορικά γεγονότα που πε-
ριγράφονται καθώς και οι ζωές των ηρώων 
χαρακτηρίζονται από ένταση και ανατροπές, 
εξ ου και η επιλογή του βαρδάρη στον τίτλο.

-Πως γεννήθηκε το βιβλίο;

-Άξαφνα, χωρίς σχέδιο. Έχω ξαναπεί πως 
γράφω για να ταξιδεύω και να δραπετεύω 
και γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα όλα μου τα 
προηγούμενα βιβλία διαδραματίζονταν σε άλ-
λες εποχές και σε άλλες περιοχές. Γιατί πώς 
να δραπετεύσεις γράφοντας για μια πόλη 
στην οποία ζεις και κυκλοφορείς καθημε-
ρινά; Όμως τελικά, ποτέ μην λες ποτέ. Ένα 
χαρτί νομικού χαρακτήρα που έλαβα το 2014, 
καθώς και πολλοί κάτοικοι της περιοχής, 
πως το σπίτι στο οποίο κατοικώ και το οποίο 
βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης 
Όλγας βρίσκεται χτισμένο πάνω στο ρέμα 
του Μπουγιούκ Ντερέ και γι’ αυτό το κράτος 
έπρεπε να αποζημιωθεί υπήρξε η αφορμή για 
να ξεκινήσει το ταξίδι μου στην ιστορία της 
Θεσσαλονίκης. 

-Στο βιβλίο διαδραματίζεται η εποχή του 
1900, μια αλλιώτικη Θεσσαλονίκη που 
συνυπήρχαν  αρμονικά 3 διαφορετικές 
θρησκείες πως αυτό επηρέασε την συγ-
γραφή του βιβλίου;

- Υπάρχει ένα μικρό ‘μπρος – πίσω’ στο χρό-
νο. Θεωρώ πως το βιβλίο είναι ένας ύμνος 
στην πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, μια πόλη 
σταυροδρόμι, χωνευτήρι των λαών, όπου 
ζούσαν αρμονικά Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, 
Φραγκολεβαντίνοι, Βούλγαροι και Σέρβοι. 
Δεν ξέρω με ποιον τρόπο η πολυπολιτισμι-
κότητα επηρέασε τη συγγραφή του βιβλίου, 
πάντως υπάρχουν ήρωες από όλες τις φυλε-
τικές και κοινωνικές ομάδες.

-Αν μεταφερόταν κάποια ιστορία του βι-

Της Παναγιώτας Γιδαροπούλου
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βλίου στο σήμερα, θα είχε πιστεύετε τις 
ίδιες αντιδράσεις; Ποιες διαφορές βλέπετε 
στην τότε εποχή με τη σημερινή;

-Οι εποχές αλλάζουν όμως οι άνθρωποι παρα-
μένουν οι ίδιοι. Ο έρωτας, η αγάπη, το πάθος, 
η φιλία, η ζήλεια, το μίσος είναι συναισθήματα 
που συναντάμε σε όλες τις εποχές και με πα-
ρόμοιες αντιδράσεις. Ειλικρινά δεν ξέρω αν 
υπάρχουν διαφορές. Ακόμα κι αν πιστεύουμε 
πως τώρα τα πράγματα έχουν προοδεύσει, 
πως είναι πιο εύκολοι οι γάμοι μεταξύ αλλο-
θρήσκων, εγώ έχω επιφυλάξεις. Ακόμα και 
σήμερα, ο γάμος μεταξύ μιας χριστιανής κι 
ενός μουσουλμάνου, είμαι σίγουρη πως θα 
συναντούσε δυσκολίες από τις οικογένειες και 
των δύο πλευρών. Μάλλον τα πράγματα δεν 
έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Η Θεσσαλονίκη 
του τότε ήταν μια προοδευτική πόλη σε αντίθε-

ση με σήμερα.

-Πιστεύετε πως η πόλη είναι αμαθής σε 
σχέση με την ιστορία στην πόλη που ζει;

-Ναι. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν γνω-
ρίζουμε την ιστορία της πόλης που ζούμε. Η 
Θεσσαλονίκη έχει μία καταπληκτική ιστορία 
που αξίζει να την αναζητήσει κανείς: στα κτίρια 
της, στους δρόμους της, στις εκκλησίες της, 
στα νεοκλασικά της Βασ. Όλγας, στην άγνωστη 
υπόγεια Θεσσαλονίκη που κομμάτια της υπάρ-
χουν ακόμα.

-Ποιο μέρος της ιστορίας της πόλης σας 
έκανε εντύπωση και γιατί;

-Θα πω ένα μέρος της ιστορίας κι ένα μέρος 
της πόλης. Όσον αφορά το ιστορικό κομμάτι, 
ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και συγκεκρι-
μένα το 1916 όπου η Θεσσαλονίκη ήταν ένα 

την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι…

απέραντο στρατόπεδο. 250.000 ξένοι στρατι-
ώτες ζούσαν γύρω από την πόλη. Κι ενώ όλη 
η Ευρώπη φλεγόταν από τον καταστροφικό 
πόλεμο, η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη γεμάτη 
ζωή και πλούτο. Όσον αφορά το μέρος, θα ανα-
φερθώ στην υπόγεια Θεσσαλονίκη. Το ξέρατε 
πως κάτω από την πόλη υπήρχε μια ολόκληρη 
πόλη με δρόμους και λεωφόρους; Υπήρχε υπό-
γειος δρόμος που ένωνε τον Άγιο Δημήτριο με 
την Αγία Σοφία και που κατέληγε στη θάλασσα, 
όπου χωρούσε τέθριππο άρμα για να κυκλο-
φορεί ο βυζαντινός αυτοκράτορας. Τα περά-
σματα αυτής της πόλης καταστράφηκαν όταν 
άρχισε η άναρχη δόμηση και τα θεμέλια των 
πολυκατοικιών χάλασε τα περάσματα. Σ’αυτή 
την υπόγεια Θεσσαλονίκη, κυκλοφορεί και η 
τσιγγάνα ηρωίδα μου, η Εσρά. Πραγματικά θα 
ήθελα πολύ όσοι διαβάσουν το βιβλίο να δουν 
την πόλη με μια άλλη ματιά, να ανακαλύψουν 
ξανά τη Θεσσαλονίκη και να αντιληφθούν πως 
ζουν σε μια πόλη για την οποία πρέπει να είναι 
περήφανοι.»

Η πιο δυνατή στιγμή  
του βιβλίου…
«Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές δυ-
νατές στιγμές και κάθε αναγνώστης 
ζει ως δυνατή στιγμή διαφορετικά 
κομμάτια του βιβλίου ανάλογα με το 
χαρακτήρα του και τις προσλαμβά-
νουσες του. Υπάρχει μία πολλή δυ-
νατή στιγμή που δεν μπορώ να την 
αποκαλύψω γιατί αποκαλύπτει πολ-
λά από την πλοκή, ωστόσο θα ανα-
φέρω και τη στιγμή του θανάτου της 
γιαγιάς Σοφίας. Δεν αποκαλύπτω 
κάτι, αυτό είναι ένα γεγονός που 
φαίνεται πως θα γίνει από την αρχή 
του βιβλίου. Ωστόσο αν και το πε-
ριμένεις, πιστεύω πως όταν τελικά 
έρχεται ο θάνατος της γιαγιάς, είναι 
αδύνατον να μην δακρύσεις. 
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O ίδιος έκανε γνωστή την πολύωρη 
«οδύσσεια» που πέρασε στους ψυχρούς 
διαδρόμους των δημόσιων Νοσοκομεί-
ων, μέσα από το facebook του.  Στις 30 
Ιανουαρίου  ξύπνησε με έναν τρομερό 
πόνο στο στήθος και δύσπνοια, το βρά-
δυ μην αντέχοντας άλλο αποφάσισε να 
πάει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που 
εφημέρευε. Παρά τη μεγάλη δυσφορία 
που ένιωθε δεν του δόθηκε κάποια προ-
τεραιότητα, πήρε νουμεράκι και περίμενε 
στη σειρά,  περιγράφει ο κ. Μυλωνάς. 
Στη συνέχεια μην αντέχοντας την όλη 
κατάσταση επέλεξε να γυρίσει σπίτι του.  
Κατά τις 3 τα ξημερώματα κάλεσε το 166, 
νιώθοντας ότι χειροτερεύει. Μεταφέρθη-
κε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο 
γιατρός μετά την εξέταση του ανακοίνω-
σε ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή. Τότε ο κ. 
Μυλωνάς του είπε ότι « Μα γιατρέ πετάω 
το απόγευμα για Θεσσαλονίκη. Έχω πα-
ραστάσεις» και ο γιατρός του απάντησε : 
«Δε νομίζω να πετάξεις. Θα μείνεις του-
λάχιστον 24 ώρες για να είμαστε σίγου-
ροι».

Ο ηθοποιός όμως αποφάσισε να μην 
ακυρώσει την παράσταση, αν και από το 
μυαλό του πέρασαν οι σκέψεις : «Κι αν 

πονάω όταν παίζω; Κι αν κοπεί η ανα-
πνοή μου; Κι αν δεν καταφέρω να ολο-
κληρώσω την παράσταση;».  Tελικά ήρθε 
στη Θεσσαλονίκη για να πραγματοποιήσει 
κανονικά την πρεμιέρα και όπως είπε  «Ας 
πεθάνω στο σανίδι». Τελικά η διάγνωση 
όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στην 
KARFITSA ήταν «περικαρδίτιδα. Φλεγμο-
νή στη μεμβράνη γύρω απ’ την καρδιά».  
Μάλιστα, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι: « γενικά 
σε όλους τους πολιτικούς θα έλεγα να 
μην ξεχνάνε να είναι άνθρωποι. Φτάνουν 
τα ψέματα απ’ όλους. Ο λαός θέλει επι-
τέλους κάποιος να του πει την αλήθεια».

«Η Τέλεια Γυναίκα»

Η παράσταση ανεβαίνει  τα Παρασκευ-
οσαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου, 
στο Θέατρο «Αθήναιον». Το κείμενο και 
η  σκηνοθεσία της παράστασης είναι του 
Ιακ. Μυλωνά, ο οποίος ερμηνεύει και 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο.  «Τα χαμένα 
όνειρα. Τα χαμένα θέλω. Τα χαμένα νιά-
τα. Όταν τα όνειρα δε γίνονται πραγμα-
τικότητα την κατάλληλη στιγμή γίνονται 
εφιάλτες. Εμείς τα κάναμε κωμωδία. 
Μια κωμωδία για την αθωότητα, για τον 
πρώτο έρωτα, για τα πρώτα σχέδια ζωής. 

Μια κωμωδία που το κοινό εμβαθύνει 
όσο θέλει στα κρυμμένα νοήματα», περι-
γράφει ο κ. Μυλωνάς για την  παράστα-
ση.   Για τον ρόλο που υποδύεται εξήγη-
σε ότι: «ο ηθοποιός καλείται να παίξει 8 
ρόλους στη διάρκεια της παράστασης. Ο 
κεντρικό ήρωας όμως χωρίζεται σε τρεις. 
Στον αφηγητή που διηγείται την ιστορία, 
το παιδί που την έζησε και μεγάλωσε και 
ο άντρας που κατέληξε στο τέλος. Δεν 
έχω σχεδόν τίποτα κοινό με τον ηρώα. 
Θα έλεγα ότι είμαι το εντελώς αντίθετο. 
Αυτό όμως είναι και η μεγάλη πρόκλη-
ση για μένα. Να κάνω έναν χαρακτήρα 
τόσο μακρινό από μένα». Ως ο δημιουρ-
γός αυτή της παράστασης ο Ιάκωβος μας 
λέει ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει 
στο κοινό είναι : «ότι το τέλειο είναι μέσα 
μας. Είναι κρίμα να χάνουμε όλη μας τη 
ζωή αναζητώντας το έξω από  μας. Ποτέ 
δε θα είμαστε ικανοποιημένοι». Για το αν 
υπάρχει τέλεια γυναίκα ο ίδιος επέλεξε να 
απαντήσει με ένα απόσπασμα από τα λό-
για του ήρωα του έργου:  «είναι ανόητο 
να ψάχνεις το τέλειο εκεί έξω, το τέλειο 
είναι στην καρδιά μας, μέσα μας, είναι το 
υλικό απ’ το οποίο είμαστε φτιαγμένοι αν 
το καταλάβαιναν αυτό οι άνθρωποι θα 
ήταν πιο χαρούμενοι».

Από τα τέλη του προηγούμενου μήνα είχαν αρχίσει να 
τοιχοκολλούνται στην Θεσσαλονίκη αφίσες της παράστασης «Η 
Τέλεια Γυναίκα» του Ιάκωβου Μυλωνά. Η πρεμιέρα έγινε στις 3 

Φεβρουαρίου, όμως ο ηθοποιός λίγα 24ωρα πριν επιβιβαστεί στο 
αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, έζησε μια 

περιπέτεια με την υγεία του. 

Της Φιλίππα Βλαστού

Ο γνωστός ηθοποιός μιλάει στην 
KARFITSA για την περιπέτεια της υγείας 

του και την «Τέλεια Γυναίκα»
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#πολιτισμός
«Ας πεθάνω  

στο… σανίδι» λέει  
ο ηθοποιός που «τα είδε 

όλα» στα νοσοκομεία

O Ιακ. Μυλωνάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσ-
σαλονίκη, η βάση του όμως βρίσκεται στην Αθήνα. 
«Είναι πολύ φτωχή αν και γίνονται κάποιες αξιόλο-
γες προσπάθειες», σχολιάζει για την καλλιτεχνική 
πλευρά της Θεσσαλονίκης ο ηθοποιός και συνεχίζει : 
«Υπάρχουν κάποια άτομα που αξίζουν αλλά υπάρχουν 
και πολλά που δεν αξίζουν μία και προσπαθούν να κα-
ταστρέψουν τους καλούς. Μίζερα, κάτω του μετρίου 
άτομα που δεν έχουν κάνει τίποτα αξιόλογο στη ζωή 
τους και μισούν όποιον πάει να κάνει» και τονίζει ότι 
«Η βάση μου πάντα ήταν και είναι στην Αθήνα. Δε 
θα μπορούσα να ζήσω για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στη Θεσσαλονίκη για τους λόγους που ανέφερα πιο 
πάνω». Ερωτηθείς εάν τα social media βοηθούν τους 
καλλιτέχνες να προωθούν την δουλειά τους απάντησε 
ότι : «Ναι αλλά και πάλι δε γίνεται και πολλή δουλειά. 
Είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Αν το δεις θε-
τικά πάντως ο ωκεανός δε θα υπήρχε χωρίς αυτές 
τις σταγόνες». Το επόμενο βήμα του Ιάκωβου Μυλω-
νά είναι μια γλυκιά κωμωδία της Kathrine schweter 
Giamalidis. Έντεκα ηθοποιοί, τρεις  χώρες, ένας ιε-
ρός σκοπός και όλα τα έσοδα από τις παραστάσεις σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα δοθούν στα παιδικά χωριά 
SOS. Παράλληλα ετοιμάζει  μια επαναστατική κω-
μωδία το ‘’2047’’ που δείχνει με κωμικό τρόπο πόσο 
χάλια θα γίνουν τα πράγματα αν τα αφήσουμε να προ-
χωρήσουν έτσι όπως προχωράνε.

«Η Θεσσαλονίκη καλλιτεχνικά 
είναι πολύ φτωχή»
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#live_σκηνές

ΤΡΕ ΛΑ LAND και Διογένης 
Δασκάλου στη ΒΕΝΤΕΤΑ

O Κώστας Πρατσινάκης  
στη Μαύρη Τρύπα

7ο Balkan Fest «Φεστιβάλ 
Βαλκανικής Εξερεύνησης»

Β. Παπακωνσταντίνου  
και Ρ. Αντωνοπούλου  

έρχονται Θεσσαλονίκη

Λαϊκό ξημέρωμα στο Ξέφωτο

Oι Sharp 9 live  
με blues, rock, soul

George Fokas & the Folks  
στο Blue Barrel

Οι Mother Turtle 
στο Blue Barrel

Θάνος Γκιουλετζής και 
Αχιλλέας Σοφούδης στο OVAL

Τα Μωρά στη Φωτιά στο 
Μύλος ClubΟι Μad Souls με ελληνικό ροκ 

στο Blue Barrel

ΤΡΕ ΛΑ LAND και Διογένης Δασκάλου. Η επική brassband ΜΟΝΙΕ & 
ΜΟΝΙΕ CONNIENTE και ο θυρωρός της νύχτας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ για τέσσερις μόνο εμφανίσεις. Από 17 & 18 Φεβρουαρίου 
συν 3 & 4 Μαρτίου, στην ΒΕΝΤΕΤΑ live stage (Εθνικής Αμύνης 3), 
στις 22:30. 
Συντελεστές: Σωτήρης Δασκάλου στο τενόρο σαξόφωνο, Λεωνίδας 
Βλάχος - Κώστας Δαμιανίδης στις τρομπέτες, ο Φώτης Μίγγας στο 
τρομπόνι, η Βίκυ Βογιατζόγλου στη Φωνή, ο Παντελής Αμπατζής 
στα ηχητικά, ο Παύλος Αζναουρίδης – Γιώργος Κοκκινάκης στην 
ενορχήστρωση –επεξεργασία ήχων, ο Βαγγέλης Μολυβιάτης στο 
video, ο Βασίλης Μπαρμπαρίγος στην ενδυματολογική επιμέλεια. 
Στο ρόλο του κόμη ο Στέφανος Τσιτσόπουλος, τα κείμενα είναι των 
Διογένης Δασκάλου – Βάγια Ματζάρογλου και οι φωτογραφίες 
στις Κώστας Αμοιρίδης.

Χρώμα στις Δευτέρες, όπως και την ερχόμενη 20 Φεβρουαρίου,θα 
βάλει ο Κώστας Πρατσινάκης, μέσα από μουσικές παραστάσεις που 
θα δώσει στην Μαύρη Τρύπα (Βαΐου 5). Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:00. Είσοδος ελεύθερη. Σε μια σταθερή σχέση με τον κόσμο, 
στην σκηνή της Μαύρης Τρύπας, θα ανταμώνουν και θα μοιράζο-
νται τραγούδια, ιδιαίτερα, διαχρονικά, με το στοιχείο της έκπληξης 
να υπάρχει πάντα. Στην σκηνή μαζί του, ο Κώστας Ματσίγκος ενώ 
θα εναλλάσσονται , η Αρετή Καμηλάκη, ο Σάκης Κοντονικόλας ο 
Παύλος Παφρανίδης .Ο Κώστας βρίσκεται πάντα κοντά στον κόσμο 
της Θεσσαλονίκης, ο οποίος το αναγνωρίζει και του το ανταποδίδει 
με ιδιαίτερη αγάπη.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου από τις 20.30, στον Πολυχώρο 
WE, θα πραγματοποιηθεί το 7ο Balkan Fest «Φεστιβάλ Βαλκανικής 
Εξερεύνησης».
Το Balkan Fest ανανεώνει το ραντεβού του για έβδομη συνεχόμενη 
φορά και παρουσιάζει μια ακόμη γιορτή για την αλληλεγγύη και 
τον πολιτισμό, μέσα από την ανάδειξη της ποικιλομορφίας, της δι-
αφορετικότητας, αλλά και των κοινών στοιχείων, χαρακτηριστικών 
των ανθρώπων και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 
Φεστιβάλ που αγαπήθηκε από το κοινό της πόλης μας υπόσχεται 
μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αρώματα, γεύσεις, εικόνες και μου-
σικές βαλκανικές.

Η παράσταση «Εννέα & Πέντε» επιστρέφει για 3 μόνο παραστά-
σεις, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Ράδιο Σίτυ ( 
Λεωφόρος Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9). Μετά από δύο 
χρόνια, 210 παραστάσεις στο θέατρο Διάνα, 70.000 θεατές όλων 
των ηλικιών, και μία μαγική βραδιά στο κατάμεστο Ηρώδειο στις 
30 Αυγούστου, η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Παντελής Βούλγαρης 
και ο Οδυσσέας Ιωάννου υποδέχονται στην παράσταση την ερμη-
νεύτρια Ρίτα Αντωνοπούλου, και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για 
επιλεγμένους σταθμούς. Ένα τρένο που αργεί, μία μπάντα μουσι-
κών και ένας παραγωγός ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, 
όπου συναντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα, 
προσδοκίες και διαψεύσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων. H 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 21:00, το 
Σάββατο στις 21:00 και την Κυριακή στις 19:00. Τιμές Εισιτηρίων: 
Πλατεία, Α και Β Ζώνη – 20 ευρώ,  Θεωρεία, Εξώστης – 15 ευρώ, 
Φοιτητικά, Ανέργων, Συνταξιούχων - 12 ευρώ (Πλατεία Β Ζώνη, 
Θεωρεία, Εξώστης)
Προπώληση εισιτηρίων:  Στο ταμείο του Θεάτρου, Λεωφόρος Βασ. 
Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9, καθημερινά από 10:30 ως 13:30 
και 17:00 ως 21:00, τηλ πληροφοριών 2310-819153, 2310-
824970.Καταστήματα Public, Media Markt, Seven Spots,Reload 
Stores και σε όλα τα συνεργαζόμενα σημεία με το viva.gr . Ηλε-
κτρονικά στο viva.gr, public.gr .  Τηλεφωνικά στο 11876.

Τα Σαββατόβραδα στο Ξέφωτο(Λυκούργου 5, Λαδάδικα) μεγαλώ-
νουν.  Στην ομάδα του Φώτη Θεοδωρίδη, της Ντίνας Γιακουμάκου 
και της Ιωάννας Γιαννοπούλου προστίθεται η μεγάλη κυρία του 
λαϊκού τραγουδιού Σοφία Εμφιετζή και ο Μιχάλης Παπαζήσης. 
Παίζουν οι : Παύλος Παφρανίδης, Σάκης Κοντονικόλας, Χριστό-
δουλος Πουλιούδης και Δημήτρης Γουμπερίτσης. Τραγουδούν οι : 
Σοφία Εμφιετζή, Μιχάλης Παπαζήσης, Φώτης Θεοδωρίδης, Ντίνα 
Γιακουμάκου, Ιωάννα Γιανοπούλου.
Η έναρξη του προγράμματος είναι προγραμματισμένη στις 23:00. 
Η τιμή του πρώτου ποτού κοστίζει 10 ευρώ, ενώ του δεύτερου 8 
ευρώ.

Οι Sharp 9 θα ανέβουν στην σκηνή του Blue Barrel ξεσηκώνοντας 
το κοινό  με blues, rock, soul, την  Τρίτη21 και 28 Φεβρουαρίου, 
στις 22:30 21, 28 Φεβρουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Οι Sharp 9 
είναι ένα δυναμικό σχήμα, αποτέλεσμα της σύμπραξης τεσσάρων 
γνωστών μουσικών της blues/rock, soul σκηνής της πόλης. Το 
σχήμα ολοκληρώνεται με την φωνή της Μαρίας Μαριάδου αφήνο-
ντας μια μοναδική αίσθηση σε όποιον την έχει ακούσει.

Mε ανανεωμένο πρόγραμμα, σε ρυθμούς funk και rock, George 
Fokas & the Folks στο Blue Barrel σε ένα event για απαιτητικούς 
ακροατές. Τα live ξεκίνησαν ήδη από τον Ιανουάριο και συνεχίζο-
νται μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Η προσέλευση του κοινού 
θα ξεκινήσει από τις 22.30 και η έναρξη του προγράμματος θα 
γίνει στα 23.00. Είσοδος ελεύθερη. Οι Folks είναι: Νίκος Βαφείδης 
( Τύμπανα), Γιώργος Δούλκας (Μπάσο, Φωνή), Διαμαντής Καρα-
γιαννακίδης ( Keyboards / Programming).

Oι Μοther Turtle θα ανέβουν στην μουσική σκηνή του Blue Barrel 
(Δόξης 5, στα Λαδάδικα), την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, στις 22:30. 
Είσοδος ελεύθερη. Όπως αναφέρουν: «Η Μητέρα Χελώνα στα live 
του 2017 σας περιμένει να θαυμάσετε από κοντά τα χελωνάκια 
της σε νέες περιπέτειες για να βρουν το δρόμο τους προς τη θά-
λασσα. Δείτε ποια θα τα καταφέρουν και ποια θα γίνουν βορά των 
αδηφάγων κυνηγών που παραμονεύουν. Αλλά μην φοβάστε, τους 
κρατάνε από το πτερύγιο διάφοροι φίλοι που θα εμφανιστούν μαζί 
τους».

Ο Θάνος Γκιουλετζής (βιολί) και ο Αχιλλέας Σοφούδης (πιάνο - τρα-
γούδι) με μαγικές νότες και ταξιδιάρικα τραγούδια εμφανιστούν  
την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, στο διαχρονικό σημείο συνάντησης 
φίλων στη Θεσσαλονίκη, το OVAL coffee-restaurant, με φόντο το 
Λ. Πύργο και τη θάλασσα. Mία όμορφη βραδιά με τραγούδια που 
αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και ταξιδέψαμε στα βάθη της ψυχής. 
Ώρα έναρξης στις 22:00. Τιμή ποτού 8 ευρώ, κρασιού από 5 ευρώ,  
μπύρες από 4 ευρώ. Επιμέλεια Mενού: Ανατολή Τσάνταλη. Κρατή-
σεις για φαγητό 2310254533. Ενδεικτική τιμή κατ άτομο 15 ευρώ 
χωρίς ποτό.

Τα Μωρά στη Φωτιά επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και το Club 
του Μύλου, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017. Ένα από τα 
ιστορικότερα και επιδραστικότερα γκρούπ του ροκ στην Ελλάδα, 
που αποτέλεσε μια πρόταση πρότυπο, τόσο εμπορικά όσο και καλ-
λιτεχνικά ήδη από τη δεκαετία του ‘80, με εμβληματικά τραγού-
δια όπως Αδρεναλίνη, Μανιφέστο, Υποσχέσεις, Κάτω στην Πόλη, 
Βαβυλωνία, Ο Χαμαιλέων, τα Είδωλα, ο Άσσος Κούπα κ.ά., έχει 
περάσει με το νέο του δίσκο Σκιές στη Σελήνη, στη νέα του εποχή, 
σφραγίζοντας με ανεξίτηλα γράμματα την κεντρική του θέση στο 
χώρο του ελληνικού ροκ, το οποίο υπηρετεί εδώ και 30 χρόνια.

Οι Μad Souls θα βρεθούν στο Blue Barrel, παίζοντας ελληνικό 
ροκ. Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Το συγκρότημα είναι τετραμελής μπάντα που δημιουργήθηκε το 
2014 στη Θεσσαλονίκη και πρόσκειται στο χώρο του ελληνόφωνου 
ροκ. Η μπάντα έχει παίξει στις περισσότερες μουσικές σκηνές της 
πόλης και έχει συνεργαστεί με αρκετούς αξιόλογους καλλιτέχνες.
Mέλη της είναι ο Ηλίας( φωνή, κιθάρα), ο Γιώργος( κιθάρα), ο Δη-
μήτρης ( μπάσο) και ο Πάνος  (τύμπανα).

Επιμέλεια: Φ. Βλαστού – press@karfitsa.gr



∆ιαβάζεται
από 100.000
αναγνώστες

κάθε εβδοµάδα!2310.278.155
sales@karfitsa.gr
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Μετά την ολοκλήρωση των fashion weeks για το φθινόπωρο-χειμώνα 
2017, αγαπήσαμε κάποια trends τα οποία μας τα είχαν ήδη συστήσει 

διάφοροι επώνυμοι σχεδιαστές από πέρυσι. Μας τα προτείνουν με μι-
κρές παραλλαγές και σε πιο μοντέρνα εκδοχή και για την σεζόν ΑW17, 
κι έτσι τα παρακάτω 5 trends συγκαταλέγονται στα must-have pieces of 

the season!

1 
Η τάση στα παντελόνια είναι το μήκος τους να φτάνει λίγο πάνω από 
τον αστράγαλο σε στενή γραμμή ή σε φαρδιά, όπως τα παντελόνια 
cullote. Συνδυάζονται ιδανικά με μπότες μέχρι το γόνατο είτε με πέδιλα 
και γόβες για πιο βραδινές εμφανίσεις.

2 
Ρούχα με κεντήματα, ευφάνταστες δαντέλες και τούλια φο-
ρέθηκαν από αμέτρητες stylish γυναίκες. Σχεδιαστές όπως oι 
Blumarine, Ermano Servino, Roberto Cavalli κ.ά. λάνσαραν 
ολοκέντητα φορέματα και outfits που μάγεψαν όλους τους 
λάτρεις της μόδας.

3 
Τα βελούδινα υφάσματα ήρθαν για να παραμείνουν στο προσκήνιο 
των fashion trends και φέτος το χειμώνα. Υιοθετήθηκαν από πολλά 
fashion icons παγκοσμίως αφού είναι «λουσάτα», κομψά, εκπέμπο-
ντας πολυτέλεια με την διακριτική τους λάμψη και ταυτοχρόνως μας 
κρατούν ζεστές.

4
Metallic colours. Τα χρυσά, ασημί και χάλκινα υφάσματα έχουν 
σίγουρα την ικανότητα να μεταμορφώσουν και το πιο λιτό ρούχο 
στην πιο glamorous εκδοχή του. Οι χρυσές και χάλκινες αποχρώσεις 
ταιριάζουν περισσότερο στις ζεστές επιδερμίδες ενώ οι ασημί κολα-
κεύουν ιδιαίτερα τις ψυχρές αποχρώσεις του δέρματος.

5
Τα δερμάτινα ρούχα συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους ξεχωρί-
ζοντας αυτά των Mugler και Ralph Lauren. Είτε σε κλασικές γραμ-
μές για lady like style είτε σε rock εκδοχή για πιο trendy looks, τα 
δερμάτινα ρούχα είναι πάντα επίκαιρα και διαχρονικά. Συνδυάστε 
τα με πλεκτές μπλούζες ή φούτερ το πρωί και επιλέξτε δαντέλες και 
μεταξωτά υφάσματα για το βράδυ.

#μόδα

5 must-have 
ρούχα της σεζόν

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist

1

2

3

4

5
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 ΚΡΙΟΣ

Τώρα ξέρετε πού βαδίζετε. Μετά 
από μία μακρά περίοδο αμφιβολι-
ών και πισωγυρισμάτων σε αγκα-
λιές που δεν είχαν τη ζεστασιά που 

χρειαζόσασταν, έχετε βρει το μυστικό μονοπάτι που θα 
σας οδηγήσει στον κατάλληλο σύντροφο. Οι μέρες αυ-
τές θα σας δώσουν ό,τι είχατε ποθήσει. 

ΤΑΥΡΟΣ

Κάτι δεν έχετε κάνει καλά το περα-
σμένο διάστημα και τώρα θέλετε 
να επανορθώσετε, αλλά με λάθος 
τρόπο. Έτσι βρίσκεστε σε μία ανα-

στάτωση και σύγκρουση με το έτερον ήμισυ, κάνοντας 
το ένα λάθος μετά το άλλο. Αφήστε στην άκρη το πα-
ρελθόν, βάζοντας γερές βάσεις στο μέλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο έρωτας βρίσκεται πολύ κοντά 
σας, ακόμη και αν είστε αδέσμευ-
τοι. Χαίρεστε την κάθε στιγμή κο-
ντά σε ανθρώπους με τους οποί-
ους σας δένουν ισχυροί δεσμοί και 
ζείτε μία περίοδο που οι ανθρώπι-

νες σχέσεις θα έχουν  γαλήνη. Αν είστε ειλικρινείς με 
τους άλλους, θα κερδίσετε αδιαμφισβήτητα την εύνοιά 
τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αν πρέπει να αποφασίσετε για μία 
ουσιαστική δέσμευση, αυτό μπορεί 
να γίνει τις μέρες αυτές. Βέβαια θα 
παίξει ρόλο πόσο τίμιοι είστε με τον 
σύντροφό σας, σε ό,τι αφορά τα 

θέματα που έχετε ξεχάσει να του πείτε. Για τους αδέ-
σμευτους υπάρχει μία εξέλιξη με άτομο που βρίσκεται 
στον επαγγελματικό σας χώρο. 

ΛΕΩΝ 

Οι μετακινήσεις θα σας φέρουν 
τύχη όσον αφορά τις προσωπικές 
σας επιλογές. Βέβαια, θα έχετε τη 
δυνατότητα μέσω της επικοινωνί-
ας να βάλετε όμορφες βάσεις στη 

σχέση σας. Οι αδέσμευτοι θα έχετε ξαφνικά μία υπέρο-
χη επαφή με άτομο που θα γνωρίσετε μέσα από διαδί-
κτυο ή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η σταθερότητα στις προσωπικές 
σας σχέσεις είναι πλέον γεγονός. 
Οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας 
εκτιμούν το καθετί από σας και έτσι 

αμείβεστε με τον καλύτερο τρόπο, υλικά και ηθικά. Μη 
σας φανεί παράξενο αν αυτές τις μέρες λάβετε ένα 
όμορφο δώρο από το έτερον ήμισυ ή από έναν θαυ-
μαστή. 

ΖΥΓΟΣ

Οι μέρες αυτές είναι κομμένες και 
ραμμένες στα μέτρα σας. Η σχέση 
σας θα σας δώσει αυτό που επιθυ-
μείτε και ίσως και κάτι παραπάνω. 

Βέβαια, νιώθετε ότι κάτι σας αφήνει ένα χάσμα που 
δεν μπορείτε να το ενώσετε εύκολα με την παρούσα 
κατάσταση. Βρείτε τρόπους να περνάτε όμορφα με ό,τι 
σας δίνεται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετω-
πίσετε την ψυχολογική πίεση που 
σας έχει δημιουργήσει μία σχέ-
ση. Αν βλέπετε ότι δεν μπορείτε 

να απομακρυνθείτε από το λάθος πρόσωπο που σας 
«τρώει» πολλή ενέργεια, κάντε μία εσωτερική βουτιά 
ώστε να βρείτε τους λόγους που σας κρατούν δέσμι-
ους σε καταστάσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο έρωτας δεν σας αντιστέκεται τις 
μέρες αυτές. Οι προθέσεις των άλ-
λων θα γίνουν πιο ξεκάθαρες και 
μία νέα γνωριμία θα ολοκληρωθεί 

μέσω κάποιας συνάντησης. Να σκεφτείτε ότι έχετε 
πολλά να δώσετε και θα πρέπει να μη σπαταληθούν 
σε άτομα που δεν το αξίζουν, αλλά εκεί που υπάρχει 
συμβατότητα σε πολλά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μην πιέζετε τις καταστάσεις σε ό,τι 
αφορά το έτερον ήμισυ. Θα πρέ-
πει να σκεφτείτε και τις ανάγκες 
των άλλων, που πολλές φορές 

τις παραβλέπετε κάνοντας το δικό σας. Βέβαια έχετε 
ταλαιπωρηθεί αρκετά και θέλετε να φτάσετε σε μία 
όαση που θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρήκατε μία 
ουσιαστική γαλήνη.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ένα ταξιδάκι είναι μία πολύ καλή 
ιδέα για σας και το ταίρι σας. Η αλ-
λαγή χρειάζεται για να βγάλετε από 
τη σχέση σας τα «ζιζάνια». Θέλετε 

να έχετε περισσότερο προσωπικό χρόνο, που θα σας 
είναι απαραίτητος για να αποβάλετε τις κακές σκέψεις. 
Τα μηνύματα και οι συζητήσεις θα σας δώσουν στιγμές 
ευχαρίστησης.  

ΙΧΘΎΕΣ

Βρίσκεστε σε μία περίοδο σύγχυ-
σης σε ό,τι αφορά την προσωπική 
σας ζωή. Οι συνθήκες που επικρα-
τούν τώρα έχουν μία δυαδικότητα. 

Μην ξεχνάτε ότι ο μήνας αυτός έχει στο τέλος του την 
έκλειψη Ηλίου στο ζώδιό σας, όπου ταράζει για άλλη 
μία φορά την προσωπική σας ζωή και όχι μόνο.

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2o love Bazaar 
για το Σωματείο των Φίλων της Μέριμνας Θεσσαλονίκης, 
στο κέντρο της πόλης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.  Στο 
2ο love bazaar οι επισκέπτες μπορούσαν να βρουν κοσμή-
ματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά, κεριά, καλλυντικά, αρώ-
ματα, οπτικά, γλυκίσματα κ.α. με θέμα την καρδιά και όχι 
μόνο, από 5€ έως 100€. Μέρος των εσόδων διατέθηκε στο 
Σωματείο των Φίλων της Μέριμνας Θεσσαλονίκης όπου 
διατηρούν ένα συμβουλευτικό κέντρο στη Φράγκων 13, στο 
κέντρο της πόλης. Εκεί επαγγελματίες ψυχολόγοι παρέχουν 
δωρεάν υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια 
ασθένεια ή έχουν χάσει κάποιον από την οικογένειά τους.

Bazaar για καλό

Cookies από την Pepi Beza.

Σαπουνάκια από το natural care

αγαπητός

#ζώδια



43

Karfitsa

σκοπό

Η Πέπη Μπέζα με τη Μιράντα Σιαμούλη & την Φώφη Ζούρου

Η Μπέττυ Χασόν του DOMUS, η Ηρώ Τζελέπογλου & η Ελένη Ραπτοπού-
λου του precious jewels

Αννέτα Στυλιανού, Τέση Καρκανιά

Οι κυρίες των Φίλων της Μέριμνας Θεσ-νίκης Θεοδώρα Καφκιά, Πέννυ 
Γεωργιάδου, Σοφία Ναστούλα, Τζένη Τσελέπη

margarita thomaidou

Η Μαρία Αλεξιάδου του ‘άρωμα’ με την Ελένη Ραπτοπούλου του 
precious jewels

Ο Θόδωρος Βαλογιώργης & η Ντόλη Ζερβού του «αγαπητού» με τις 
κόρες τους

Η πρόεδρος των Φίλων της Μέριμνας Θεσ-νίκης Έλενα Γούση με τη δι-
οργανώτρια του 2nd love bazaar Χριστίνα Τζελέπογλου

margarita thomaidou

Η Όλγα Μπεληγιάννη

Μαργαρίτα Θωμαίδου, Ρένα Κελάδη

Αλεξία Πάνου, Χριστίνα Τζελέπογλου

#social_life
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Να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών θέλει ο 
ΠΑΟΚ, μετά την «στάση» που έκανε την περασμέ-

νη Κυριακή στην Ξάνθη, όταν και αναδείχθηκε 
ισόπαλος (0-0) με τους ακρίτες. Ο Δικέφαλος είχε 

την πρώτη του απώλεια βαθμών μετά από πολύ 
καιρό στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον άφησε 

στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Πάντως, έναν παράγοντα, που θα πρέπει να 
διαχειριστεί ο Βλάνταν Ίβιτς είναι και αυτός της 

κούρασης, αφού είναι χαρακτηριστικό πως το 
απαιτητικό πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών του 

συνεχίζεται μέχρι τα μέσα του Μαρτίου. Πέραν 
του αγώνα με την Βέροια το σαββατοκύριακο, οι 
«ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους το δεύτερο 

ματς με την Σάλκε στη Γερμανία (22/2), το τοπικό 
ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο (26/2), 
το ματς με την Ξάνθη για το κύπελλο (1 ή 2/3), το 

μεγάλο ματς του πρωταθλήματος με τον Ολυ-
μπιακό στην Τούμπα (5/3) και την δοκιμασία στο 

«σπίτι» της ΑΕΚ (12/3).

Ταραχώδες είναι το κλίμα που επικρατεί στον 
Άρη, μετά τα τελευταία αποτελέσματα, που 
ρατούν την ομάδα μακριά από την κορυφή. 
Η αλήθεια είναι πως πολλοί ήταν αυτοί που 

στο ξεκίνημα της σεζόν μιλούσαν για εύκολο 
πέρασμα των «κίτρινων» από τη Football 

League, ωστόσο, μέχρι στιγμής αποδεικνύεται 
πως μόνο εύκολο δεν είναι για τους παίκτες 

του Αναστόπουλου. Το πρωτάθλημα έχει πολύ 
δρόμο ακόμα, όμως, οι Θεσσαλονικείς θα 

πρέπει να δείξουν… αντοχή.

Παρά τα μύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
τελευταίο διάστημα ο Ηρακλής, οι «κυανόλευκοι» 
βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τον βαθμό της ισο-
παλίας κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη Δευτέ-
ρα, που ενδεχομένως να τους φανεί εξαιρετικά 

χρήσιμος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι 
παίκτες του «γηραιού» θα πάνε με άλλον «αέρα» 

στη Νέα Σμύρνη, όπου αύριο αντιμετωπίζουν 
τον Πανιώνιο, ο οποίος αποτελεί την ευχάριστη 
έκπληξη της φετινής σεζόν. Βέβαια, τίποτα δεν 

τελείωσε για τον Ηρακλή, που έχει πολύ δρόμο 
μπροστά του για την εξασφάλιση της παραμονής.

Ένας παλιός… γνώριμος επέστεψε στον πάγκο 
της Βέροιας, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα 

σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της. Ο λόγος για τον 
Ράτκο Ντόστανιτς, ο οποίος ανέλαβε το «τιμόνι» 

της «Βασίλισσας» για τρίτη φορά στην καριέρα 
του (είχαν προηγηθεί και οι θητείες τις σεζόν 

2007-΄08 και 2013-΄14), με σκοπό ν΄ αντιστρέψει 
το αρνητικό κλίμα. Ο προβληματισμός είναι πλέον 
διάχυτος στις τάξεις της ομάδας και το ζητούμενο 
είναι αν υπάρχει ακόμα χρόνος για να βγει το κάρο 

από τη λάσπη.

Ξεχνάει την κούραση,   
πάει για το τρίποντο

Αγώνας… αντοχής

Είναι ακόμα «ζωντανός»…

Με Ντόστανιτς ως το τέλος

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Ενάμιση περίπου μήνας έχει περάσει πλέον από την 
τελευταία νίκη του Αιγινιακού στο πρωτάθλημα 
και η ομάδα της βόρειας Πιερίας αναζητάει ακόμα 
το «αντίδοτο» στην αρνητική αυτή κατάσταση, που 
έχει δημιουργηθεί από τις αρχές του νέου έτους. 
Ο αιγινιακός μετράει ήδη έξι σερί ματς χωρίς νίκη 
και πλέον επιβάλλεται να κάνει μία καινούρια αρχή 
αύριο απέναντι στο Νέο Αχαρναϊκό.

Εβδομάδα κυπέλλου είναι αυτή για την Ημαθία, αφού την Τετάρτη 
22/2 (15:00) διεξάγεται η ημιτελική φάση αυτού, με τα ζευγάρια 
εκ των πραγμάτων να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αναλυτικά: Κε-
ραυνός Επισκοπής-ΑΕ Αλεξάνδρειας, ΓΑΣ Κοπανού «10Starbet»-
ΓΑΣ Ροδοχωρίου. Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και από αυτούς θα 
προκύψουν οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού.

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται όλη την εβδομάδα ο Κιλκισιακός, ο 
οποίος αντιμετωπίζει σήμερα (15:00) το Πάικο Γουμένισσα εκτός 
έδρας. Οι Κιλκισιώτες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, 
μετρώντας εννιά σερί νίκες, με τον προπονητή της ομάδας, Μάκη 
Δανδίκα, να επισημαίνει στους παίκτες του ότι πρέπει να κρατή-
σουν χαμηλούς τόνους.

Η μεγάλη ώρα του 42ου τελικού κυπέλλου Ελλάδας ανά-
μεσα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό έφτασε, αφού οι δύο 
«μονομάχοι» είναι έτοιμοι να πάρουν τις θέσεις τους στις 
17:00 στο Αλεξάνδρειο!

Οι «κίτρινοι», που πέτυχαν την πρώτη τους… εξωγηπεδική 
νίκη, φέρνοντας το μεγάλο αυτό παιχνίδι στο «σπίτι» τους 
κόντρα στην ΕΟΚ, καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο 
των «πράσινων» και να σηκώσουν το 9ο κύπελλο Ελλάδας 
στην ιστορία τους και το 22ο συνολικά. Το έργο των παι-
κτών του Δημήτρη Πρίφτη μόνο εύκολο δεν είναι απέναντι 
σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, 
ωστόσο, οι ο Άρης, που επιστρέφει σε τελικό κυπέλλου 
μετά από τρία χρόνια, είναι αποφασισμένος να μην αφήσει 
την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι «κίτρινοι», έχοντας δώσει 
όρκο πίστης πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στους φί-
λους της ομάδας, θέλουν να δουν την ομάδα και πάλι στην 
κορυφή, μετά το 2004 στη Λαμία.

Ο Πανσερραϊκός έχει να κερδίσει από τις 4 Ιανου-
αρίου, μετράει μόλις ένα γκολ στα τελευταία οχτώ 
παιχνίδια, έχει περιέλθει σε άσχημη βαθμολογική 
θέση (12ος), ωστόσο, έχει μπροστά του μία μεγάλη 
ευκαιρία. Ποια είναι αυτή; Οι τρεις συνεχόμενοι εντός 
έδρας αγώνες (προηγήθηκε αυτός με την Λαμία, 
ενώ ακολουθούν τα ματς με Κισσαμικό στις 19/2 
και Καλλονή στις 22/2), όπου το ζητούμενο είναι να 
συγκεντρώσει τουλάχιστον 6-7 βαθμούς.

1ος όμιλος: Δεύτερη σερί νίκη για τον Απόλλωνα 
Καλαμαριάς, που πέρασε νικηφόρα από την Χαλά-
στρα, με τους Πόντιους να παραμένουν στο -2 από 
την κορυφή και την Δόξα Δράμας. Από την πλευρά 
του, το «τρένο» της ΑΠΕ Λαγκαδά έχει σταματήσει 
εδώ και τρεις αγωνιστικές, αφού αγνοεί τη νίκη από 
τις 15 Ιανουαρίου και θέλει το τρίποντο αύριο κόντρα 
στον Εορδαϊκό.

Το αυριανό πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής είναι 
το εξής (όλα τα ματς ξεκινούν στις 15:00): Καβά-
λα-Καρδία, Μακεδονικός Φούφα-Δόξα Δράμας, 
Αλμωπός Αριδαίας-Νέστος Χρυσούπολης, Ορφέας 
Ξάνθης-Απόλλων Παραλιμνίου, ΑΠΕΛ-Εορδαϊκός, 
Δόξα Προσκυνητών-Απόλλων Καλαμαριάς.

Σε τροχιά τίτλου παρέμεινε η Πύδνα Κίτρους, που 
«άλωσε» την περασμένη Κυριακή το Πανθεσσαλικό 
στάδιο του Βόλου, σε αντίθεση με τον Διαγόρα Σεβα-
στής, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Αστέρα 
Πετριτή στην Κέρκυρα, χάνοντας και άλλο πολύτιμο 
έδαφος στην πορεία του προς την κορυφή.

Από την πλευρά του, ο Πιερικός συνεχίζει σταθερά 
την πορεία του προς την εξασφάλιση της παραμονής, 
σε αντίθεση με τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας, που 
παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας.

Το αυριανό πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής 
είναι το εξής (όλα τα ματς ξεκινούν στις 15:00): 
Πιερικός-Απόλλων Λάρισας, Αχιλλέας Νεοκαισά-
ρειας-Ρήγας Φεραίος, Αμβρακία Κωστακίων-Ο-
λυμπιακός Βόλου, Πύδνα Κίτρους-Μαύροι Αετοί 
Ελευθεροχωρίου, Νίκη Βόλου-Αστέρας Πετρίτη, 
Τηλυκράτης-ΑΕ Καραϊσκάκης, Ένωση Απολλώνιου/
Ιστιαίας-Διαγόρας Σεβαστής, Εθνικός Φιλιππιά-
δας-Θεσπρωτός.

Αγνοεί τη νίκη

Ώρα κυπέλλου για το νομό

Να διευρύνει το σερί ο Κιλκισιακός

Για τον 22ο τίτλο του ο Άρης!

Ιδού η ευκαιρία

Για το «3 στα 3» ο Απόλλων

Σταθερή η Πύδνα Κίτρους

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Η ανδρική ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ κατάφερε να «γρά-
ψει» με ολόχρυσα γράμματα το όνομά της στον χώρο του 
αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, αφού μόλις μια δεκαε-
τία μετά την δημιουργία της, κατέκτησε τη σεζόν 2008-
΄09 την κορυφή της Ελλάδας!

Ήταν το 1999, όταν «γεννήθηκε» το ανδρικό χάντμπολ 
του «ασπρόμαυρου» συλλόγου μετά από συγχώνευση με 
τον Τρίτωνα. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, ο Δικέφα-
λος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή 
μίας «τρελής» πορείας της ομάδας. 

Και αν εκείνη την χρονιά, ο ΠΑΟΚ ήταν το αουτσάιντερ, 
αλλά στην γραμμή του τερματισμού ήταν καλύτερος και 
κέρδισε επάξια την κούπα, τον επόμενο χρόνο (2009-
2010), όντας πιο έμπειρος, ήξερε πλέον τον… τρόπο! 
Έτσι, αναδείχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά πρωταθλη-
τής Ελλάδας και τιμήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

ως η κορυφαία ομάδα της πόλης εκείνη την χρονιά! Οι 
διακρίσεις, όμως, δεν σταματούν εδώ για το τμήμα του 
«ασπρόμαυρου» Ερασιτέχνη, αφού ακολουθούν οι συμ-
μετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ, την κορυφαία ευρωπαϊκή 
διασυλλογική διοργάνωση, η επίσκεψη στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, και η κορυφαία μέχρι σήμερα 
στιγμή του τμήματος τον Μάρτιο του 2015. Τότε, δηλαδή, 
που το τμήμα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, έχοντας την αμέριστη 
συμπαράσταση των οπαδών του, έγινε το πρώτο στην 
ιστορία του συλλόγου, το οποίο κατέκτησε τρόπαιο μέσα 
στο PAOK Sports Arena, στο νικηφόρο τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Συνολικά, ο Δικέφαλος έχει κατακτήσει τρία πρωτα-
θλήματα Ελλάδος (2009, 2010, 2015) και δύο κύπελλα 
Ελλάδος (2012, 2015) και φέτος προσπαθεί να κάνει μία 
νέα αρχή, μετά την ατυχή περσινή σεζόν, διεκδικώντας με 
αξιώσεις το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Πριν από έναν χρόνο, ο ανήλικος ακόμη, o Jaafar Al 
Solaiman ξεκίνησε ένα αβέβαιο ταξίδι, από τη Ράκα της 
Συρίας - το προπύργιο του ISIS -, μαζί με χιλιάδες άλ-
λους πρόσφυγες. Αναζητώντας απλώς ένα μέλλον και 
παλεύοντας για την επιβίωση χωρίς τους γονείς του, ο 
Jaafar πέρασε από την Τουρκία, έφτασε στη Χίο και από 
εκεί έζησε για μερικούς μήνες σε κέντρα φιλοξενίας στην 
Αθήνα, στην Ειδομένη και στη Σίνδο.

Τις τελευταίες εβδομάδες φιλοξενείται από το Κοινωνικό 
Διαμέρισμα Φιλοξενίας Ενηλίκων Προσφύγων Θεσσαλο-
νίκης της ΑΡΣΙΣ και θα μείνει για 3-4 μήνες στην πόλη 
μέχρι να αναχωρήσει για τη Γερμανία, όπου ζουν συγγε-
νείς του.

Η μεγάλη αγκαλιά της Χ.Α.Ν.Θ.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε ο Jaafar από 
τους υπευθύνους του Κοινωνικού Διαμερίσματος ήταν να 
παίξει χάντμπολ, το άθλημα που είχε διδαχθεί πριν χρόνια 
στο σχολείο του στη Συρία.

Η ΧΑΝΘ, που αποτελεί μία κοιτίδα του αθλήματος, άνοι-
ξε την μεγάλη «αγκαλιά» της για να υποδεχθεί τον Σύρο 
πρόσφυγα, αποδεικνύοντας πως ο ανθρωπισμός και η 
έμπρακτη αλληλεγγύη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξί-

ες και σκοπό για την «οικογένειά» της. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η ομάδα της Αδελφότητας, από το ξεκίνημα της προ-
σφυγικής κρίσης, είχε στείλει πολλά τρόφιμα και ρούχα 
τόσο στα Διαβατά όσο και στην Ειδομένη, ενώ παράλληλα 
φιλοξενεί διάφορα προγράμματα δημιουργικής απασχό-
λησης στους κόλπους της. Η κίνηση αυτή της ΧΑΝΘ εί-
ναι μία απάντηση σε όλη αυτήν την κατάσταση και ένα 
μήνυμα για τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει ο 
αθλητισμός.

Απολαμβάνει τον αθλητισμό

Ο Jaafar εντάχθηκε άμεσα στην εφηβική ομάδα της 
ΧΑΝΘ, συμμετέχει στις προπονήσεις και απολαμβάνει το 
χάντμπολ. Το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία κάνει νέους φίλους και εντάσσεται στο σύ-
νολο της κοινωνίας που τον φιλοξενεί. Το χαμόγελο του 
18χρονου Σύριου πρόσφυγα σε κάθε προπόνηση και η 
αποδοχή του με ειλικρινή αγάπη από όλους τους αθλητές 
του συλλόγου και το τεχνικό επιτελείο είναι απερίγραπτα.

Από την άλλη πλευρά το «κέρδος» για τους ίδιους τους 
αθλητές της ομάδας της Αδελφότητας είναι, ερχόμενοι σε 
επαφή με μία τέτοια κατάσταση, να αναλογιστούν πόσα 
χειρότερα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο, που είναι 
έξω από την δική τους καθημερινότητα.

Πρωταθλητής από… «κούνια»!

Από την κόλαση του ISIS  
στην ομάδα χάντμπολ της ΧΑΝΘ!

Να λοιπόν που ήρθε η στιγμή ο 
Αυτοκράτορας του ελληνικού 
μπάσκετ να διεκδικήσει μέσα στο 
«σπίτι» του το 9ο Κύπελλο της 
ιστορίας του. Πρόκληση από τις 
λίγες, αλλά συγχρόνως και δίκοπο 
μαχαίρι, καθώς η αγωνιστική 
δυναμική των δύο ομάδων του τε-
λικού, του Αρη και του Παναθηνα-
ϊκού, με κριτήριο τα μπάτζετ είναι 
τεράστια. Συμφωνώ με όσους 
βιάστηκαν να απαντήσουν σ’ αυτό 
το επιχείρημα με το αυτονόητο: 
στον αθλητισμό τα μπάτζετ πάνε 
περίπατο. Αυτό λοιπόν είναι και το 
στοιχείο-κίνητρο για τον Αρη. Να 
ζήσει μία νέα βερσιόν της ιστορίας 

του Δαυίδ και του Γολιάθ, 
στηριζόμενος στις δυνά-

μεις του, το πάθος των 
παικτών του και τη δύ-
ναμη που θα πάρει από 
την κερκίδα η οποία 

θεωρητικά θα είναι ένα 
κλικ περισσότερο θερμή 

για τους «κίτρινους». Με όλα 
αυτά δεν αδικώ τη στρατηγική του 
πάγκου. Μια χαρά κόουτς είναι ο 
Πρίφτης και αποδεδειγμένα έχει 
φέρει τα κάτω-πάνω με τη διαχεί-
ριση του έμψυχου υλικού. Αλλά 
σε κάτι τέτοιους αγώνες, η ιστορία 
μας διδάσκει, ότι πάει περίπατο η 
στρατηγική των πάγκων και ότι 
εκείνο που μετράει περισσότερο 
είναι η ψυχική διάθεση των παι-
κτών και η «δίψα» τους για έναν 
τίτλο. Αυτή λοιπόν περισσεύει 
στους παίκτες του Αρη, ο οποίος 
και στο παρελθόν διαχειρίστηκε 
εξαιρετικά τον τίτλο του αουτσάϊ-
ντερ και σήκωσε το τρόπαιο. Αρα 
οι παίκτες των «κίτρινων» έχουν 
ένα καλό παράδειγμα για να πά-
ρουν ψυχολογία για τον σημερινό 
δύσκολο αγώνα με τον Παναθηνα-
ϊκό.  Ομάδα με καλύτερα στατιστι-
κά σ’ όλους τους τομείς, καλύτερη 
ποιότητα αθλητών και μεγαλύτερη 
εμπειρία. Στοιχεία που εύκολα 
μπορούν να αποθαρρύνουν τον 
αντίπαλο. Στον αθλητισμό όμως 
πάντα υπάρχει η γοητεία της… 
ανατροπής κι αυτό είναι που δίνει 
ενδιαφέρον στις διοργανώσεις. 
Και γι’ αυτό ο Αρης το βράδυ του 
τελικού δεν θα πρέπει να θεωρεί-
ται ξεγραμμένος.  

Πρόκληση  
για τον Αρη
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Ινστιτούτου. Επιμέλεια εικαστικής έρευνας 
του καλλιτέχνη: Ρένα Πιτσάκη, αρχαιολόγος 
και ιστορικός τέχνης. Έχει ξεκινήσει από την 
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί 
μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, στην αί-
θουσα Αλλατίνη-Ντασσώ του Γαλλικού Ιν-
στιτούτου Θεσσαλονίκης. Ώρες λειτουργίας: 
από Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00 και 
18:00-21:00. Η είσοδος για το κοινό είναι 
δωρεάν.

■ Η πρώτη παρουσίαση της Συλλογής Τσι-
γκόγλου, με τίτλο «Επιλογές ενός τολμηρού 
συλλέκτη. Συλλογή Σταύρου Τσιγκόγλου» 
εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, 
στις 19.00, στον ισόγειο εκθεσιακό χώρο του 
Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών. Η διαδρομή 
της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στην 
Ελλάδα μέσα από 200 έργα ζωγραφικής, 
χαρακτικά και γλυπτά σημαντικών δημιουρ-
γών. Τιμές εισιτηρίων: 5€ (γενική είσοδος), 
2,5€ (μειωμένο).
■ Το « 1ο Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων», ένας 
νέος κύκλος συναυλιών παρουσιάζεται από 
την Τετάρτη 22 έως και την Κυριακή 26 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) και ώρα 
21.00. Η δράση αυτή φιλοξενεί κάθε ημέρα 
ένα μουσικό έργο από καλλιτέχνες με σημα-
ντική διεθνή παρουσία. “Udopia” του Θύμιου 
Ατζακά  , “Eight Winds” (Οκτώ Άνεμοι) από 
το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου, το 
ντουέτο των Xylouris White και οι “Χαμένες 
Πόλεις” του James Wylie με τον Ziad Rajab 
θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές συναυλί-
ες. Τιμή εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος), 7€ 
(μειωμένο).
■ 19η Έκθεση του ξενοδοχείου 
Metropolitan, στα πλαίσια των κοινωφελών 
και πολιτισμικών του δράσεων με διάρκεια 

#πολιτιστική_ατζέντα 

■ Με πρωταγωνιστές τα παιδιά και με σύν-
θημα «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΕΦΑΝΤΩΣΟΥΜΕ»  ο δή-
μος Κορδελιού Ευόσμου δια της Αντιδημαρ-
χίας  Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με 
την Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου και την 
Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προ-
στασίας, οργανώνει μια μεγάλη παιδική  δι-
αδραστική αποκριάτικη εκδήλωση. Την Κυ-
ριακή 19.2.2017 η Πλατεία Ευόσμου από τις 
11.00 έως τις 14.00 θα ντυθεί με τα χρώματα 
της Αποκριάς  και θα μετατραπεί σε ένα σ ένα 
πολυδύναμο στρατηγείο χαράς, ξεφαντώμα-
τος και χορού για όλα τα παιδιά, με παιγνί-
δια, κλόουν, FACE PAINTING, ζωγραφική, 
πινιάτες  ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να 
πάρουν μέρος και στον διαγωνισμό στολής. 
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα 
μεταφερθεί στο ισόγειο του Δημαρχείου.

■ Ο «Φανός τ’ Αη Δημήτρη» το Σάββατο 
18 Φεβρουαρίου 2017 από τις 18:00 στο 
κεντρικό πάρκο Πλαγιαρίου. Πρόκειται για 
ένα έθιμο της Κοζάνης, στο οποίο πενήντα 
χορευτές-τραγουδιστές με τοπικές ενδυμα-
σίες τραγουδούν και χορεύουν με σκωπτικά 
αποκριάτικα Κοζανίτικα τραγούδια στους 
ήχους των «Χάλκινων της Κοζάνης». Συμμε-
τέχουν τμήματα παραδοσιακών χορών του 
Κέντρου Πολιτισμού Καρδίας «Ο Ευμένης», 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου, του 
Χορευτικού Ομίλου Τριλόφου «Ζουμπάτ», 
του Συλλόγου Πολιτισμού-Εθελοντισμού 
Κ. Σχολαρίου, καθώς και η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, η 
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου, το Σχολειό 
της Φύσης, η Πολιτική Προστασία Μίκρας, το 
δένδρο ζωής, οι αθλητικοί σύλλογοι – Ατρό-
μητος – Αστέρας και Ορφέας Πλαγιαρίου και 

ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημο-
τικού σχολείου Πλαγιαρίου. Στο γλέντι θα 
προσφέρονται δωρεάν παραδοσιακά κοζανί-
τικα κιχιά και κόκκινο κρασί.
■ «Τα χρώματα της Ίριδας» της Σταυρού-
λας Ζάμπρα στον Τεχνοχώρο «Εργοτάξιον». 
Η παιδική θεατρική διαδραστική παράστα-
ση από το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου  και 
κάθε Σάββατο στις 16:00 για περιορισμέ-
νες παραστάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6983930220.

■ Πρεμιέρα έκανε εχθές η Μαύρη Μουσι-
κή Κωμωδία «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ» του 
Στέλιου Βραχνή, βασισμένη στο «Με Το Ίδιο 
Μέτρο» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Η Ομάδα Θεά-
τρου ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ, που γιορτάζει τρία χρόνια 
από την ίδρυση της και τα 400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ WILLIAM SHAKESPEARE, 
θα βρίσκεται στο Θέατρο Σοφούλη την Κυ-
ριακή 26 Μαρτίου. Ημέρες και Ώρες παρα-
στάσεων: Παρασκευή 17, Σάββατο 18 Μαρ-
τίου στις 21:00 και Κυριακή 19 Μαρτίου στις 
20:00 & Παρασκευή 24, Σάββατο 25 Μαρτί-
ου στις 21:00 και Κυριακή 26 Μαρτίου στις 
20:00. Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ (κανονικό), 
6 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ), 6 ευρώ 
(ομαδικό 10 ατόμων). Τηλέφωνο κρατήσε-
ων: 2310. 423925/6949108450

■ Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ  του Περώ 
διασκευασμένο από τον Μ.Χατζάκη κάθε 
Κυριακή στην Πλατεία ΧΑΝΘ (εντός του κτι-
ρίου της ΧΑΝΘ) στις 12.00. Με δύο αλλαγές 
σκηνικών και με πολλές κούκλες το παρα-
μύθι και η μαγεία του μικροθεάτρου ζωντα-
νεύουν τα άψυχα και ταξιδεύουν τα παιδιά 
στην άφθαρτη πραγματικότητα της φαντα-
σίας. Παίζουν Χριστίνα και Λίτσα Μπήτιου. 
Γενική είσοδος: 6€
■ «Διά βίας μάθηση | éducation forcée», η 
ατομική έκθεση του εικαστικού Βασίλη Αλε-
ξάνδρου στο πλαίσιο των εορτασμών των 60 
ετών λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, καθώς και της συνεργασίας που έχει 
υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος και του 

από τις 15.02.2017 έως στις 16.04.2017. 
Ομαδική έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών: 
Πόλυς Σχοινά & Έφης Αγγελίδου με τίτλο 
RED CURRY  ΠΟΛΥ ΣΧΟΙΝΑ  & ΕΦΗ ΑΓΓΕ-
ΛΙΔΟΥ. Ώρες επισκεψιμότητας : 10.00 π.μ. – 
22.00 μ.μ

Επιμέλεια: Αρ. Τασούλα - press@karfitsa.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

ΠΟΛΕΜΟΥ & ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς Όλα τα μέλη του Σωματείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως 
μας συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση 
την 10η Ιανουαρίου 2017 και προέβει 

εις την προκήρυξη της Γενικής 
Συνελεύσεως για εκλογή οργάνων 
διοικήσεως λόγω λήξης της θητείας 

των, για την 12η Μαρτίου 2017 και μη 
γενομένης απαρτίας, την 19η Μαρτίου 
2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10η προ 

μεσημβρινή εις τα γραφεία της Ενώσεως  
(Εγνατίας 35, 2ος όροφος) προκειμένου 
να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις 
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της 

Γενικής Συνελεύσεως.
Όσοι εκ των μελών μας επιθυμούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα 
διοικήσεως της Ενώσεως πρέπει να 

προσέλθουν στα γραφεία μας μέχρι την 
20η Φεβρουαρίου για να υποβάλλουν 

τη σχετική αίτηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
από τον Πρόεδρο Χ. Πασχαλίδη 

& τη Γεν. Γραμματέα Γ. Ζαχαράκου

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 35 - Τ.Κ. 54630
ΤΗΛ. 2310521492
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JOHN WICK ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - JOHN 
WICK CHAPTER 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 
21.40, 22.40)
ΟΛΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΥΡΙΟ - TWO IS A 
FAMILY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50, 
22.20)
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ - A CURE FOR 
WELLNESS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 

22.10)
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY 
SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 
19.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
23.00)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ 

- THE SPACE BETWEEN US
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 

20.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.20)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.10)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S 
PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.50)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30)
H ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO 
BATMAN MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.00)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.40)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.50)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.10)

JOHN WICK ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - JOHN WICK CHAPTER 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10, 21.20, 22.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 16.10)
ΟΛΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΥΡΙΟ - TWO IS A FAMILY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.10 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 18.00)
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ - A CURE FOR WELLNESS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.19, 22.10)
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY 
SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00)
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ – IMPERIUM
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.50)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 – RINGS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.20)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ - THE SPACE BETWEEN US
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.20)
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ - A DOG’S PURPOSE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.20 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 19.40)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50)
H ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO BATMAN MOVIE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 18.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.20, 15.00, 19.40 ΚΥΡ: και 12.00, 12.50, 14.10)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE MOVIE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.20 ΚΥΡ: και 12.40)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00, 17.50 ΚΥΡ: και 12.30, 
13.20)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.30, 16.10, 17.30 ΚΥΡ: και 
12.20, 13.30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 15.40, 18.20 ΚΥΡ: και 12.10, 
13.00, 14.30)

JOHN WICK: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - JOHN WICK: 
CHAPTER 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 21.45, 
00.20)
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ - A CURE FOR 
WELLNESS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.10, 
23.00)
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY SHADES DARKER
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00, 18.45, 
19.45, 20.00, 20.30, 20.40, 21.30, 22.20, 
22.30, 23.00, 23.10, 00.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.00)
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ - THE 
SPACE BETWEEN US 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.50)
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 - RINGS 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.15, 
23.30)
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ – SPLIT
(Ώρες προβολών: 20.00, 22.30)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20)
Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN - THE LEGO 
BATMAN MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 
18.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.00, 14.15, 15.15, 
16.30 ΚΥΡ: και 12.00)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA 
THE BEE MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 13.50, 15.50)
H ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 14.40, 16.40 
ΚΥΡ: και 12.40)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 14.30, 15.00, 16.50 ΚΥΡ: 
και 12.10)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ – SING
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 13.20, 
15.40 ΚΥΡ: και 12.20)
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Ο Τζον Γουίκ επιστρέφει πιο 
μάχιμος από ποτέ. Στο σίκουελ 

«Τζον Γουίκ: Κεφάλαιο 2», ο 
θρυλικός εκτελεστής εμμέ-
νει στην ιδέα να αποσυρθεί 
από την ενεργό δράση. Τα 

σχέδια όμως θα του χαλάσει 
ένας παλιός του εχθρός, ο 
οποίος καταβάλει τεράστιο 

ποσό σε όποιον τον σκοτώσει. 
Το «συμβόλαιο θανάτου» 

είναι διεθνές και πληρωμένοι 
εκτελεστές από όλο τον κόσμο 

ξεκινούν την αναζήτησή του. Ένα 
αναμενόμενο σίκουελ με τον 

Κιάνου Ριβς, στο οποίο εμφανί-
ζονται αρκετοί γνωστοί ηθοποιοί, 

όπως η Ρούμπι Ρόουζ (“Orange 
is the new Black”), ο Λανς Ρέντικ 
(“The wire”),ο Λόρενς Φίσμπουρν, 

με τον οποίο είχε συνεργαστεί 
παλαιότερα στο “The Matrix” και η 

Μπρίτζετ Μοϊνάχαν που έπαιξε και 
στην πρώτη ταινία. Το έργο είναι 

κατάλληλο άνω των 12 ετών.
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