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Τα μεγάλα δημόσια έργα, 
ιδίως στην Ελλάδα, διανύουν 
ένα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή που 
σχεδιάζονται μέχρι τη στιγμή 
που παραδίδονται. Γι’ αυτό 
και είναι σύνηθες φαινόμενο 
η δρομολόγηση να γίνεται 
από μία κυβέρνηση και σε 
δεύτερο χρόνο να έρχεται 
μία άλλη για να... κόψει τις 
κορδέλες. Κάτι ανάλογο 
συνέβη και στα Τέμπη, όπου 
ο πρωθυπουργός εγκαινί-
ασε το τελευταίο τμήμα του 
αυτοκινητόδρομου Αθή-
νας-Θεσσαλονίκης, δίνοντας 
την εντύπωση ότι επιχειρεί 
να οικειοποιηθεί το έργο. 
Πώς αλλιώς να σχολιάσει 
κανείς την αποστροφή του 
ότι «η ολοκλήρωση αυτού 
του έργου αποτελεί τον πιο 
ισχυρό συμβολισμό ότι η 
χώρα μπορεί να σταθεί στα 
πόδια της...»; 

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
επέλεξε να μην προσκαλέσει 
κανέναν εκπρόσωπο της 
Νέας Δημοκρατίας αποτελεί 
–σύμφωνα με την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση– «πολιτική 
μικρότητα». Μπορεί όσοι 
απεύθυναν χαιρετισμό να 
επισήμαναν ότι «το έργο 
ανήκει στον ελληνικό λαό», 
όμως έσπευσαν να προσθέ-
σουν κι ένα «αλλά», προ-
κειμένου να δείξουν ότι επί 
ημερών της «πρώτη φορά 
Αριστεράς» κυβέρνησης και 
εν μέσω οικονομικής κρίσης 
γίνονται μεγάλα έργα. Για 
την ιστορία, να υπενθυμί-
σουμε πως πρόκειται για ένα 
έργο που δημοπρατήθηκε 
και κυρώθηκε στη Βουλή το 
2007, ξεκίνησε να υλοποι-
είται το 2008, «πάγωσε» 
το 2011, ξεκίνησε εκ νέου 
το 2013, «πάγωσε» ξανά 
το 2015 και εν τέλει ολο-
κληρώθηκε στις αρχές του 
2017, με τον Αλέξη Τσίπρα 

να κόβει κορδέλες και να 
μιλάει για επιτυχία της πολιτι-
κής του. 

Θα μπορούσε κανείς να συγ-
χωρέσει αυτή την επίδειξη 
αγνωμοσύνης –ή αλαζονείας 
κατ’ άλλους–, στο πλαίσιο μίας 
πολιτικής ανοχής που πάντα 
επιδεικνύεται σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις. Όμως, ο κ. Τσίπρας 
είναι το ίδιο πρόσωπο που ως 
αντιπολίτευση είχε πολεμήσει 
λυσσωδώς το συγκεκριμένο 
έργο – όπως και πολλά άλλα. 
Ήταν η περίοδος που κατήγγει-
λε τους εργολάβος ότι νέμο-
νται τον εθνικό πλούτο και το 
δημόσιο χρήμα, ότι εκμεταλ-
λεύονται τους εργαζομένους 
και ότι αδιαφορούν για το πε-
ριβάλλον. Ήταν η περίοδος που 
πρωτοστατούσε στο κίνημα 
«Δεν πληρώνω», με αποτέ-
λεσμα ο ένας μετά τον άλλον 
οι εργολάβοι να εμφανίζονται 
διστακτικοί στη συνέχεια της 
επένδυσης.

Ο προγραμματισμός για το 
τελευταίο κομμάτι Τέμπη-Πλα-
ταμώνας, μετά το ξεμπλοκά-
ρισμα της δανειοδότησης των 
εργοληπτικών εταιρειών το 
2013 από την τότε κυβέρνηση 
Σαμαρά, ήταν να παραδοθεί το 
έργο μέσα στο 2015. Στο ερώ-
τημα γιατί τα εγκαίνια έγιναν 
με δύο χρόνια καθυστέρηση, 
ο ιδανικός για να δώσει την 
απάντηση θα ήταν ο «Δανάη, 
ουάου έκλεισα τις τράπεζες» 
Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος 
ως υπουργός Οικονομικών της 
κυβέρνησης Τσίπρα έμπλεξε τη 
χώρα στη δίνη της... υπερή-
φανης διαπραγμάτευσης, του 
«στεγνώματος» της αγοράς 
λόγω της παύσης πληρωμών 
του Δημοσίου και των capital 
controls. Εξαιτίας του δε, οι 
εργολάβοι πήραν πρόσθετη 
αποζημίωση 500 εκατ. ευρώ.

Τα μεγάλα έργα ανήκουν στον ελληνικό λαό…
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Ο πρωθυπουργός, 
στα Τέμπη, 

επιχείρησε να 
οικειοποιηθεί 

ένα έργο που ως 
αντιπολίτευση 

πολέμησε με τον 
πλέον σκληρό τρόπο
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socialismata

Με έξι χρόνια καθυστέρηση ολοκληρώθηκε η (δι)άνοιξη των σηράγγων  
της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης #Σαράντα_χρόνια 
#μην_τα_θέλουμε_όλα_δικά_μας #30_χρόνια 
#στα_Τέμπη_πήρε_περισσότερο

Οι εκπρόσωποι των φορέων  κατέβηκαν πολύ χαμηλά, στα… έγκατα της 
γης για την αναμνηστική φωτογραφία της... ιστορικής ημέρας  
#βγαίνουμε_μωρό_μου_δε_βγαίνουμε_μέσα_από_το_τούνελ 
#τράβα_μου_μία

Πρόκειται για το έργο της που χαρακτηρίστηκε ως το πιο μεγάλο σύγχρονο 
«γιοφύρι της Άρτας» στην K. Μακεδονία (έχει κι άλλα μικρότερα... γιοφύρια) 
#Κασσάνδρα #έργα_αντιτουρισμού #eurogroup

Περιφερειάρχης και Δήμαρχος… φιλήθηκαν και αγκαλιάστηκαν στα υπόγεια 
της πόλης τους! Φαίνεται πως για τις «κεφαλές της Β. Ελλάδος» η κόντρα 
που υπήρχε... επίγεια, αποτελεί παρελθόν αφού τα «βρήκαν» μπροστά στα 
ΜΜΕ, στους κυβερνώτες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στον #Καλαφάτη  
#εκλογές_έρχονται_λέει_ο_Μπουτάρης #τούνελ

Η διευθύντρια του Μαξίμου Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε κομψή - ως εκπρό-
σωπος πρωθυπουργού πιο κομψή από… πρωθυπουργό – και με... κόκκινο 
προστατευτικό καπέλο εργοταξίου, το οποίο μάλιστα βοήθησε να φορέσει 
ο… κ. Τζιτζικώστας διότι «πάνω απ’ όλα είναι τζέντλεμαν και αμέσως μετά 
χρειάζεται κι έναν άνθρωπο κοντά στο Μαξίμου για να πιέζει υπέρ των θέσε-
ων της αρμοδιότητας του...» όπως μας είπε με χιούμορ συνεργάτης του  
#υπερβολές_του_κόκκινου_τύπου

Άπαντες (θεσμικοί και εργαζόμενοι) έσπευσαν να φωτογραφίσουν ή να 
βιντεοσκοπήσουν τη στιγμή που ο μετροπόντικας έσπασε το τελευταίο τοιχίο 
που είχε απομείνει. Μάλλον έτσι κρίνεται και η… ιστορικότητα του έργου. 
Από τις... αναρτήσεις #metrobook #subway #wall 

(«Λεπτομέρειες»: Εκτός εργοταξίου διαμαρτύρονταν καταστηματάρχες της 
περιοχής για το έργο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και οι ίδιοι «βλέπουν 
κάθε μέρα τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν η μια μετά την άλλη και ουδείς 
συγκινείται...»)

Ο (ΠΑΣΟΚος) δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης καθυστέρησε 
να φθάσει στα εγκαίνια. «Μάλλον έχει ακόμη στο ρολόι του ώρα…  ΠΑΣΟΚ» 
σχολίασαν με σκωπτική διάθεση ΣΥΡΙΖΑίοι αν και ορισμένοι «σύντροφοι» 
δεν γέλασαν με την καρδιά τους #χι_χι

Σε άλλο… τούνελ οι αναμνηστικές (#παπάδες_βοήθεια_μας) ήταν περισσό-
τερες και μάλιστα με πρωθυπουργό Αλέξη #ΤΕΜΠΗ  
#Λάρισα_σε_είδα_και_λαχτάρησα - Νταούλια, ζουρνάδες και κόκκινα χαλιά 
στα… χαλίκια #κορδέλες #πάρε_(νέο)_δρόμο

-Αυτός που εγκαινιάζει πώς λέγεται; - Τσίπρας

Πόσο χρονών ήταν ο πρωθυπουργός όταν ξεκίνησε το έργο της σήραγγας 
Τεμπών… #μωρό_μου_εσύ

Της @karapanagiotidu

(#τούνελ)

melkar4@yahoo.gr



Σ' ευχαριστούμε
Θεσσαλονίκη !

1.000.000 βιβλία 
σε 371 ημέρες 

ανατρέπουν 1 μύθο
και αποκαλύπτουν 1 αλήθεια :

Όταν ο Έλληνας βρίσκει το βιβλίο που θέλει 

στη σωστή τιμή, ΔΙΑΒΑΖΕΙ !

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 8 Απριλίου να γιορτάσουμε μαζί
με δρώμενα, μουσική, μοναδικές προσφορές

και να σας χαρίσουμε 10.000 βιβλία 
που επιλέξαμε για σας !

kataxorisi_mega_BAZAAR.indd   1 30/03/2017   5:26 μ.μ.

Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές,

Στέλλα Πατσιά
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#έρευνα

Την περιοχή μεταξύ άλλων, έχουν επισκεφτεί πολλές φο-
ρές υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, αιρετοί του νομού ακόμα και κυβερνητικά 
στελέχη και μάλιστα πρωτοκλασάτα. Κανένας ωστόσο, δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά… τις πταίει. 

Την ίδια ώρα, αυξάνονται καθημερινά οι καταγγελίες –που 
τις περισσότερες φορές είναι δημόσιες- για τα φαινόμενα 
της έντονης δυσοσμίας στο δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Στο 
facebook, και πιο συγκεκριμένα στην σελίδα «Η αναπνοή 
είναι δικαίωμα», καθημερινά πολίτες καταγγέλλουν πως 
από την έντονη μυρωδιά αισθάνονται τσούξιμο στα μάτια 
και στο λαιμό. Κάτοικοι της δυτικής Θεσσαλονίκης  προ-
ειδοποιούν πως εάν η δυσοσμία συνεχιστεί και τους κα-
λοκαιρινούς μήνες «η κατάσταση θα είναι ανυπόφορη». 
«Σμύρνης. Στο ύψος του ΙΚΑ. Τώρα, στις 8.25 η βρώμα 
μιλάμε είναι απερίγραπτη. Τι γίνεται εκεί;» αναρωτήθηκε 
επώνυμα στις 30 Μαρτίου κάτοικος. Την ίδια ημέρα, καταγ-
γέλθηκε επίσης στην ομάδα του facebook έντονη μυρωδιά 
στην οδό Γαλατινής, ενώ λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα 
πολίτης ζητούσε τη δημόσια ανάρτηση και δημοσίευση 
των μετρήσεων που πραγματοποιούνται για τους ρύπους. 

Η αλήθεια είναι, πως η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι 
αυτό που μυρίζει και ποιος ευθύνεται για την μυρωδιά» θα 
αργήσει. Και αυτό γιατί το μηχάνημα συνολικού κόστους 
125.000 ευρώ που τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν 
πως θα δωρίσουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– και που όπως όλα δείχνουν θα λύσει το μυστήριο της… 
δυσοσμίας- για να πραγματοποιήσει τις σχετικές μετρήσεις 
σε βάθος χρόνου προκειμένου το ΑΠΘ να αποφανθεί για 
το είδος των ουσιών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, 
αναμένεται να παραδοθεί σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Karfitsa η προγραμματική συμφωνία με-
ταξύ του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας έχει υπογρα-
φεί. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της τεχνικής αξιολόγη-
σης από τα ΕΛΠΕ (πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία) 
και στη συνέχεια η επιτροπή της εταιρίας θα καταλήξει σε 
μια εκ των τεσσάρων προτάσεων, που κατατέθηκαν όπως 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Όπως αναφέρουν πηγές 
των ΕΛΠΕ το μηχάνημα καθυστέρησε λόγω… γραφειο-
κρατίας. Οι μετρήσεις ωστόσο, που θα πραγματοποιήσει 
το συγκεκριμένο μηχάνημα αναμένεται να καθυστερή-
σουν κι άλλο καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες απαιτού-
νται περίπου δυο μήνες για να «στηθεί» το μηχάνημα από 
την αρμόδια καθηγήτρια του ΑΠΘ και την ομάδα της. Όπως 
εκτιμούν οι ίδιοι κύκλοι το εν λόγω μηχάνημα θα είναι το 
πρώτο που τοποθετείται στην περιοχή των Βαλκανίων και 
αντίστοιχό του δε θα υπάρχει άλλο στα Βαλκάνια. 

Οι ενέργειες της διοίκησης

Ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Πέτρος Σούλας έφτασε 
μέχρι και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την διευ-
θύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονί-
κη, Κατερίνα Νοτοπούλου προκειμένου να δώσει λύση 
και να κινητοποιήσει… μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της δυσοσμίας. Την ίδια ώρα, η διοίκηση 
του δήμου αποφάσισε αναβάθμιση του σταθμού μέτρησης 
στο Ελευθέριο Κορδελιό και  διενέργεια αιφνιδιαστικών 
ελέγχων στις βιομηχανίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μι-
λώντας στην Karfitsa ο κ. Σούλας αναφέρει: «Το πρόβλημα 
ξεπερνά τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν 
έχουμε τα μέσα. Υπεύθυνη κατά το νόμο είναι η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, το υπουργείο και οι Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος. Ευτυχώς, φαίνεται πως όλα όσα θέσαμε 
κατά καιρούς στους υπεύθυνους υλοποιούνται. Πρέπει να 
διαπιστώσουμε εάν οι ρύποι αυτοί έχουν συνέπειες στην 
υγεία του ανθρώπου. Να βρούμε από πού προέρχονται 
και να επιβληθούν κυρώσεις». Ο κ. Σούλας συμπληρώνει 
επίσης πως: «Ως δήμος δεν βγάζουμε από το κάδρο κανέ-
ναν. Όλοι είναι πιθανοί υπεύθυνοι για το φαινόμενο αυτό 
των δεκαετιών. Είτε οι ρύποι προέρχονται από βιομηχα-
νική δραστηριότητα είτε από παράνομη δραστηριότητα ο 
πέλεκυς που θα πέσει θα πρέπει να είναι βαρύς». 

Επίσης, ο Πέτρος Σούλας μέχρι σήμερα πραγματοποίησε 

ενημερωτικές συναντήσεις με τους υπουργούς Σωκράτη 
Φάμελλο και Γιάννη Τσιρώνη. Των επισκέψεων Φάμελ-
λου και Τσιρώνη στην περιοχή προηγήθηκε σύσκεψη στο 
υπουργείο με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Μη-
τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλί-
δου, του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ανάπτυ-
ξης Κώστα Γιουτίκα και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. 
Τέλος, ο κ. Σούλας με αφορμή την εμφάνιση  πυκνού μαύ-
ρου καπνού, προερχόμενου από τον πυρσό των εγκα-
ταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στις 30.11.2016 
κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρίας. Ζήτησε να κινηθεί 
αυτόφωρη διαδικασία, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να  
τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι των ΕΛΠΕ.

Τι λέει η αντιπολίτευση

Στο μεταξύ, μέχρι να υπάρξουν εγγραφές με τη βοήθεια 
του εν λόγω μηχανήματος (δωρεάς ΕΛΠΕ) και οι επιστήμο-
νες καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος εν 
τέλει ευθύνεται για τη δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη 
αλλά και το είδος των ρύπων του αέρα, κάτοικοι και αιρε-
τοί του Ευόσμου προχωρούν σε εκτιμήσεις. «Σηκωνόμα-
στε το πρωί και η ατμόσφαιρα μυρίζει. Μου έχουν γίνει κι 
εμένα νεότερες καταγγελίες. Πληροφορίες μας θέλουν να 
αναλαμβάνει το πανεπιστήμιο. Η ατμόσφαιρα συνεχίζει και 
μυρίζει ενοχλητικά. Μυρίζει κάτι σαν αέριο» αναφέρει στην 
Karfitsa ο πρώην δήμαρχος της περιοχής και επικεφα-
λής παράταξης της αντιπολίτευσης, Στάθης Λαφαζανίδης. 
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «Στην περιοχή μας κατοικεί 
πολύς κόσμος. Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας 
και για τη ρύπανση και για την ασφάλεια. Το συγκεκρι-
μένο ζήτημα απασχολεί μεγάλη μερίδα κόσμου. Κάθε 
πρωί που ξυπνάω και εγώ αντιμετωπίζω αυτή 
την οσμή» λέει. Ο κ. Λαφαζανίδης υπογραμμί-
ζει επίσης: «Η μόνη μονάδα που υπάρχει 
στην περιοχή πλέον και μπορεί να πα-
ράγει αέριους ρύπους είναι τα ΕΛΠΕ. 
Δεν υπάρχει άλλη μονάδα και άλλη 
βιομηχανία. Φαντάζομαι ότι ρυπαί-
νουν την ατμόσφαιρα οι βιομηχα-
νίες που υπάρχουν. Και εφόσον 
δεν υπάρχει άλλη βιομηχανία 
υποψιαζόμαστε τα ΕΛΠΕ και 
τις τρεις μονάδες τους». Σύμ-
φωνα με τον πρώην δήμαρχο 
Ευόσμου- Κορδελιού «Έχω 
ακούσει διάφορα. Άλλος λέει 
ότι υπάρχει διαρροή εξαιτίας 
των λακκουβών που υπάρ-
χουν έξω. Άλλος λέει ότι 
υπάρχει διαρροή από 
τα σκέπαστρα στις δε-
ξαμενές και δεν εφαρ-

«Δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη που θα… 
επιδεινωθεί  με τις υψηλές θερμοκρασίες»

Βουλευτές τουριστικών περιοχών της 
Κεντρικής Μακεδονίας μιλούν στην 

Κarfitsa για τους ναούς του τζόγου 
στην Ελλάδα της κρίσης και για το αν 

έχουν κερδίσει σε παιχνίδια…

Τι αναφέρουν για το… «φαινόμενο  
της δυσάρεστης αναπνοής»  
διοίκηση και αντιπολίτευση  

του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

«Κάτι… βρωμάει στη δυτική Θεσσαλο-
νίκη εδώ και χρόνια. Αλλά τι είναι»; 
Στο παραπάνω ερώτημα επιχειρούν 

να δώσουν απάντηση κάτοικοι, φορείς, αιρετοί και 
επιστήμονες. Μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορεί να 
πει με σιγουριά (υπόνοιες υπάρχουν βέβαια) τι ή 
ποιος ευθύνεται για την έντονη δυσοσμία που συ-
ναντά κανείς μόλις επισκεφτεί τη δυτική πλευρά 
της πόλης. Το φαινόμενο τους τελευταίους μήνες 
λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επιβαρύνοντας 
την ποιότητα της ατμόσφαιρας και επιτείνοντας τα 
φαινόμενα δυσφορίας του τοπικού πληθυσμού.

Ρεπορτάζ Βαγγέλης Στολάκης
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«Δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη που θα… 
επιδεινωθεί  με τις υψηλές θερμοκρασίες»

#έρευνα
κατοίκων της περιοχής κάνει λόγο ο επικε-
φαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική 
Πρωτοβουλία» Κώστας Σωτηράκης. «Υπήρχε 
μια έρευνα πριν από δεκαπέντε χρόνια που μου 
την είχαν δείξει στην οποία αποτυπωνόταν ότι το 
Κορδελιό διαθέτει τα μεγαλύτερα ποσοστά φαι-
νομένων εμφάνισης σπαστικής βρογχίτιδας στα 
παιδιά σε όλη την χώρα». Ο ίδιος συμπληρώνει 
ότι: «και σήμερα έχω καταγγελίες πως υπάρχει 
έντονη οσμή σε ορισμένες περιοχές του δήμου 
μας. Για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι μέχρι 
στιγμής φταίνε διαχρονικά οι διοικήσεις και η 
αδράνειά τους. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό 
ζήτημα» καταλήγει ο κ. Σωτηράκης. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης 
«Ελεύθεροι» Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών, Θε-
οφάνη Παπαδόπουλο «έχω προσωπική άποψη 
για το θέμα. Οι πολίτες παραπονιούνται. Κα-
θημερινά παραπονιούνται για τις οσμές. Στην 
ευρύτερη περιοχή Κορδελιού Ευόσμου όλες 
οι βιομηχανίες έχουν κλείσει. Η μοναδική που 
έχει μείνει είναι τα ΕΛΠΕ. Είναι η μοναδική πηγή 
της μυρωδιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 
κάτι άλλο. Εάν για παράδειγμα κάποιος έκαιγε 
λάστιχα τότε η μυρωδιά θα ήταν για μια ημέρα 
και ο μαύρος καπνός θα φανέρωνε τον υπαί-
τιο. Από την πρώτη στιγμή, το είπα και στον κ. 
Τσιρώνη, λέω ότι φταίνε τα ΕΛΠΕ. Δεν υπάρχει 
περίπτωση μια μολυσμένη ατμόσφαιρα να μην 
προκαλέσει ασθένειες» συμπληρώνει ο κ. Πα-
παδόπουλος. Και συνεχίζει: «Αυτό που πρέπει 
να γίνει είναι το κράτος να αποκτήσει τον μη-
χανισμό εκείνο που θα εντοπίσει την πηγή του 
κακού. Αφού το κράτος δεν μπορεί να το κάνει 
να έρθει μια εταιρία ή από την Αμερική ή από 
την Ευρώπη που θα βρει την πηγή του κακού. 
Όσα χρήματα κι αν κοστίζει αυτό, πρέπει να γί-
νει. Πρόκειται για την υγεία μας» καταλήγει.

Δωρεά 125.000 ευρώ  
από τα Ελληνικά Πετρέλαια 

Σύμφωνα με κύκλους των ΕΛΠΕ, οι οποίοι μί-
λησαν στην Karfitsa: «και η εταιρία επιδιώκει 
να καταλάβει τι γίνεται και να συνεισφέρει στη 
λύση του προβλήματος. Το Δεκέμβριο το ερ-
γοστάσιο είχε σταματήσει να λειτουργεί λόγω 
επισκευών, υπήρχαν παράπονα για μυρωδιές. 
Πως γίνεται ενώ το εργοστάσιο είχε σταματή-
σει τη λειτουργία του να παρήγαγε ρύπους». Οι 
ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης: «δεν μπορεί 
όπως και να φυσάει ο αέρας για τη δυσοσμία να 
φταίνε τα ΕΛΠΕ». Σύμφωνα με τους κύκλους 
των ΕΛΠΕ «η εταιρία συνεισφέρει στην αγορά 
του μηχανήματος με 125.000 ευρώ για να βρε-
θεί λύση. Νιώθουμε ασφαλείς και πιστεύουμε 
ότι εμείς δεν έχουμε εμπλοκή στο ζήτημα της 
δυσοσμίας, διαφορετικά γιατί να πληρώναμε 
για ένα μηχάνημα που θα μας ενοχοποιούσε; 
Δεν έχουμε καμία ανησυχία». Και συνεχίζουν 
οι πηγές των ΕΛΠΕ: «Δε θεωρούμε ότι είμαστε 
μέρος του προβλήματος αλλά είμαστε μέρος 

της λύσης. Τα φαινόμενα αυτά δεν ξέρου-
με από πού προέρχονται. Εγώ σας λέω ότι 
φταίει η θάλασσα γιατί εκεί καταλήγουν όλα 
όσα πετάμε για παράδειγμα στις αποχετεύ-
σεις μας. Γίνονται μονίμως μετρήσεις από 
το δήμο και την Περιφέρεια. Δεν υπάρχουν 
υπερβάσεις, άρα τα οπτικά φαινόμενα δεν 
μας απασχολούν. Ότι κάποιος βλέπει κάτι, 
δε σημαίνει ότι φταίει αυτό για τη μυρωδιά. 
Άλλωστε υπάρχει μια σειρά αερίων που δε 
φαίνονται και είναι θανατηφόρες, όπως το 
υγραέριο». «Υπάρχει αυστηρή περιβαλλο-
ντική νομοθεσία. Τα διυλιστήρια δουλεύ-
ουν συνεχώς. Πως γίνεται να μυρίζει η πε-
ριοχή μόνο κάποιες ώρες και να μη μυρίζει 
άλλες ώρες» εξηγούν οι κύκλοι των ΕΛΠΕ. 

Στο μεταξύ, οι κύκλοι των ΕΛΠΕ ανα-
ρωτιούνται επίσης στην Karfitsa: «πώς 
ξέρουν ορισμένοι ότι η μυρωδιά δεν προ-
έρχεται από λυμματολάσπη, παράνομη 
εργασία ή υπονόμους. Πως μερικοί μας 
ενοχοποιούν. Η εταιρία μας παρέχει χιλιά-
δες θέσεις εργασίας και συμβάλει στο το-
πικό ΑΕΠ. Θέλουμε να λυθεί το θέμα για 
το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν 
είμαστε μέρος του». «Μας παραξενεύει κι 
εμάς η οσμή. Είναι άδικη η στοχοποίηση. 
Υπάρχει αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία 
την οποία τηρούμε κατά γράμμα. Είμαστε 
τυπικοί» καταλήγουν. 

Αναζητώντας πόρους… 

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου που 
έχει πραγματοποιήσει για το ζήτημα και 
σχετικές συναντήσεις με υπηρεσιακούς 
και κυβερνητικούς παράγοντες δηλώνει 
στην Karfitsa: «Αφού δεν έχουμε ανακα-
λύψει από πού προέρχονται οι μυρωδιές 
που κάθε τόσο επανεμφανίζονται, το θέμα 
δεν το έχουμε λύσει. Περιμένουμε από το 
Πράσινο Ταμείο του υπουργείου να έρθουν 
οι σχετικοί πόροι. Δε μπορώ να πω με 
σγουρά ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει. Αν 
ξέραμε ποιος φταίει θα είχαμε τελειώσει το 
ζήτημα» καταλήγει η κ. Πατουλίδου. 

Σημειώνεται πως για το θέμα πήρε θέση 
στο παρελθόν και η Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδας. Με ψήφισμά της κάλεσε την 
Πολιτεία να διενεργήσει άμεσα επιστημο-
νικές μελέτες που θα συμβάλλουν στον 
εντοπισμό των αιτιών και της πηγής πρό-
κλησης της δυσοσμίας και να διερευνήσει 
τις επιπτώσεις της ρύπανσης στη δημόσια 
υγεία. Η ΚΕΔΕ στο ίδιο ψήφισμα ζητούσε 
να καταλογιστούν ευθύνες και να οδηγη-
θούν οι υπαίτιοι στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

μόζεται η νομοθεσία. Ακούγονται διάφορα. 
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από ειδικούς με 
ειδικό έλεγχο» καταλήγει ο επικεφαλής της 
παράταξης «Δυναμική Ενωτική Παρέμβα-
ση». Ο κ. Λαφαζανίδης υπενθυμίζει μετα-
ξύ άλλων πως στο σημείο το περασμένο 
διάστημα βρέθηκαν και δυο κυβερνητικοί 
παράγοντες οι κκ. Φάμελλος και Τσιρώνης 
που δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει λύση 
στο ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοι-
νωνία.

«Θεωρητικά φωτογραφίζονται οι ένοχοι 
αλλά χωρίς αποδείξεις δεν μπορούμε να 
στοχοποιήσουμε κανέναν» υποστηρίζει 
ο Ανέστης Βασιλειάδης, επικεφαλής της 
παράταξης «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνη-
ση Ενεργών Πολιτών». Ο κ. Βασιλειάδης 
συμπληρώνει πως το πρωτεύον είναι να 
βρεθεί τι είναι αυτοί οι ρύποι που προ-
καλούν δυσοσμία και στη συνέχεια να 

«βρούμε από πού προέρχονται». 

«Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην περι-
οχή του Κορδελιού και μάλιστα σε καθη-
μερινή βάση» αναφέρει ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, Λεωνίδας Ναθαναη-
λίδης. «Το υπουργείο δεσμεύτηκε να υπάρ-
ξει ένα κονδύλιο από το Πράσινο Tαμείο 
για την αναβάθμιση του σταθμού μέτρησης 
που υπάρχει στην περιοχή. Κακώς η Περι-
φέρεια, το υπουργείο και ο δήμος δέχτηκαν 
την χορηγία των ΕΛΠΕ. Η ρύπανση άλλω-
στε, είναι ένας πυλώνας της αύξησης του 
κέρδους. Η Πολιτεία η ίδια οφείλει να πάρει 
μέτρα. Να πάρουν στα χέρια τους την υπό-
θεση οι φορείς» καταλήγει. 

Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος της περιοχής Δημήτρης 
Αποστόλου αναφέρει στην Karfitsa «ξανά 
πάλι τα ίδια». «Το μηχάνημα που υποσχέθη-
καν ότι θα αγοράσουν θα ξεκινήσει μετρή-
σεις από τα τέλη Απριλίου, ενώ οι μετρήσεις 
θα αφορούν σε βάθος 18 μηνών. Πρόκειται 
για ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είμαι δημο-
τικός σύμβουλος εδώ και χρόνια. Νομίζω 
ότι η μυρωδιά που υπάρχει και είναι τοξι-
κή επιβεβαιώνει ότι εκτός από καταγγελίες 
δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό στο δήμο 
για την επίλυση του ζητήματος». Σύμφωνα 
με τον ίδιο «στο παρελθόν υπήρξαν σημα-
ντικά προβλήματα στην υγεία σε βάρος δη-
μοτών». «Αυτά που μυρίζουν είναι τοξικά. 
Τόσοι θάνατοι και η αύξηση των κρουσμά-
των καρκίνου στο Ελευθέριο Κορδελιό και 
γενικότερα στη δυτική Θεσσαλονίκη προέ-
κυψαν από συγκεκριμένη αιτία. Νομίζω ότι 
οι ρύποι προέρχονται από τα ΕΛΠΕ. Πρέπει 
να λυθεί όμως το θέμα. Η περιοχή μας εί-
ναι σκασμένη και επιφορτισμένη», λέει. Και 
όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Έχω τις 
πρώτες ενδείξεις και περιμένω νέα στοι-

χεία. Έχω ενδείξεις ότι η δυσοσμία 
έρχεται από τα ΕΛΠΕ. Τι κάνει 

νιάου νιάου στα κεραμί-
δια, άραγε»; 

Για ένα χρόνιο 
πρόβλημα που 

στο παρελ-
θόν είχε 
δυσμενείς 
επ ιπτώ-
σεις στην 
υ γ ε ί α 

τ ω ν 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...



ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΓΟΡΑΣ:

∆ίπλα σας συνεχώς µε προβολή 
της επιχείρησής σας και των απόψεών σας

2310.278.155 & sales@karfitsa.gr

Εάν θέλετε να συµπεριληφθείτε, επικοινωνήστε µε την

ΕΥΟΣΜΟΣ

Νο 1
∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ 100.000 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
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Ενίσχυση του νέου μοντέλου λιανικής  
του φυσικού αερίου 

#οικονομία

Με επιτυχία έγινε στη Θεσσαλονίκη συνέδριο με θέμα «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη - Δίκτυα & Μεταφορά /Διανομή & 
Προμήθεια Φυσικού Αερίου / CNG - Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο» σε αίθουσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εξής : 
ΔΕΣΦΑ, ΛΑΓΗΕ, ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
Σ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
Σ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και Φυσικό 
Αέριο Αττικής. Ενώ υποστηρικτές ήταν οι 
ακόλουθοι: PWC, Edil Hellas, Multigas, 
Smetrix, Sourlas S.A., Lease Plan, Data 
Communication, Drive, Remix LTD, Hertz, 
Pipelife, Space Hellas, Euromat, Totgas, 
Fasoplast, Engineers & Partners, Piccini 
Paolo SpA και CNG Thessaly.

Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε 
από το «Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης» και το Διεθνές Πανε-

πιστήμιο της Ελλάδος, αναλύθηκαν  θέματα 
που σχετίζονται με τη χρήση του φυσικού 
αερίου όπως το θεσμικό πλαίσιο, η ανάπτυξη 
των δικτύων φυσικού αερίου, η διανομή και 
η προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και η 
ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου 
στην ελληνική αγορά ενέργειας.  Την έναρ-
ξη του συνεδρίου κήρυξε  ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτης Φάμελλος 

Αναβάθμιση της αγοράς τώρα…

«Η γεωπολιτική θέση της χώρας έχει αναδεί-
ξει το φυσικό αέριο ως βασικό στοιχείο της 
ενεργειακής αγοράς και το ρόλο της Ελλάδας 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. 
Πιστεύουμε ότι χρειάζεται αναβάθμιση της 
αγοράς και της συμμετοχής του φυσικού 
αερίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. 
Ταυτόχρονα, εκτός από την αύξηση της μετα-
φορικής ικανότητας, του εθνικού συστήμα-
τος φυσικού αερίου και τα μεγάλα έργα που 
υλοποιούνται, μας ενδιαφέρει να ενισχύσου-

με και το νέο μοντέλο της λιανικής του φυ-
σικού αερίου μαζί με μέτρα που χρειάζονται 
στο ρυθμιστικό χαρακτήρα του θεσμικού 
πλαισίου, αλλά και στην κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού του φυσικού αερίου» 
σημείωσε ο κ Φάμελλος ενώ ο αντιπρόεδρος 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), 
Σωτήρης Μανωλκίδης, ανέφερε ότι «γίνεται 
προσπάθεια να ολοκληρώσουμε τους κώ-
δικες διανομής και προμήθειας που έχουν 
βγει σε δημόσια διαβούλευση. Προσπαθούμε 
να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία γιατί η 
πλήρης απελευθέρωση της αγοράς φυσικού 
αερίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα σαφές 
και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο». Δήλω-
σε ότι το 2017 είναι το έτος μετάβασης από 
ένα κλειστό σύστημα σε ένα σύστημα όπου 
ο οικιακός καταναλωτής μπορεί σταδιακά και 
σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά, από 
1η Ιανουαρίου του 2018, να γίνει επιλέγων 
πελάτης, δηλαδή να επιλέγει προμηθευτή 
φυσικού αερίου.

Φθηνότερη ενέργεια  
για όλα τα νοικοκυριά…

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Καΐσης 
Αθανάσιος Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 
Συντονιστής του 
Συνεδρίου, επιση-
μαίνοντας  ότι το 
πανεπιστήμιο είχε 
από τα πρώτα χρό-
νια της λειτουργίας 
του επίγνωση της 
σημασίας της ενέρ-
γειας και στο πλαί-
σιο αυτό δημιούρ-
γησε μεταπτυχιακά 
προγράμματα στον 
ενεργειακό κλάδο. 
Από την πλευρά 
της αυτοδιοίκησης 
ο Αντιπεριφερειάρ-
χης της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Φάνης 
Παπάς, αναφέρθη-
κε στην επέκταση 
του φυσικού αερί-
ου σε 12 περιοχές, 

εντός μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονί-
κης και στις περιοχές του Λαγκαδά, της Χαλ-
κηδόνας και της Θέρμης. Έκανε, άλλωστε, 
λόγο για οικονομικά, περιβαλλοντικά και 
αναπτυξιακά οφέλη. «Στο χάρτη του σχεδι-
ασμού στον τομέα της ενέργειας πρέπει να 
είναι συμμέτοχες και οι τοπικές κοινωνίες», 
είπε ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης. Ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης 
Καραγιάννης, επισήμανε ότι η ροή των αι-
τήσεων για την επέκταση του φυσικού αερί-
ου στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο 
δήμαρχος Χαλκηδόνας, Γιάννης Τσουκνιδάς, 
δήλωσε ευτυχής που προχωρά η επέκταση 
του φυσικού αερίου, ενώ ο δήμαρχος Θέρ-
μης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, επισήμανε 
ότι είναι υψίστης σημασίας ζήτημα η σύνδεση 
των οικισμών με το αέριο και για λόγους που 
έχουν να κάνουν με την επιβίωση των νοικο-
κυριών, καθώς πρόκειται για πολύ φτηνότε-
ρη ενέργεια.

info

Ο Πρόεδρος του Ενεργειακού Βήματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κος Μπα-
κούρας Θωμάς τόνισε ότι «Σε αυτά τα 
χρόνια το Ενεργειακό Βήμα έχει διορ-
γανώσει διάφορα συνέδρια – ημερίδες 
με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου 
σε ενεργειακά ζητήματα. Στα προηγού-
μενα συνέδρια δόθηκε έμφαση σε νο-
μικά και οικονομικά θέματα της αγοράς 
Ενέργειας. Στο σημερινό συνέδριο πα-
ρουσιάστηκαν πέρα των οικονομικών 
και νομικών θεμάτων, διάφορα τεχνικά 
ζητήματα, τα οποία μπορούν να αναπτύ-
ξουν περαιτέρω την διείσδυση του Φυ-
σικού Αερίου». Αξίζει να σημειωθεί ότι 
την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους πλήθος φορέων  της τοπικής 
κοινωνίας καθώς και εκπρόσωποι των 
επαγγελματικών ενώσεων και συνδέ-
σμων που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα του φυσικού αερίου.

«Η Διείσδυση του Φυσικού Αερίου 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

«Στο χάρτη του σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας 
πρέπει να είναι συμμέτοχες και οι τοπικές κοινωνί-
ες» τόνισε ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.
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Η (δι)άνοιξη του μεγαλύτερου  
έργου της Θεσσαλονίκης

Tης Φιλίππα Βλαστού

Το μετροπόντικα στο σταθμό «Ανάληψη»… υποδέχτηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, 
ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα στην πόλη. Στην ολοκλήρωση της διάνοιξης και των δύο σηράγγων του 
έργου στη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο σταθμό το παρόν έδωσαν μέλη της διοίκησης 
της Αττικό Μετρό ΑΕ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης, εκπρόσωποι της αναδόχου Κοινοπραξίας και η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη 

Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου. 

#ρεπορτάζ

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης 
τόνισε ότι «είναι μια ιστορική μέρα για τη 
Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ σημαντικό έργο προ-
χωρά και έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση 
του. Το 2019 η κεντρική γραμμή και η επέ-
κταση για  Καλαμαριά μπαίνει σε δοκιμαστική 
λειτουργία». Για την επέκταση του μετρό είπε 
ότι: «η Αττικό Μετρό έχει πάρει εντολή να 
ωριμάσει το έργο της επέκτασης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, κυρίως προς τις δυτικές συ-
νοικίες να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αλλά 
και της σύνδεσης του έργου με το αεροδρό-
μιο». Σε ερώτηση αν θα υπάρξουν καθυστε-
ρήσεις στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας είπε 
ότι «Δε χρειάζεται ο κόσμος να… αγχώνεται. 
Μακάρι σε επόμενο σταθμό να βρούμε και 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Άλλο τα έργα, άλλο η 
ανάδειξη και ο σεβασμός στην πολιτιστική 
μας κληρονομιά. Όταν έχουμε τέτοιου είδους 
έργα ο γνώμονας δεν είναι μόνο να ολοκλη-
ρωθούν τα έργα στην ώρα τους, αλλά και να 
προστατέψουμε και αναδείξουμε τις αρχαιό-
τητες».

«Να τηρηθούν πιστά  
τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας είπε μεταξύ άλλων: 
«Θέλουμε όλοι μας να ολοκληρωθεί το συ-
ντομότερο αυτό το πολύ σημαντικό έργο για 
την πόλη μας και την Βόρεια Ελλάδα, να τη-
ρηθούν πιστά τα χρονοδιαγράμματα, να μην 
υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, όπως αυτές 
που βιώσαμε δυστυχώς στο παρελθόν και 
κόστισαν όχι μόνο στην τοπική μας οικονο-
μία, αλλά και στους επισκέπτες και στους πο-
λίτες της πόλης και βέβαια να προχωρήσουν 
ταχύτατα και οι επεκτάσεις, όχι μόνο προς 
την Καλαμαριά και το αεροδρόμιο, αλλά και 
προς τη δυτική Θεσσαλονίκη». 

«Να καλυφθεί πλήρως η πόλη  
από το μετρό»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη 
των εργασιών στα εργοτάξια του Μετρό φαί-

νεται μέσα από τις δηλώσεις του ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. «Από 
τότε που άλλαξε η διοίκηση της Αττικό Με-
τρό, οι εργασίες ολοκληρώνονται με πολύ 
μεγάλη ταχύτητα. Μένει να διευθετηθεί το 
θέμα των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Αγίας 
Σοφίας, μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά 
για την πόλη, όπου στόχος μας είναι η ανά-

δειξη αυτών των αρχαίων», είπε ο δήμαρχος. 
Μάλιστα, και ο δήμαρχος τόνισε την επιθυμία 
του τα επόμενο χρόνια το μετρό να επεκτα-
θεί και στην δυτική πλευρά της πόλης.  «Να 
καλυφθεί πλήρως η πόλη, εάν ποτέ μπορεί 
να γίνει αυτό, από το Μετρό», υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά.

Με έξι χρόνια καθυστέρηση ολοκληρώ-
θηκε η διάνοιξη των σηράγγων της βασι-
κής γραμμής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.  
Οι εκπρόσωποι των φορέων της Θεσσα-
λονίκης βρέθηκαν στα… έγκατα της γης 
και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό «Ανά-
ληψη» προκειμένου να συμμετέχουν 
στην αναμνηστική φωτογραφία της... 
ιστορικής ημέρας. Πρόκειται για το έργο 
της Θεσσαλονίκης -που χαρακτηρίστηκε 
ως το πιο μεγάλο σύγχρονο «γιοφύρι της 
Άρτας» στην κεντρική Μακεδονία (έχει κι 
άλλα μικρότερα... γιοφύρια).

Ο φωτογραφικός φακός της Karfitsa 
εντόπισε τον Περιφερειάρχη Απόστο-
λο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Γιάννη 
Μπουτάρη να… ασπάζονται ο ένας τον 
άλλον. Φαίνεται πως για τους δυο «δυ-
νατούς» άνδρες της Θεσσαλονίκης η κό-
ντρα που υπήρχε... πάνω στη γη, αποτε-
λεί παρελθόν. Στα... υπόγεια «τα βρήκαν» 
και το έδειξαν στα ΜΜΕ. Αν κρίνουμε βέ-
βαια από τα… χείλη τους (βλ. δηλώσεις) 
μάλλον και οι δυο έχουν καινούργιο… 
πολιτικό αντίπαλο που ακούει στο όνομα 
«Σταύρος Καλαφάτης».

Τα βλέμματα για άλλη μια φορά έκλεψε η 
διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γρα-
φείου της Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νο-
τοπούλου. Εμφανίστηκε ντυμένη κομψά 
ως εκπρόσωπος πρωθυπουργού με... 
κόκκινο προστατευτικό καπέλο εργοτα-
ξίου το οποίο μάλιστα βοήθησε να φορέ-
σει, όπως μάθαμε λίγο αργότερα, ο Από-
στολος Τζιτζικώστας διότι πάνω απ΄όλα 
είναι τζέντλεμαν και αμέσως μετά… 
«χρειάζεται και έναν άνθρωπο κοντά στο 
Μαξίμου για να πιέζει υπέρ των θέσεων 
της αρμοδιότητας του...» όπως μας είπε 
με χιούμορ συνεργάτης του.

Άπαντες, (θεσμικοί και εργαζόμενοι) 
έσπευσαν να φωτογραφίσουν ή να βι-
ντεοσκοπήσουν τη στιγμή που ο μετρο-
πόντικας έσπασε το ένα τελευταίο τοιχίο 
που είχε μείνει! Μάλλον έτσι κρίνεται και 
η… ιστορικότητα του έργου. Από τις... 
αναρτήσεις. Εκτός εργοταξίου υπήρχαν 
καταστηματάρχες της περιοχής που δι-
αμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι το 
έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και 
οι ίδιοι «βλέπουν κάθε μέρα τις επιχει-
ρήσεις τους να κλείνουν η μια μετά την 
άλλη και ουδείς να συγκινείται...». Με 
τα ρούχα της… δουλειάς (δηλαδή ταγέρ 
και… δωδεκάποντες γόβες) βρέθηκε στο 
σημείο η πολιτεύτρια του «Ποταμιού» 
Γιάννα Παναγοπούλου. Όπως ακούσα-
με να λέει,  δεξιά κι αριστερά, βρισκόταν 
στα δικαστήρια κι έφυγε βιαστικά για να 
προλάβει το γεγονός. Έτσι δεν πρόλαβε 
να αλλάξει και βρέθηκε στα χώματα «με 
τα καλά της»…

Τόσο ο δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης 
Μπακογλίδης, όσο και ο Γιάννης Μπου-
τάρης έφτασαν πάνω-κάτω την ίδια 
ώρα. Με καθυστέρηση είκοσι λεπτών. 
«Μάλλον οι δυο αιρετοί έχουν ακόμη στο 
ρολόι τους ώρα…  ΠΑΣΟΚ» σχολίασαν 
με σκωπτική διάθεση... ΣΥΡΙΖΑίοι αν και 
ορισμένοι «σύντροφοι» δεν γέλασαν με 
την καρδιά τους...

Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννης Μυλόπουλος, ανέφερε ότι:  «το 75% του έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι οκτώ 
από τους 13 σταθμούς είναι έτοιμοι στα έργα πολιτικού μηχανικού.Τρεις σταθμοί ολοκληρώνονται και μένουν οι σταθμοί 
Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου, οι οποίοι με αφορμή τα πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και με εφαρμογή της αρχής 
ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και τα αρχαία και το μετρό, αναμένεται να πετύχουμε το δυο σε ένα». Σύμφωνα με τον ίδιο το 
μεγαλύτερο κομμάτι του έργου θα παραδοθεί μέχρι το 2020. «Το Μετρό θα είναι αυτόματο, οπότε θα χρειαστούν εκτεταμένες 
δοκιμές» είπε και συνέχισε λέγοντας: «το μετρό δεν τελειώνει εκεί, έχουμε τρεις επεκτάσεις που μελετάμε ήδη. Να πούμε 
ότι η επέκταση της γραμμής Καλαμαριάς, προχωράει κανονικά και ότι θα συνεχίσουμε με τη διάνοιξη των σηράγγων και εκεί, 
σε ενάμιση μήνα. Αυτή τη στιγμή μελετάμε τις επεκτάσεις για τη δυτική Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει έρευνες στη 
γραμμή που πάει παράλληλα προς την οδό Λαγκαδά, δηλαδή Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολίχνη και καταλήγει στο Παπαγεωρ-
γίου. Παράλληλα, μελετούμε και τη γραμμή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό προς Εύοσμο, Μενεμένη και Κορδελιό». Για 
την γραμμή του Μετρό προς το αεροδρόμιο επισήμανε: «προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη και πιο φτηνή λύση και με 
λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Πηγαίνουμε σε ένα Μετρό επίγειο, μέχρι το αεροδρόμιο. Γι’ αυτό το λόγο ξεκινάω συζητήσεις 
με τους δημάρχους εκείνων των περιοχών, αμέσως μετά το Πάσχα. Αν γίνει επιφανειακά θα γίνει γρήγορα, αφού θα έχει 
μικρότερη ανάγκη για χρηματοδότηση και θα γίνει σε λιγότερο χρόνο».

«Το μεγαλύτερο κομμάτι θα παραδοθεί μέχρι το 2020»

Υπογείως...
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Τα 900 μέτρα... «γεφύρι της Άρτας» 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

#κοινωνία

Επίσκεψη και αυτοψία στον οδικό άξονα του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής και ειδικά στο τμήμα των 
4 χιλιομέτρων, όπου εκτελούνται εργασίες από την «Εγνατία Οδός ΑΕ» μεταξύ της Ποτίδαιας και των 

Μουδανιών, έκανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, με τον Πρόεδρο 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρο Κυρίζογλου, τον Αντιπεριφερειάρχη 

Υποδομών Γιάννη Γιώργο και τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας Μανώλη Καρρά. 

Ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε και 
παρέδωσε στην κυκλοφορία από τις αρχές του περσινού κα-
λοκαιριού τον κεντρικό άξονα του σύγχρονου αυτοκινητο-
δρόμου μήκους 17,5 χλμ., ακόμη εκτελούνται εργασίες στο 
τμήμα των 4 χλμ., που είναι αποκλειστικής ευθύνης και αρ-
μοδιότητας της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής 
και της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι τουρίστες και επισκέπτες 
του πρώτου ‘ποδιού’ Χαλκιδικής ταλαιπωρούνται επειδή δεν 
ολοκληρώνονται αυτά τα… 4 χλμ. δρόμου. Εμείς πέρσι ως 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κονδύλια του ΕΣΠΑ, 
παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον κεντρικό άξονα ενός 
κλειστού σύγχρονου ευρωπαϊκού αυτοκινητοδρόμου από 
την Ποτίδαια μέχρι την Κασσανδρεία. Ένα δρόμο μήκους 
17,5 χλμ., με προϋπολογισμό 63 εκ. ευρώ. Αυτά τα τέσσε-
ρα όμως χιλιόμετρα από τα Μουδανιά μέχρι την Ποτίδαια 
ταλαιπωρούσαν τους διερχόμενους επί πολλά χρόνια, μέχρι 
και πέρσι. Σήμερα διαπιστώσαμε ότι τα έργα εκτελούνται κα-
νονικά και σύμφωνα με τους υπεύθυνους της ‘Εγνατία Οδός 
ΑΕ’, το έργο θα παραδοθεί σε κυκλοφορία ως το καλοκαί-
ρι. Παραμένει όμως ένα κομμάτι περίπου 900 μέτρων κοντά 
στη γέφυρα της Ποτίδαιας, όπου δεν εκτελούνται εργασίες. 
Αν η ‘Εγνατία Οδός ΑΕ’ δεν δώσει άμεσα λύση και γι’ αυτό 
το μικρό τμήμα, η ταλαιπωρία των πολιτών θα συνεχιστεί και 
ουσιαστικά μειώνεται η αξία των έργων της Περιφέρειας και 
το έργο της ίδιας της ‘Εγνατίας’ στα υπόλοιπα περίπου 3 χλμ., 
που ολοκληρώνεται το Μάιο. Καλώ το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών και την ‘Εγνατία Οδός ΑΕ’ άμεσα να βρουν 
λύση γι’ αυτό το ένα χιλιόμετρο. Δεν μπορεί να ακυρώνεται 
ένα τόσο μεγάλο έργο για ένα τμήμα μόλις ενός χιλιομέτρου». 

Όπως επισήμανε ο κ. Κυρίζογλου, «η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας παρέδωσε όλο το τμήμα Ποτίδαια – Κασσαν-
δρεία με γρήγορους ρυθμούς, αποδίδοντας στην κυκλοφορία 
έναν σύγχρονο δρόμο, που διασφαλίζει εξαιρετικές συνθήκες 
κυκλοφορίας. Έμεινε μόνο το τμήμα των 4 χλμ., όπου όντως 
εκτελούνται οι εργασίες και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν 
σύντομα. Ωστόσο, θα απομείνει αυτό το μικρό τμήμα πριν τη 
γέφυρα της Ποτίδαιας, που φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει κυ-
κλοφοριακό χάος, με τεράστια μποτιλιαρίσματα. Σε αυτό το 
πολύ σοβαρό πρόβλημα οφείλουν άμεσα να δώσουν λύση 
το Υπουργείο και η ‘Εγνατία Οδός ΑΕ’. Γίνεται ένα σύγχρονο 
έργο, αλλά η χρησιμότητά του και η αξία του μειώνεται εξαι-
τίας μιας ‘τρύπας’ ενός χιλιομέτρου».

Τι λέει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. μιλώντας στην Karfitsa για τα 900 μέτρα του οδικού δικτύου, στα 
οποία δεν εκτελούνται αυτή τη στιγμή έργα εξήγησε ότι: «ο λόγος της καθυστέρησης δεν είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε., 
απλώς καθυστερούν μια σειρά από άλλα θέματα» συμπληρώνοντας ότι :«αυτό το σημείο που δεν εκτελούνται έργα είναι 
επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Επίσης, το τελευταίο χιλιόμετρο είναι κάτι το οποίο δεν είχε αναλά-
βει η Εγνατία Α.Ε. την ίδια εποχή με το υπόλοιπο έργο. Άρα και αύριο να ξεκινήσουμε  την  δημοπράτηση και γενικά όλη 
την διαδικασία το αργότερο θα θέλαμε δυο χρόνια για να γίνει». Για το πότε πιστεύει ότι θα ολοκληρωθεί το τελευταίο 
κομμάτι του δρόμου η κα Καλφακάκου δήλωσε ότι: «εμείς πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε την δημοπράτηση 
μετά τον διαγωνισμό και μόλις γίνει θα ξεκινήσει η διαδικασία, η οποία θέλει περίπου δυο χρόνια σε λογικά πλαί-
σια, εκτός απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα ενστάσεις, καθυστερήσεις του οποιουδήποτε εργολά-
βου κτλ». Όσον αφορά το κομμάτι που θα παραδοθεί «μέσα Ιουνίου» σύμφωνα με την κ. Καλφακάκου επεσήμανε ότι 
:«κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια, παρ’ όλο που οι εργολάβοι το είχαν παρατήσει ένα εξάμηνο, λόγω των γνωστών 
οικονομικών προβλημάτων που έχουν. Εμείς επιταχύναμε τις διαδικασίες για να γίνει η αποκατάσταση και να ξαναρχίσει 
ένα έργο που είχε μείνει στη μέση». 

         Φιλίππα Βλαστού

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κομισιόν 
έλαβε μια σημαντική απόφαση η οποία 
μου δίνει αφορμή για να μοιραστώ 2-3 
σκέψεις μου. Η απόφαση αφορά την 
ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών 
Ανταγωνισμού στα κράτη-μέλη και θα 
φτάνει μέχρι και σε παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων και υπολογιστών για το 
σπάσιμο των καρτέλ.

Γιατί είναι σημαντική απόφαση; Γιατί 
μας βοηθάει να καταλάβουμε κάτι που 
δεν ακούγεται καθόλου στο δημόσιο 
λόγο. Ότι, δηλαδή, ο Νούμερο 1 εχθρός 
της ελεύθερης αγοράς δεν είναι ούτε η 
κρατική παρέμβαση, ούτε τα δικαιώματα 
των συνδικαλιστών. Είναι κάποια από 
τα «παιδιά» της που λέγονται Μονο-
πώλια και Καρτέλ.Αυτά γεννιούνται και 
συντηρούνται από την ίδια την αγορά. 
Διαλύουν τον ανταγωνισμό, μειώνοντας 
την κοινωνική ευημερία, οφελώντας 

στο τέλος της ημέρας τους λίγους.

Μια πραγματικά Προοδευτική 
και στην ουσία της φιλελεύ-
θερη πολιτική επιβάλλει 
ανελέητο πόλεμο στα μονο-
πώλια. Έναν πόλεμο όμως, 
εκ διαμέτρου αντίθετο από 

αυτόν που θα ευαγγελίζονταν 
κομμουνιστές, με κοινωνικοποί-

ηση δηλαδή των μέσων παραγωγής 
που απλώς «αλλάζουν» το πρόσωπο 
του μονοπωλητή. Ο μόνος τρόπος για 
να σπάσεις τα μονοπώλια και τα καρτέλ 
είναι αφού τα εντοπίσεις, να τα φέρεις 
στο φως και εν συνεχεία να ανοίξεις 
την αγορά ενισχύοντας όχι πια τους 
υπάρχοντες ολίγους παραγωγούς, αλλά 
νέους μικρούς παίκτες ώστε να μπουν 
στην αγορά και να ανταγωνιστούν τους 
μεγάλους. Για αυτό τον πόλεμο υπάρχει 
μία και μόνο προϋπόθεση: να μην σε 
έχουν βοηθήσει να έρθεις στην εξουσία. 
Να μην είσαι υποχρεωμένος απέναντι 
τους. Να μη φοβάσαι να τους κάνεις 
πολιτικούς αντιπάλους.

Η ελεύθερη και ανοιχτή αγορά είναι το 
μοναδικό πεδίο που μπορεί να διασφα-
λίσει την πρόοδο του ανθρώπου και της 
κοινωνίας. Τα παραδείγματα κρατών 
είναι πολλά και για την ακρίβεια δεν 
υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ παράδειγμα κλειστής 
οικονομίας που να γνώρισε σταθερή 
ευημερία. Από την άλλη, η θεωρία της 
«αυτορύθμισης» δύσκολα πείθει πια. 
Δεν υπάρχει το αόρατο χέρι της αγοράς. 
Οι Θεσμοί είναι τα μόνα χέρια. Τα χέρια 
εκείνα που θα σκάψουν διαύλους για να 
φτάσει το νερό της οικονομίας σε κάθε 
δυνατό σημείο της επικράτειας. Και κάθε 
άνοιγμα των Θεσμών της οικονομίας, 
όπως το σπάσιμο των καρτέλ, είναι και 
μια διάνοιξη ενός διαύλου που πάει το 
νερό λιγάκι παραπέρα.

Εν ολίγοις και συνοπτικά, πρέπει να 
σώσουμε την ελεύθερη αγορά από 
τους «καπιταλιστές». Και η απόφαση 
της Κομισιόν που σε λίγο καιρό θα γίνει 
ευρωπαϊκή οδηγία, είναι προς αυτή την 
κατεύθυνση.

*Ο κ. Τερζής είναι γραμματέας του 
«ΠΟΤΑΜΙΟΥ» στην Α’ Θεσσαλονίκης

Εχθρός της αγοράς  
είναι τα καρτέλ
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■ Αρνητικά εξακολουθεί να κινείται 
για 28ο συνεχόμενο τρίμηνο και στο 
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς το ισοζύγιο 
εγγραφών- διαγραφών επιχειρήσεων 
στο μητρώο του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-
μένα, στο διάστημα 1/1/17 έως 31/3/17 
ενεγράφησαν 684 επιχειρήσεις όλων 
των νομικών μορφών και διεγράφησαν 
756. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων 
που ενεγράφησαν ήταν ατομικές (439), 
ενώ διεγράφησαν 652. Ακολουθούν οι 
Ομόρρυθμες (76 εγγραφές- 60 διαγρα-
φές), οι ΙΚΕ (102 εγγραφές, 6 διαγρα-
φές) και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 
(34 εγγραφές- 1 διαγραφή).Κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαμε 660 εγ-
γραφές και 880 διαγραφές. «Τα στοιχεία 
αυτά μας δείχνουν ότι εξακολουθούμε 
να βαδίζουμε σε σαθρό έδαφος. Άραγε 
πόσο ακόμη θα αντέξουμε; Η κατάστα-
ση στην Αγορά πηγαίνει από το κακό 
στο χειρότερο. Τι άλλο περιμένουν να 
δουν οι Κυβερνώντες ώστε να πάρουν 
επιτέλους μέτρα στήριξης των Μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων», τόνισε ο Πρό-
εδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, με 
την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των 
στοιχείων αυτών.

■ Το Διεθνές εμπορικό γεγονός Φρέ-
σκων Φρούτων & Λαχανικών, Freskon 
πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή 
φορά στις 27-29 Απριλίου στο Διεθνές 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.  Στόχος της διοργανώ-
τριας εταιρίας ΔΕΘ-HELEXPO είναι να 
αναδείξει τη Freskon ως το απόλυτο 
εμπορικό γεγονός για τον κλάδο των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης 
και Ανατολικής Μεσογείου. Για τη φε-
τινή διοργάνωση, επιπρόσθετος στόχος 
των διοργανωτών είναι η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια 
της ελληνικής παραγωγής καθώς και 
η τόνωση του πρωτογενούς τομέα. Οι 
εκθέτες της Freskon έρχονται σε επα-
φή με τους μεγαλύτερους ομίλους του 
διεθνούς λιανεμπορίου, καθώς και με 
εγχώριους και ξένους διακινητές στα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά. 

■ «Αύξηση εσόδων από τις εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών 3,6% για το 
2017 και 4% για το 2018, αναφέρουν 
οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών 
αλλά η αβεβαιότητα της αξιολόγησης 
δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή 

πορεία των εξαγωγών». Αυτό δήλωσε η 
πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη, στη 
διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσί-
αση του προγράμματος ενδυνάμωσης 
των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 
ετών σε ειδικότητες του εξαγωγικού 
εμπορίου. Από την επόμενη εβδομάδα 
θα ξεκινήσει η πρακτική άσκηση των 
πρώτων από τους 3.600 ανέργους σε 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, μέλη του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 
Σημειώνεται ότι η συνολική αξία του 
εκπαιδευτικού επιδόματος για τον κάθε 
άνεργο που θα συμμετάσχει είναι 1.471 
ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογι-
σμός του προγράμματος είναι 9,5 εκατ. 
ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά σε δωρεάν 
απασχόληση - πρακτική άσκηση 260 
ωρών νέων ανέργων, οι οποίοι θα κα-
ταρτιστούν στον κλάδο του εξαγωγικού 
εμπορίου στο πλαίσιο της πράξης: «Κα-
τάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτι-
κή με στόχο την ενδυνάμωση των δεξι-
οτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε 
ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον 
πρωτογενή τομέα της παραγωγής

■ Τρίτο πακέτο με δημόσιες επιχει-
ρήσεις και συμμετοχές σε κρατικές 
εταιρείες  αναμένεται να μεταφερθούν 
στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, 
υποχρέωση της χώρας από τη δεύτερη 
αξιολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
πρόκειται συνολικά για 46 μικρότερης 
και μεγαλύτερης σημασίας περιουσια-
κά στοιχεία του Δημοσίου, μεταξύ των 
οποίων ο Οργανισμός Κεντρικής Αγο-
ράς Αθηνών, η Κεντρική Αγορά Θεσ-
σαλονίκης, τα Ελληνικά Αμυντικά Συ-
στήματα, η νικελοβιομηχανία ΛΑΡΚΟ, 
η Διώρυγα της Κορίνθου, η ΓΑΙΑΟΣΕ, 
ποσοστά του ΔΕΣΦΑ (34%), του «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» (25%) και πολλών 
άλλων μειοψηφικών συμμετοχών του 
Δημοσίου. Με τη μεταφορά στο Υπερτα-
μείο, για την τύχη των εταιρειών αυτών, 
θα συναποφασίζουν πλέον με την κυ-
βέρνηση τεχνοκράτες εποπτευόμενοι 
από τους θεσμούς, γεγονός που εξηγεί 
σε μεγάλο βαθμό και τις εντάσεις από 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ σήμερα 
προσεγγίζει πλέον το ληξιπρόθεσμο 
χρέος των ιδιωτών, το οποίο ξεπέ-
ρασε ήδη τα 250 δισ. ευρώ, φρενά-
ροντας κάθε προσπάθεια να περάσει 
η χώρα σε βιώσιμη αναπτυξιακή 
τροχιά. Επιχειρηματικά, στεγαστικά 
και καταναλωτικά δάνεια μαζί με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
αποτελούν πλέον πραγματική βόμβα 
για την οικονομία. Μήνα με μήνα, τα 
ιδιωτικά χρέη εκτοξεύονται σταθερά 
όλο και περισσότερο, αφού ήδη στο 
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο μέσος 
όρος οφειλών μηνιαίως ξεπέρασε και 
το 1,5 δισ.!   

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ βρίσκονται χιλιάδες 
έλληνες οφειλέτες,  υπό την έντονη 
πίεση των εισπρακτικών μηχανισμών 
για να ρυθμίσουν τα χρέη  τους και 
απειλούνται με κατασχέσεις τραπεζι-

κών λογαριασμών και εισοδημάτων 
αλλά και πλειστηριασμούς 

ακινήτων. Περισσότεροι από 
4,3 εκατομμύρια Έλληνες, 
ή σχεδόν ένας στους δύο 
οφείλουν συνολικά στην 
εφορία πάνω από 96 δισ. 

ευρώ, ποσό που υπερ-
βαίνει το μισό ΑΕΠ. Ολοένα 

και περισσότεροι χάνουν τις 
ρυθμίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί, 
καθώς αδυνατούν πλέον να αντα-
ποκριθούν σε αυτές. Η κατάσταση 
αυτή αποτυπώνει και την εξάντληση 
της φοροδοτικής ικανότητας των 
Ελλήνων, υπό το βάρος των αλλεπάλ-
ληλων φοροεισπρακτικών μέτρων 
και αυξήσεων φόρων, περικοπών σε 
μισθούς και συντάξεις και της ανερ-
γίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 
Νοέμβριο του 2009 όταν ξέσπασε η 
κρίση και λίγους μήνες πριν την επι-
βολή του πρώτου Μνημονίου μέχρι 
και τον περασμένο Δεκέμβριο, τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία 
«φούσκωσαν» κατά 60,5 δισ. ευρώ. 
Τα 38 δισ. του Νοεμβρίου του 2009 
εκτοξεύτηκαν σε 95 δισ. ευρώ ως το 
τέλος του 2016 και το «κυνήγι» των 
οφειλετών του Δημοσίου κυρίως με 
κατασχέσεις στους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς, έφερε στα δημόσια 
ταμεία μόλις 4,6 δισ. ευρώ. Πάνω από 
300.000 επιχειρήσεις οφείλουν αθροι-
στικά 24 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά 
ταμεία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
έχουν σταματήσει να εξυπηρετούν 
σχεδόν 1 στα 2 δάνεια στις τράπεζες 
και τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια 
φθάνουν τα 112 δισ. ευρώ. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ δυστυχώς η συνολική 
κατάσταση... Οι «θεσμοί» τη βλέπουν 
και ζητούν κι άλλα εισπρακτικά μέτρα 
και δέσμευση της κρατικής περιουσί-
ας για τα επόμενα 50 χρόνια, από έναν 
λαό ήδη εξουθενωμένο, καταχρεω-
μένο και απελπισμένο... 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας

■ Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνο-
λικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει 
στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με 
τα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61 Άβδηρα 
Ξάνθης. Τηλ. επικοινωνίας: 2541051003. 

■ Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε προκή-
ρυξη που γνωστοποιεί τον αναγκαίο αριθμό 
σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπλη-
ρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, 
που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνι-
κής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να απευθυνθούν στη Σχολή Μετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλά-
δας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ. 59 
100 Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε 
Σχολή από Δευτέρα έως και Παρασκευή και 
ώρες 08:00’ έως 13:00’.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη δύο ατόμων 
με την ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ 
για το τμήμα των Βρεφονηπιακών σταθμών 
της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για την αντιμετώπιση κατε-
πειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων ανα-
γκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr της 
Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα 
γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση:Αγ. Νικολά-
ου-Μικρουλέα) καθημερινά από 08.00 π.μ 
έως 14.00 μ.μ. Τηλ.:2310455988).

■ Συνολικά 13 άτομα θα προσληφθούν για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας 
– Θάσου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
απευθυνθούν  στα γραφεία της Υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Καβάλας - Θάσου, Κύπρου 14, Τ.Κ. 
65 110 - ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο 
τμήμα Λογιστηρίου του κτιρίου Διοίκησης 
της Εφορείας. Τηλ. επικοινωνίας: 2510 222 
246. 

■ Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για 
δημοσίευση η 4Κ/2017 Προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά 
προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ 
Α.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν από τη σελίδα του ΑΣΕΠ. 

■ H Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπη-
λαιολογίας που εδρεύει στην Αθήνα έβγαλε 
ανακοίνωση όσον αφορά την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών της, για το Σπήλαιο και το Μουσείο 
Πετραλώνων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι 
είτε στην αρμόδια υπηρεσία, είτε στο δικτυ-
ακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε στα κατά τόπους 
ΚΕΠ.

Νέες θέσεις εργασίας
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«Τα καζίνο το 2016 έκαναν τζίρο κοντά στα 1,7 δις ευρώ»
«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ»

Tης Χρυσάνθης Καράπα

Βουλευτές της Α’ και Β’ εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης μιλούν στην Karfitsa για τη λειτουργία των Καζίνο, παραθέτοντας 
την άποψη τους από κοινωνικής αλλά και οικονομικής πλευράς. Στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζει η Karfitsa, βουλευτές 
αναφέρουν ότι «μια συζήτηση που θα είχε αξία προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι να δούμε πώς τα καζίνο μπορούν να ενταχθούν 
στο ελληνικό τουριστικό προϊόν», παράλληλα όμως τονίζουν πως: «υπάρχει, η υποχρέωση, κυρίως της Πολιτείας, για ένα πλαίσιο 

εντοπισμού και προστασίας όσων έχουν παθολογική ροπή στον τζόγο».

#έρευνα_στ’_μέρος

«Από οικονομικής πλευράς θα σας πω ότι τα 
Καζίνο το 2016 έκαναν τζίρο κοντά στα 1,7 
δις ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορ-
φώνονται στα 263 εκατ. ευρώ», είπε στην 
Karfitsa ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης. Συνέχισε, δηλώνοντας ότι «πα-
ράλληλα, η τάση αυτή τη στιγμή στην αγορά 
φαίνεται να ευνοεί τα καζίνο που βρίσκονται 
εντός τουριστικών περιοχών έναντι αυτών 
που βρίσκονται εκτός. Άρα μια συζήτηση 
που θα είχε αξία προς αυτή την κατεύθυνση, 
είναι να δούμε πώς τα καζίνο μπορούν να 
ενταχθούν στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, 
ώστε να προσελκύσουν τουρίστες με υψη-
λά εισοδήματα, προστατεύοντας παράλληλα 
τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών από 
τους κινδύνους του τζόγου».

«Η πρόσβαση στον τζόγο  
έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ»

«Η λειτουργία, όχι μόνο των καζίνο, αλλά του 
συνόλου της αγοράς των τυχερών παιγνίων 
στη χώρα, πρέπει να υπόκειται σε αυστη-
ρούς κανόνες και παράλληλα να υποστηρί-
ζεται από ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε οι 
πολίτες από μικρή ηλικία να αντιλαμβάνονται 
τον κίνδυνο του εθισμού. Ας μην ξεχνάμε, 
άλλωστε, ότι στις μέρες μας η πρόσβαση 
στον τζόγο έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ, 
αφού μπορούμε να παίξουμε τυχερά παιχνί-
δια ακόμα και μέσα από το ίδιο μας το σπίτι 
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το κινη-
τό μας τηλέφωνο. Έχω επισκεφτεί μία φορά 
το καζίνο Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του ’90 
όταν ξεκίνησε η λειτουργία του», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Αρβανιτίδης. 

Ο Σταύρος Καλαφάτης βουλευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης της ΝΔ, αναγνώρισε την υποχρέωση 
που φέρει η Πολιτεία. «Δεν είμαι “fun” του να 
αφήνω πράγματα στην τύχη, ούτε στη ζωή, 
ούτε στη δουλειά μου, άρα ούτε και στη δι-
ασκέδασή μου. Σε κάθε περίπτωση, όποιος 
το κάνει, οφείλει να έχει την αίσθηση του μέ-
τρου, που θα προφυλάξει και τον εαυτό του 

και τους αγαπημένους του, από τις επιπτώ-
σεις της υπερβολής. Τα καζίνο ως επιχειρή-
σεις, που προσφέρουν θέσεις εργασίας και 
υπόκεινται σε κανόνες, έχουν την αποδοχή 
κάθε επιχείρησης που σέβεται τους κανόνες 
και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 
έναντι της Πολιτείας, των εργαζομένων της 
και φυσικά των πελατών της. Υπάρχει, όμως 
και η υποχρέωση, κυρίως της Πολιτείας, για 

ένα πλαίσιο εντοπισμού και προστασίας όσων 
έχουν παθολογική ροπή στον τζόγο. Αυτό 
δεν αφορά μόνο τα καζίνο, αλλά γενικότερα 
τα τυχερά παιχνίδια, σε μια εποχή που η επα-
φή μαζί τους γίνεται και μέσα από το σπίτι για 
όποιον την αναζητά. Συνεπώς, εκεί πρέπει να 
ρίξουμε το βάρος. Στην προστασία εκείνων 
που υπερβαίνουν το μέτρο και στο πλαίσιο 
κανόνων που το ορίζουν αυτό», ανέφερε.

«Αισχρή εκμετάλλευση  
του ανθρώπινου πόνου» 

Η Ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, 
Κατερίνα Μάρκου, δήλωσε ότι δέχεται τα 
καζίνο μόνο ως στοιχείο προσέλκυσης του-
ρισμού και φυσικά υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου. «Πιστεύω μόνο στα συναλλαγματο-
φόρα Καζίνο», υπογράμμισε, τονίζοντας, πα-
ράλληλα ότι δεν έχει επισκεφτεί καζίνο, αλλά 
ούτε σκοπεύει να το κάνει στο μέλλον. 

Ο Αριστείδης Φωκάς, βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης της Ένωσης Κεντρώων εστιάζει, πε-
ρισσότερο, στις συνέπειες του τζόγου. «Για 
εμένα ο τζόγος είναι ένας καταστροφικός, 
ύπουλος εθισμός, ένα καρκίνωμα που δια-
λύει ζωές, οικογένειες, σπίτια, συνειδήσεις, 
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε παραβα-
τικές συμπεριφορές. Οι συνέπειες είναι από-
λυτα καταστροφικές, τόσο για τον εθισμένο 
όσο και για τους δικούς του ανθρώπους, για 
το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοι-
νωνικό του περίγυρο», υπογράμμισε. Ο ίδιος 
τόνισε πως: «ο τζόγος οδηγεί σε εφιαλτικά 
αδιέξοδα, απ’ όπου πολύ δύσκολα μπορεί να 
απεγκλωβιστεί κάποιος. Άλλωστε, αυτοί που 
απομυζούν τους εθισμένους, αυτοί που αι-
σχροκερδούν από το πάθος τους, ξέρουν τις 
τεχνικές και τις μεθόδους για να τους κρα-
τήσουν “όμηρους”, να τους “στραγγίξουν”. 
Αυτή η αισχρή εκμετάλλευση του ανθρώ-
πινου πόνου πρέπει να μας κινητοποιήσει 
όλους, να δούμε ως Βουλή πως και σε ποιο 
βαθμό μπορούμε να παρέμβουμε για να βοη-
θήσουμε τα θύματα του τζόγου…». 

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Γ. Καρά-
ογλου, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
δήλωσε στην Karfitsa, ότι ουδέποτε πίστε-
ψε στο εύκολο χρήμα. «Δε θεωρώ ότι ο τζό-
γος είναι τρόπος… απασχόλησης ή ευκαιρία 
επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων 
ανέργων, νέων και όσων συνανθρώπων μας 
δοκιμάζονται σκληρά από την κρίση. Σε ό, τι 
με αφορά, ουδέποτε επισκέφθηκα κάποιο 
καζίνο, ούτε προτίθεμαι να το κάνω στο μέλ-
λον. Ούτε καν από περιέργεια», σημείωσε.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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Οι πτήσεις θα γίνουν… ηλεκτρικές Εφαρμογή «εκπαιδεύει»  
τον εγκέφαλο με σκοπό 

την απώλεια βάρους

#τεχνολογία

Μια νέα startup υπόσχεται ηλεκτρικές πτήσεις από το Λονδίνο στο 
Παρίσι μέσα σε 10 χρόνια, με ηλεκτρικό αεροπλάνο που θα μπορεί να 
μεταφέρει 150 επιβάτες σε ταξίδια περίπου 500 χλμ. Όπως αναφέρει 
το BBC, η Wright Electric υποστηρίζει πως, χωρίς την ανάγκη για καύ-
σιμα, το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών θα μειωνόταν δραματικά. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ενδιαφέρον της έχει εκφράσει η γνω-
στή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Easyjet. Παρόλα αυτά, 
όπως σημειώνεται, για να γίνει πραγματικότητα το Wright One (το εν 
λόγω αεροσκάφος, η ανάπτυξη του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμα), 
πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια: Η εταιρεία βασίζεται στο ότι 
η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας μπαταριών θα συνεχίσει με 
ταχείς ρυθμούς. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε δεν είναι βέβαιο πως 
το αεροπλάνο θα μπορεί να έχει αρκετή ενέργεια για την απαιτούμε-
νη εμβέλεια. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει κατασκευάσει ακόμα κάποιο 
αεροπλάνο. Ωστόσο, συνεργάζεται με τον Αμερικανό εφευρέτη Τσιπ 

Γέιτς, του οποίου το αεροπλάνο (Long-ESA) κατέχει το παγκόσμιο 
ρεκόρ για το ταχύτερο ηλεκτρικό αεροσκάφος. Παράλληλα, μεταξύ 
των ανταγωνιστών της περιλαμβάνεται ο κολοσσός της Airbus, που 
αναπτύσσει το δικό της διθέσιο ηλεκτροκίνητο E-Fan από το 2014 
και σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μικρής εμβέλειας επιβατηγού αερο-
σκάφους με δυνατότητα μεταφοράς 70-90 ατόμων. Παρόλα αυτά, η 
Wright Electric, όπως αναφέρεται σε παρουσίαση που δόθηκε σε πι-
θανούς επενδυτές την Τρίτη, έχει απώτερο σκοπό να καταστούν ηλε-
κτρικές όλες οι μικρής εμβέλειας πτήσεις μέσα σε 20 χρόνια- ποσο-
στό που αντιστοιχεί στο 30% όλων των πτήσεων παγκοσμίως. Επίσης, 
όπως υπογραμμίζει ο συνιδρυτής της, Τζεφ Ένγκλερ, τα αεροπλάνα 
αυτά θα είναι σαφώς πιο αθόρυβα, ενώ θα είναι δυνατή η φόρτιση 
των μπαταριών τους και εκτός αεροσκάφους, κάτι που σημαίνει πως 
το αεροπλάνο θα μπορεί να προσγειώνεται, να αλλάζει μπαταρίες και 
μετά να απογειώνεται, με τις άδειες μπαταρίες να επαναφορτίζονται.

Μια εφαρμογή για smartphone που 
αναπτύχθηκε στο University of Exeter 
βοηθά τους χρήστες να χάσουν βάρος, 
«εκπαιδεύοντας» τον εγκέφαλό τους 
να αποφεύγει τις ανθυγιεινές τροφές. 
Το Food Trainer δημιουργήθηκε από 
ερευνητές του University of Exeter και 
του Cardiff University. Όπως εξηγεί στο 
Reuters η Νατάλια Λόρενς, του Exeter, 
«αν ένα αντικείμενο εμφανιστεί με 
πράσινο, το πατάς και κερδίζεις έναν 
πόντο, αν εμφανιστεί με κόκκινο δεν 
πρέπει να αγγίξεις την οθόνη, για την 
ακρίβεια πρέπει να μείνεις όσο πιο ακί-
νητος είναι δυνατόν». Εάν ο χρήστης 
παίζει για διάστημα μικρότερο των 10 
λεπτών την ημέρα, επί τέσσερις ημέ-
ρες, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται στο 
«response inhibition». «Είναι μάλλον 
πιο αποτελεσματικό να παίζεις αν πει-
νάς ή απλά θες να φας... επειδή είναι 
τότε που πρόκειται να αλλάξεις στα 
αλήθεια τους συσχετισμούς του εγκε-
φάλου και τις αντιδράσεις σε αυτά τα 
τρόφιμα» λέει η Λόρενς, καθηγήτρια 
(Translational Medicine) του University 
of Exeter. Όπως σημειώνουν οι ερευ-
νητές, η εφαρμογή βοηθά στη μείω-
ση της ενεργοποίησης του κινητικού 
φλοιού του εγκεφάλου και στον περιο-
ρισμό της «αξίας» κάποιων τροφίμων. 
Το κοιλιακό ραβδωτό σώμα στον εγκέ-
φαλο είναι πλούσιο σε ντοπαμίνη και 
ενεργοποιείται σε κάποιους ανθρώ-
πους μέσω εικόνων τροφής. Αυτό φαί-
νεται να επηρεάζει το πόσο τρώμε, και 
κατ’ επέκταση πόσα κιλά βάζουμε. Σε 
μελέτη με 83 συμμετέχοντες, έπαιρναν 
220 μικρότερες θερμίδες καθημερινά, 
και επηρεάστηκαν ακόμα και αυτοί 
που δεν επεδίωκαν να χάσουν βάρος. 
Όπως είπε ένα από τα άτομα που χρη-
σιμοποίησαν την εφαρμογή, ήταν σχε-
δόν υποσυνείδητο, καθώς ήταν σαν 
να μην ήθελε να βλέπει καν τις τροφές 
που δεν έπρεπε να παίρνει, ή να τις 
σκέφτεται. Η εφαρμογή για ενηλίκους 
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ενώ έχει 
φτιαχτεί και μια για παιδιά.

Ερευνητές στο Technische Universiteit Eindhoven (ΤU/e) στην Ολλανδία ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή τεχνολογία για να λύσουν το πρόβλη-
μα του αργού Wi-Fi σε έναν κόσμο όπου οι διασυνδεδεμένες φορητές συσκευές είναι πανταχού παρούσες και αυξάνονται: Τη δημιουργία 
ασύρματων δικτύων που βασίζονται σε αβλαβείς υπέρυθρες ακτίνες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν συνε-
πάγεται απλά μεγάλο capacity (40Gbit/s ανά ακτίνα) αλλά επίσης δεν υπάρχει ανάγκη διαμοιρασμού, καθώς κάθε συσκευή έχει τη δική της 
ακτίνα φωτός. Το σύστημα, για το οποίο η ερευνήτρια Τζοάν Οχ έλαβε το διδακτορικό της με διάκριση, είναι απλό και χαμηλού κόστους: Τα 
ασύρματα δεδομένα έρχονται από μερικές κεντρικές «κεραίες φωτός», που μπορεί να βρίσκονται στο ταβάνι, οι οποίες μπορούν να καθο-
δηγούν με ακρίβεια ακτίνες φωτός από οπτική ίνα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κινητά τμήματα, δεν χρειάζεται συντήρηση ή ενέργεια. 
Οι κεραίες περιλαμβάνουν ένα ζεύγος από «σχάρες» που εκπέμπουν ακτίνες φωτός διαφορετικών μηκών κύματος σε διαφορετικές γωνίες. 
Η αλλαγή του μήκους κύματος αλλάζει την κατεύθυνση της ακτίνας φωτός. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ένα ασφαλές υπέρυθρο 
μήκος κύματος, το οποίο δεν επηρεάζει τον αμφιβληστροειδή, η συγκεκριμένη τεχνική- όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του πανεπιστη-
μίου- είναι απόλυτα ασφαλής. Εάν ο χρήστης κινείται, και το smartphone ή tablet βρεθεί εκτός οπτικής επαφής, αναλαμβάνει άλλη κεραία. 
Το δίκτυο παρακολουθεί την ακριβή θέση της κάθε συσκευής μέσω ραδιοσημάτων, ενώ η σύνδεση νέων συσκευών είναι εύκολη, καθώς 
τους δίνονται διαφορετικά μήκη κύματος από την ίδια κεραία ώστε να μην χρειάζεται να μοιράζονται το capacity. Επιπλέον, δεν υφίσταται το 
πρόβλημα των παρεμβολών από άλλα γειτονικά ασύρματα δίκτυα. Τα σημερινά συστήματα Wi-Fi χρησιμοποιούν ραδιοσήματα συχνότητας 
2,5 ή 5 gigahertz. Το σύστημα του TU/e χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως με μήκη κύματος των 1,500 νανομέτρων και άνω: Το φως αυτό έχει 
συχνότητες που είναι χιλιάδες φορές πιο ψηλά (πχ 200 terahertz) κάτι που αυξάνει κατακόρυφα το data capacity των ακτίνων αυτών. Η 
Τζοάν Οχ κατάφερε μάλιστα ταχύτητα 42,8 Gbit/s σε απόστασ 2,5 μέτρων. Συγκριτικά, η μέση ταχύτητα σύνδεσης στην Ολλανδία είναι 2.000 
φορές μικρότερη, στα 17,6 Mbit/s. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το σύστημα έχει μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει τις ακτίνες φωτός μόνο για 
download: Το upload γίνεται ακόμα μέσω χρήσης ραδιοσημάτων, καθώς στις περισσότερες εφαρμογές χρειάζεται πολύ λιγότερο capacity 
για uploading.

Υπέρυθρο Wi-Fi με απίστευτες ταχύτητες! 
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Πολυμελής αντιπροσωπεία της ΔΕΘ – HELEXPO, 
με επικεφαλής  τον  Αναπληρωτή Γενικό Διευ-
θυντή του φορέα, Αλέξη Τσαξιρλή, επισκέφθηκε 
το Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδο-
νίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα 
μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου Γουνοποιών 
Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας». Σκοπός της 
συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών 
και τεχνογνωσίας για την καλύτερη δυνατή 
διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας 
Καστοριάς, καθώς και την  περεταίρω αξιοποίηση 
του Εκθεσιακού Κέντρου, που είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα όλης της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης, μεταξύ άλλων, έγιναν αναφορές 
στις προωθητικές ενέργειες που μπορούν να 
γίνουν για τη στοχευμένη προβολή της  Έκθεσης 
Γούνας και της ελληνικής γουνοποιίας  γενικό-
τερα στο εξωτερικό, δράσεις  οι οποίες θα έχουν 
μεγάλο όφελος και στην τουριστική ανάπτυξη 
του τόπου μας. Τα στελέχη της ΔΕΘ – HELEXPO 
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Εκθεσιακού Κέ-
ντρου, το οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες 
του για την 42η διοργάνωση της Έκθεσης Γούνας 
Καστοριάς, εκφράζοντας  τις εξαιρετικά θετικές 
εντυπώσεις τους για το κτίριο και τη δομή του.

Την επιτάχυνση των αναπτυξιακών της ρυθμών, 
ενισχύοντας την ομάδα Διοίκησης, επιδιώκει η βιο-
μηχανία ξύλου AKRITAS που φέτος συμπληρώνει 40 
χρόνια λειτουργίας. Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ήδη φέρνει τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα καθώς ο κύκλος εργασιών στο 
Α’ τρίμηνο του 2017 καταγράφει αύξηση πάνω από 
20% έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. 
Στο νέο management team καθήκοντα Διευθύνοντος 
Συμβούλου ανέλαβε ο κ. Ευθύμης Κωνσταντόπου-
λος. Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει σπουδάσει Οικονο-
μικές Επιστήμες και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στο LSE και στο SDA Bocconi. Πρόσφατα διετέλεσε 
Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Ελληνικά 
Λαχεία, εταιρείας του Ομίλου ΟΠΑΠ, ενώ κατά την 
επαγγελματική του διαδρομή υπήρξε partner στο 
τμήμα Strategy & Operations της Deloitte. Στο νέο 
διοικητικό σχήμα της AKRITAS, την θέση του Γενικού 
Διευθυντή ανέλαβε ο κ. Σαράντης Γκάγκας, ο οποίος 
τα τελευταία χρόνια κατείχε την θέση του Εμπορι-
κού Διευθυντή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
ανάπτυξη της εταιρίας, στην οποία εργάζεται για 29 
χρόνια. Ο κ. Γκάγκας έχει σπουδάσει Οικονομικές 
Επιστήμες.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται για την εταιρεία 
ELBISCO, η οποία βραβεύτηκε με το Χάλκινο 
βραβείο για την ανάπτυξη της κινητής εφαρμογής 
Αυτοματοποίησης Πωλήσεων «i.Anywhere», στο 
πλαίσιο ειδικής τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, 
για το διαγωνισμό Sales Excellence Awards 2017. 
Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Διαμαντής Τατάνης, 
Sales Reporting & Development Manager. H εταιρεία 
βραβεύτηκε στην κατηγορία Digital Transformation 
των Πωλήσεων για την εφαρμογή «Innovation 
Anywhere». Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε συνεργα-
σία με την εταιρεία DIS, που τέθηκε σε λειτουργία 
τον Μάρτιο του 2016, και στοχεύει στην αυτομα-
τοποίηση της οργάνωσης σε επίπεδο πωλητή και 
επιθεωρητή, ώστε όλες οι λειτουργίες να γίνονται 
ηλεκτρονικά και να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνα-
τή αποτελεσματικότητα στους αντίστοιχους ρόλους. 
Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται μέσω της 
εφαρμογής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
καταγραφή αποθέματος και τη λήψη παραγγελίας, 
την αμφίδρομη επικοινωνία με την οργάνωση 
πωλήσεων, την συνεχή παρακολούθηση των τιμών 
τόσο στα προϊόντα της εταιρείας, όσο και σε αυτά 
του ανταγωνισμού, την υλοποίηση ενεργειών 
merchandising, αλλά και την αξιολόγηση της δρα-
στηριότητας των πωλητών από τους επιθεωρητές.

Δουλειές με… γούνες! Αλλαγές στην AKRITAS Οι διακρίσεις συνεχίζονται  
για την ELBISCO

Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης, ο οποίος ανέλαβε τη διοργάνωση, θα διεξαχθεί 
στην πόλη μας, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017,  Ημερίδα 
– Ανοιχτή Ακρόαση  της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), με θέμα ‘’Η Δυναμική 
των Οικογενειακών & Παραδοσιακών Επιχειρήσεων 
στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της οικονομικής με-
γέθυνσης της Ευρωπαϊκής περιφέρειας’’ και  με σκοπό 
την προπαρασκευή των θέσεων της Επιτροπής  προς τα 
θεσμικά  όργανα της Ε.Ε. Στην εκδήλωση θα κληθούν 
να συμμετάσχουν όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς,  τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι φορείς τοπικής αυτο-
διοίκησης που ασχολούνται με θέματα οικονομίας και 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασί-
ας, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε, στα 
γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, συ-
νάντηση των παραπάνω φορέων, προκειμένου να ενη-
μερωθούν για την εκδήλωση και να προετοιμαστούν 
για την από κοινού κατάθεση προτάσεων σχετικά με το 
υπό συζήτηση θέμα, προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να λάβει υπόψιν της η Ε.Ο.Κ.Ε., για τη γνω-
μοδότηση σε ένα πλαίσιο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που θα αφορά στο ρόλο, την υποστήριξη και 
την επιβίωση  της μικρομεσαίας παραδοσιακής και οι-
κογενειακής επιχειρηματικότητας.

Πρωτοβουλία για τις… οικογενειακές 
επιχειρήσεις του κέντρου!

#αυτό_το_μάθατε;

Η ΕΥΑΘ ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι οι εκπτώσεις που παρέχει η εταιρεία για υπερτιμολό-
γηση λόγω του παγετού του Ιανουαρίου θα «περάσουν» αυτόματα στους λογαριασμούς του β’ τετρα-
μήνου του 2017, προκειμένου να υπάρξει δίκαιη και αντικειμενική εφαρμογή της σχετικής απόφασης 
του Δ.Σ. Στους ίδιους λογαριασμούς θα ενσωματωθούν και οι μειωμένες κατά 50% χρεώσεις για τα 
υδρόμετρα που καταστράφηκαν λόγω του παγετού.  Εάν ωστόσο κάποιοι καταναλωτές εκτιμούν ότι 
εμπίπτουν στην κατηγορία των μειωμένων τιμολογίων κι επιθυμούν να λάβουν άμεσα την προβλε-
πόμενη έκπτωση, μπορούν να προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Εγνατία 127) για να 
τους πιστωθεί αυτόματα το ποσό.  Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της εταιρείας σε σχέση με τις υπερβάλ-
λουσες, πέραν του συνηθισμένου μέσου όρου ποσότητες νερού που καταγράφηκαν από τους υδρο-
μετρητές τον Ιανουάριο του 2017, αποφάσισε πλήρη απαλλαγή για κοινωνικά τιμολόγια, νοσοκομεία, 
σχολεία και κοινωνικές δομές, ενώ για τους υπόλοιπους καταναλωτές αποφάσισε έκπτωση 80% επί 
της ποσότητας που υπερβαίνει το 10% του δικού τους ιστορικού μέσου όρου κατανάλωσης.

Εκπτώσεις από την ΕΥΑΘ λόγω… παγετού!

Ταξιδέψτε στο Σικάγο με μόλις 522 ευρώ το 
άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
φόρων). Πρόκειται για την νέα προσφορά της 
Turkish Airlines. Επωφεληθείτε από την καινού-
ρια προσφορά και ανακαλύψτε την αρμονία στη 
διαφορετικότητα. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 
Απριλίου.

Ταξιδέψτε στο Σικάγο 
με ελάχιστα ναύλα! 

Η Άνοιξη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και 
η διάθεσή μας αλλάζει! Ευκαιρία να ξεφύγουμε 
για λίγο από την καθημερινότητα, να βγούμε 
από το σπίτι και να οργανώσουμε κοντινές ή 
και πιο μακρινές αποδράσεις, ανακαλύπτοντας 
νέες ταξιδιωτικές προτάσεις που εκπληρώνουν 
κάθε προσδοκία μας. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας 
ιδανικός προορισμός για το φετινό Πάσχα που 
πλησιάζει και μας καλεί να εξερευνήσουμε μια 
πανδαισία χρωμάτων, γεύσεων και αρωμάτων 
σε ένα ξεχωριστό, παραδοσιακό και φιλόξενο 
περιβάλλον που διαμόρφωσαν τα ξενοδοχεία της 
πόλης, ειδικά για εσάς και για τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.

Τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 
βάζουν τα πασχαλινά τους! 
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Μία πραγματική ανοιξιάτικη γιορτή, η οποία 
απευθύνεται σε παιδιά τριών έως δέκα ετών, 
διοργανώνουν το δημοτικό σχολείο, το νηπια-
γωγείο και ο παιδικός σταθμός της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Έχει τον τίτλο «Καλωσόρισες 
Άνοιξη – Καλωσήρθες Λαμπρή» και θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου.  
Από τις 10:30 έως τις 14:00, τα παιδιά θα έχουν 
τη δυνατότητα –μεταξύ άλλων- να συμμετέχουν 
σε εργαστήρια: διακόσμησης πασχαλινών αβγών, 
στολισμού λαμπάδας με πρωτότυπα υλικά, κερα-
μικής για πασχαλινές και άλλες δημιουργίες και 
παιδικής αρχιτεκτονικής. Ακόμη να «φτιάξουν» 
την δική τους μουσική, να δημιουργήσουν σοκο-
λατένιες φιγούρες της Λαμπρής, να συμμετέχουν 
σε κυνήγι κρυμμένων πασχαλινών αβγών, να 
επισκεφτούν το οικιακό κοτέτσι να μαζέψουν 
και να βάψουν τα αβγά και να πάρουν μέρος σε 
μπαλονοδρομίες και σκυταλοδρομίες με αβγά και 
νερό. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα διεξαχθεί 
στις εγκαταστάσεις του δημοτικού σχολείου, του 
παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου.

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση προς τους 
πολίτες στη Δημοτική Ενότητα Φιλύρου, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Φιλύρου για την 
επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, 
παρουσία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου πραγματοποι-
ήθηκε πριν λίγες ημέρες.  Στην εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, 
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Μιχάλης 
Γεράνης και η Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου 
κα. Παυλίδου Θάλεια. Εκ μέρους της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας 
(ΕΔΑ ΘΕΣΣ), παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Βενέτης Μπούρας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης 
& Νέων Συνδέσεων κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος 
και στελέχη της Εταιρείας, με σκοπό να ενημε-
ρώσουν τους πολίτες του Φιλύρου αναφορικά 
με τις επεκτάσεις του δικτύου, τη διαδικασία 
σύνδεσης και τα οφέλη που προκύπτουν από τις 
χρήσεις του φυσικού αερίου. O κ. Στεργιόπου-
λος δήλωσε ότι από το πρώτο κιόλας έτος, του 
πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης, η περιοχή 
του Φιλύρου θα συνδεθεί με το Φυσικό Αέριο, 
με την κατασκευή 4 περίπου χιλιομέτρων από 
το υφιστάμενο δίκτυο έως το Φίλυρο καθώς 
και 3 επιπλέον χιλιομέτρων εντός του Φιλύρου. 
Η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με την έναρξη 
της νέας περιόδου θέρμανσης του 2017, ενώ το 
Δίκτυο του Φυσικού Αερίου κατασκευάζεται με 
τις υψηλότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές 
στο πλαίσιο του κανονισμού και της νομοθεσίας 
και οι εγκαταστάσεις πληρούν όλα τα επίπεδα 
ασφαλείας. Συμπλήρωσε επίσης, ότι σε ισχύ 
βρίσκεται η προσφορά για «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ 
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλους τους νέους κατανα-
λωτές που θα υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις 
χρήσεις (Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομη-
χανική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια). Τόνισε επίσης, 
ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα ολοκλη-
ρωθεί η μελέτη για τον βασικό σχεδιασμό του 
Δικτύου Διανομής του Φιλύρου και ότι το δίκτυο 
θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες 
αιτήσεις ενδιαφέροντος των πολιτών.

 «Καλωσόρισες Άνοιξη,  
καλωσήρθες Λαμπρή!»

Εκδήλωση για το φυσικό  
αέριο στο Φίλυρο 

Η Värde Partners, διαχειρίστρια εταιρεία εναλ-
λακτικών επενδύσεων ύψους 12 δις δολαρίων, 
υπέγραψε με τη Lamda Development συμφωνία 
μέσω θυγατρικής της για την απόκτηση ποσο-
στού μειοψηφίας, στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία 
LAMDA MALLS A.E. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
συναλλαγής και οι δύο εταιρείες θα είναι 
ιδιοκτήτριες των εμπορικών κέντρων Golden 
Hall και Mediterranean Cosmos. Η επένδυση της 
Värde  θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση 
ποσοστού 31,7% της Lamda Malls. Η κίνηση αυτή 
ισχυροποιεί τη θέση της Lamda Development 
στο χώρο του real estate και είναι σύμφωνη με 
την επενδυτική θέση της Värde στην Ελλάδα. 
Το Golden Hall και το Mediterranean Cosmos 
βρίσκονται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα real 
estate της χώρας και δημιουργούν μία γερή βάση 
για περαιτέρω ανάπτυξη της Lamda Malls.

«Τα Καταστήματα Buzz καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες του κινητού τηλεφώνου, όσο ιδιαίτερες 
ή απαιτητικές και να είναι» εξηγούν οι υπεύθυνοι 
της ομώνυμης αλυσίδας που δημιουργήθηκε στον 
καιρό της κρίσης. «Στα Καταστήματα βρίσκετε 
μία τεράστια συλλογή από αξεσουάρ και gadgets 
για το τηλέφωνο για κάθε γούστο και περίπτωση. 
Από πολύχρωμες θήκες για όλα τα νέα μοντέλα, 
δυνατά ακουστικά όλων των κατασκευαστών, 
κάρτες μνήμης και μπαταρίες για όλους τους 
τύπους ως τηλεκατευθυνόμενα και ηχοσυστήμα-
τα κινητών» Να σημειωθεί ότι το εξειδικευμένο 
τμήμα service καλύπτει βλάβες σε smartphone, 
tablets και ηλ. υπολογιστές και είναι από τα λίγα 
στην Ελλάδα που μπορεί να επιλύσει οποιοδήπο-
τε πιθανό πρόβλημα όπως επιδιόρθωση κομμέ-
νων γραμμών στην μητρική πλακέτα, βλάβες από 
νερά software, αλλά και πιο απλά όπως σπασί-
ματα, ελαττωματικά μέρη κλπ. Οι υπεύθυνοι των 
καταστημάτων σε όλες τις περιοχές της Θεσσα-
λονίκης επισημαίνουν ότι «Επισκευάζουμε κάθε 
βλάβη, γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ανα-
λαμβάνουμε κινητά & Η/Υ όλων των επώνυμων 
κατασκευαστών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 
Επίσης στα Καταστήματα βρίσκετε επιλεγμένα 
νέα & μεταχειρισμένα τηλέφωνα, αναλώσιμα 
και αξεσουάρ ηλ. υπολογιστών καθώς και όλους 
τους τύπους μπαταριών».

Στο πλαίσιο των μαθημάτων «ραδιοτηλεοπτική 
περιγραφή αγώνα και κανονισμοί αθλημάτων» 
βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στο αμφιθέατρο του 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ και μίλησε στους σπουδαστές, ο προ-
πονητής, Γιώργος Δώνης, ο οποίος δε παρέλειψε 
να πάρει θέση για την «εξαφάνισή» του στο 
Ντουμπάι. Ο κ. Δώνης μίλησε στους σπουδαστές 
Αθλητικής Δημοσιογραφίας για τις δυσκολίες 
που έχει το επάγγελμα του και απάντησε σε κάθε 
ερώτημα τους. Ο συντονισμός της συζήτησης 
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Παντελή Βλαχό-
πουλο.

Άλλαξε χέρια το 31,7% του Cosmos «Θεραπείες» κινητών

Ένας «εξαφανισμένος»  
προπονητής εμφανίστηκε!

#αυτό_το_μάθατε;

Tο ελβετικό ίδρυμα  
«Terre des hommes» αναζητά  
διαμερίσματα/ μονοκατοικίες  
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:

5 διαμερίσματα (3 υ/δ, μπάνιο, 
κουζίνα σαλόνι). 

2 Μονοκατοικίες (5 υ/δ, μπάνιο,  
2 wc κουζίνα σαλόνι).

Απαραίτητη καλή πρόσβαση  
σε μέσα μεταφοράς και σχολεία.

Επικοινωνία στο 6955367221  
ή  log@tdh.gr  

Επιθυμητές φωτογραφίες  
των προτεινόμενων.
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■ «Τσίπρας και Μπουτάρης ούνα φάτσα, 
ούνα ράτσα». Αυτό ισχυρίστηκε ο βουλευ-
τής Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής των 
«Εντάξει» Σταύρος Καλαφάτης σε πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Ο 
κ. Καλαφάτης σε σχετική ερώτηση απάντησε 
πως «Τσίπρας και Μπουτάρης είναι φτιαγ-
μένοι από το ίδιο… καλούπι» και εξήγησε: 
«Έχουν κοινό στοιχείο το λαϊκισμό. Λούμπεν 
λαϊκισμό ο ένας, ελίτ λαϊκισμό ο άλλος, αμ-
φότεροι με φανταχτερό αμπαλάζ, ενός άδειου 
πακέτου». Που να ακούσει ο Σταύρος  
τι λέει γι’ αυτόν ο κυρ Γιάννης…

 ■ «Όχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΘ 
- HELEXPO λέει το εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Αν και τα… αντανακλα-
στικά του υπήρξαν κάπως αργά δεν 
παύει να αποτελεί τον δεύτερο φορέα 
της πόλης που παίρνει θέση για το 
ζήτημα μετά τον ΣΒΒΕ. Σε ανακοίνωσή 
του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η κυ-
βέρνηση που δίνει το δικό της ορισμό 
στην έννοια της «ανάπτυξης», φαίνεται 
σαν να θέλει να προχωρήσει σ’ ένα 
ακόμα ξεπούλημα, αυτή τη φορά ενός 
θεσμού της πόλης που παρά τη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία, ακολουθεί 
διαρκή ανοδική πορεία και επηρεάζει 
θετικά την οικονομία και την απασχό-
ληση της περιοχής». 

Κουίζ: Ποιος δήμαρχος της Θεσσαλο-
νίκης (είναι εύκολο, ο νομός διαθέτει 
μόλις 14) θεωρείται από τους συναδέλ-
φους του ως… «η κουτσομπόλα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»;  

SMS: Εκατοντάδες ευχές από τους 
διαδικτυακούς της φίλους δέχτηκε 
λόγω… γενεθλίων στο facebook η 
Βούλα Πατουλίδου. Ελάτε όμως που 
σε όσους την έπαιρναν τηλέφωνο 
για να της ευχηθούν αναγκαζόταν να 
αποκαλύψει το «μυστικό» της. Δηλαδή 
ότι γεννήθηκε είκοσι ημέρες αργότερα 
από την ημερομηνία που αναγράφεται 
στην αστυνομική της ταυτότητα αλλά 
για να πάει σχολείο νωρίτερα η μητέρα 
της δήλωσε στο ληξιαρχείο… άλλα 
στοιχεία!!!

■ Ούτε για… Πρωταπριλιάτικο αστείο 
δεν θέλουν να ακούσουν στη Νέα Δη-
μοκρατία για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. 

■ Η είδηση που «κυκλοφόρησε» από 
το γραφείο του πρώην Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας πως σκοπεύει 
να επισκεφτεί τα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος ανήμερα 1η Απριλίου και 
μάλιστα να συναντηθεί με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη για το πολιτικό μέλλον του 
«πάγωσε» βουλευτές και στελέχη του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που 
μας έδωσε συνεργάτης του Μητσοτάκη 
ότι «εάν βρεθεί με τον Ψωμιάδη, ενώ 
εμένα έχει να με δει παραπάνω από 
τρεις μήνες, αυτό θα είναι η σταγόνα 
που θα ξεχειλίσει το ποτήρι…». 

■ Με παραίτηση απειλεί ο περιφε-
ρειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεό-
δωρος Καρυπίδης «…αν πωληθεί η 
ΔΕΗ. Η περιφέρεια με τους πολίτες 
θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις 
εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ…» Μάλιστα ο 
ίδιος διαμήνυσε πως και άλλα στελέχη 
της Περιφέρειας δε θα διστάσουν να 
παραιτηθούν από τις θέσεις που υπη-
ρετούν «προκαλώντας θεσμική κρίση», 
πετώντας έτσι το… γάντι στην κυβέρ-
νηση που τον στήριξε ως υποψήφιο! 

■ Ερώτηση ύστερα από… καιρό κατέ-
θεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην 
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή 
δημοσιεύματα που είδαν την περασμέ-
νη βδομάδα το φως της δημοσιότητας 
και αναφέρονταν σε επίσκεψη του 
Νίκου Παππά, με την ιδιότητα του τότε 
διευθυντή του γραφείου του Αλέξη 
Τσίπρα στη Βενεζουέλα ρωτά τον Πρω-

θυπουργό εάν γνώριζε για το ταξίδι. 
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει 
να μάθει επίσης για «τις επαφές του 
κ. Παππά με συγκεκριμένο επιχειρη-
ματία, τη μεταφορά του με το ιδιωτικό 
αεροσκάφος και τη φιλοξενία του σε 
ξενοδοχείο του επιχειρηματία αυτού  
σε νησί της Καραϊβικής, με τη συνοδεία 
Κύπριου δικηγόρου». Σημειώνεται 
πως η προτελευταία ερώτηση του 
κ. Βενιζέλου για την εκλογική του 
περιφέρεια κατατέθηκε πολλούς μήνες 
πριν! 

■ «Πάντα δίνω λάθος νούμερο τη-
λεφώνου ώστε να μην με βρίσκουν» 
έλεγε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας 
Ζουράρις σε… ψηφοφόρους του από 
την Α΄ Θεσσαλονίκης, όταν οι τελευ-
ταίοι του ζήτησαν έναν αριθμό για να 
κανονίσουν ραντεβού μαζί του και να 
συζητήσουν τα προβλήματά τους. Εδώ 
που τα λέμε τι περίμεναν; Υπενθυ-
μίζουμε πρόσφατες δηλώσεις του 
κυβερνητικού Ανεξάρτητου Έλληνα 
πως αν και διαφωνεί με τα νέα μέτρα 
σκοπεύει να τα… ψηφίσει!

 ■ «Με θέα τη… θάλασσα και 
την παλιά παραλία της Θεσσα-
λονίκης ξεκίνησε η επίσημη επί-
σκεψη της Φώφης Γεννηματά 
στη Θεσσαλονίκη. Πριν την ομι-
λία της στο συνεδριακό κέντρο 
Ιωάννης Βελλίδης, την πρώτη 
της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, η επικεφαλής του συνδυ-
ασμού επέλεξε να χαλαρώσει 
μαζί με «συντρόφους» πίνοντας 
φρέντο καπουτσίνο σε στέκι 
που… αγαπούν ιδιαίτερα οι ΠΑ-
ΣΟΚοι. Μεταξύ άλλων, τέθηκε 
στο… τραπέζι ο σχεδιασμός του 
κόμματος ενόψει συνεδρίου. 
Η κα Γεννηματά έδωσε επίσης 
οδηγίες για το πώς πρέπει να 
«δουλέψουν» τα στελέχη της 
ώστε να πάρει πάλι τα πάνω της 
η Χαριλάου Τρικούπη…

■ Συνάντηση… γνωριμίας είχαν πριν λίγες 
ημέρες οι δυο… πρώτες κυρίες της Θεσσαλο-
νίκης. Ο λόγος για την Βούλα Πατουλίδου και 
την Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ολυμπιονίκης 
και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης πέ-
ρασε το κατώφλι του… καλά φρουρούμενου 
πρωθυπουργικού γραφείο Θεσσαλονίκης με 
σκοπό να συζητήσει το πρόβλημα της αντι-
πλημμυρικής θωράκισης της πόλης, προκει-
μένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που 
έφεραν οι νεροποντές τον περσινό χειμώνα. 
Όπως μάθαμε η συνάντηση έγινε σε… φιλικό 
κλίμα παρότι οι δυο θεσμικές δεν γνώριζαν η 
μια την άλλη. Αφού ολοκληρώθηκε η σύσκε-
ψη εργασίας η Πατουλίδου μάθαμε ότι μίλησε 
και στο κινητό με την Νοτοπούλου για να της 
ζητήσει να παρέμβει στο ζήτημα της ΔΕΘ και 
να μην υπαχθεί τελικά ο διεθνής κρατικός 
εκθεσιακός φορέας στο υπερταμείο. ΥΓ: 
Υποθέτουμε το έκανε γιατί ξέρει τις άριστες 
σχέσεις που διατηρεί η κα Νοτοπούλου με τον 
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώ-
το….

■ Στους δρόμους υπέρ της… δραχμής (ή 
όπως αλλιώς θα λέγεται το εθνικό νόμισμα 
που αυτοί προτείνουν) βγαίνουν τα στελέχη 
της Λαϊκής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στις… 
ομάδες κρούσεις και ενημέρωσης των πολι-
τών συμμετέχουν μεταξύ άλλων και πρώην 
βουλευτές του κόμματος όπως η Δέσποινα 
Χαραλαμπίδου η οποία αν και το τελευταίο 
διάστημα αφοσιώνεται στο αντιπολιτευτικό 
της έργο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, όταν θα γίνουν εκλογές θεωρείται 
βέβαιον πως θα ριχτεί στη μάχη  
του σταυρού. 

#karfitsomata

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 20/2016 διάταξη 
της Ειρηνοδίκη Νέων Μουδανιών 
Χαλκιδικής αναγνωρίστηκε το 
σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ», με έδρα τα Ν. Μουδανιά 
Χαλκιδικής και σκοπό αυτόν που 
αναφέρεται στο καταστατικό του.

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 5-4-2017

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

■ Με… όπλο και ακρι-
βώς απέναντι από το 
δημαρχείο της Θεσσα-
λονίκης εμφανίστηκε 
πρόσφατα ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας. 
Μπορεί το… όπλο να 
χρησιμοποιήθηκε για 
τους λόγους έναρξης 
αθλητικού γεγονότος 
που πραγματοποιήθη-
κε στην πόλη, όμως 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι 
που σχολίασαν πως 
«εάν τον προκαλέσει 
ο Μπουτάρης κι άλλο 
ο Απόστολος θα πάρει 
το… όπλο του και να 
δούμε ποιούς θα πά-
ρουν τα σκάγια…»
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#opinion
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ που μόνη της δη-
μιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
μέσα στην αμετανόητη προσήλωση στο 
σχήμα παράταση ίσον διαπραγμάτευση, 
συμφωνία σε όλα στο παρασκήνιο με πα-
ζάρι μόνο για το πότε θα μετατεθούν τα μέ-
τρα ίσον μάχη ενάντια στους «κακούς» που 
μας δάνεισαν, ναι σε όλα στο εξωτερικό 
ίσον με αγωνιστικά σαλπίσματα στο εσωτε-
ρικό, θυμήθηκε και τα γνωστά παραμύθια 
της συνωμοσίας .

ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ δεν της έμεινε και 
τίποτα άλλο. Διαψεύστηκε δεκάδες φο-
ρές για το χρόνο λήξης της αξιολόγησης 
και αφού ο Υπουργός Ε.Τσακαλώτος είχε 
δηλώσει ότι «αν δεν κλείσουμε την αξιο-
λόγηση Δεκέμβριο, χαθήκαμε». Διαψεύ-
στηκε στην εκτίμηση του κ. Α. Τσίπρα ότι 
μπήκαμε σε ανάπτυξη σε χρόνο ρεκόρ 
(όσο κράτησε σχεδόν η ομιλία του στο πε-
ρίφημο Υπουργικό Συμβούλιο) και ενώ η 
Οικονομία βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες 

ασφυξίας. Διαψεύστηκε στους πανηγυρι-
σμούς της μετά το Eurogroup για το τέλος 
της λιτότητας. Διαψεύστηκε ότι θα έδιωχνε 
το ΔΝΤ, ότι θα μειωνόταν το χρέος, ότι με 
την αρχή του χρόνου θα μπαίναμε στην πο-
σοτική χαλάρωση. Εν ολίγοις, διαψεύστη-
κε σε όλα. Ποτέ Κυβέρνηση δεν είπε τόσα 
πολλά ψέματα και ποτέ η ίδια δεν διαψεύ-
στηκε σε όλα. Μιλάμε για ρεκόρ. Λογικό 
είναι. Όταν πορεύεσαι δίχως σχέδιο, όταν 
παριστάνεις τον φοιτητή συνδικαλιστή αντί 
να κυβερνάς και θεωρείς ότι τα ίδια ψέμα-
τα θα πιάνουν ες αεί, έρχεται η ώρα που 
όλα πέφτουν στο κεφάλι σου.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ; Και τότε κατά την προσφιλή 
τακτική των επικοινωνιακών επιτελείων 
του Μαξίμου ανακαλύπτονται και πάλι συ-
νωμοσίες, προδότες, εχθροί. Συνωμότης ο 
Γ. Στουρνάρας γιατί τόλμησε να εκφράσει 
την ανησυχία του για την πορεία που έχει 
πάρει η αξιολόγηση, αν και για πάρα πολ-
λούς μήνες εξέφραζε την αισιοδοξία του. 

Φαίνεται ότι δεν άντεξε άλλο ο άνθρωπος 
και οι λαϊκοί εισαγγελείς τον κατακεραύ-
νωσαν. «Δεν δικαιούσαι κύριε να ομιλείς», 
«οι απόψεις σου είναι οι απόψεις του ΔΝΤ»! 
Ας μην προκαλεί εντύπωση μια τέτοια πο-
λιτική συμπεριφορά. Μήπως στις πάλαι 
ποτέ χώρες του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, 
δεν κατηγορούνταν ως εχθροί του λαού 
όσοι τολμούσαν να αντιδράσουν; Φαίνεται 
ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να απο-
βληθούν από το DNA τμημάτων της Αρι-
στεράς. Έτσι αντιμετωπίστηκε και ο Κώ-
στας Σημίτης όμως. Ας μην ξεγελιούνται 
κάποιοι. Δεν κατακεραυνώθηκε από τον 
ΣΥΡΙΖΑ επειδή μίλησε για την περίοδο Κα-
ραμανλή. Κατακεραυνώθηκε πολύ απλά, 
γιατί μίλησε για την ανάγκη εκλογών, με 
ότι επίδραση έχει αυτό στον χώρο του ΠΑ-
ΣΟΚ και του χώρου του Κέντρου και της 
Κεντροαριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΒΛΕΠΕΙ ότι δεν απομονώνε-
ται μόνο κοινωνικά, ούτε καταρρέει μόνο 

δημοσκοπικά. Βλέπει ότι απομονώνεται 
και πολιτικά. Γι αυτό και αντέδρασε στην 
συνάντηση Μητσοτάκη- Γεννηματά και 
την πρωτοβουλία του Προέδρου της Ν.Δ. 
για τις συναντήσεις με τους αρχηγούς των 
κομμάτων της δημοκρατικής, φιλοευρω-
παϊκής αντιπολίτευσης. Γιατί βλέπει να 
σφίγγει ο κλοιός. Από τη μια η αξιολόγηση 
στην οποία έχει συμφωνήσει τα πάντα επί 
της ουσίας και απλά προσπαθεί να μεταθέ-
σει τα όποια μέτρα στην επόμενη Κυβέρνη-
ση. Από την άλλη η λαϊκή κατακραυγή και 
η πολιτική απομόνωση.

ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ για 
τον Α. Τσίπρα και γι αυτό η συνωμοσιολο-
γία, η σκανδαλολογία, οι εξεταστικές, η κα-
τασκευή υπόπτων. Δυστυχώς όμως, είναι 
να μην βρεθείς κάτω από την ρόδα... Μετά, 
ότι και να κάνεις, είναι αργά...

* Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Tο θέμα είναι να μη βρεθείς κάτω από την ρόδα...Του Ζαχαρία Ζούπη*
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#downtown
Μια… μεγάλη αγκαλιά έκανε η Φώφη 
Γεννηματά στον πρώην πρόεδρο του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη 
Αβραμόπουλο όταν τον είδε στις πρώτες 
θέσεις του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης 
Βελλίδης» στην πρόσφατη ομιλία της στη 
Θεσσαλονίκη. Η περασμένη Δευτέρα για τον 
κ. Αβραμόπουλο έκρυβε πολλές συγκινήσεις 
εάν αναλογιστεί κανείς ότι άπαντες έσπευσαν 
να τον ασπαστούν. Μεταξύ άλλων πολλοί 
«σύντροφοι» του εξέφραζαν τη συμπαράστα-
σή τους για την… «αδικία» όπως χαρακτηρι-

στικά ανέφεραν του Γιάννη Μπουτάρη προς το πρόσωπό του. Ο φωτογραφικός φα-
κός της Karfitsa «συνέλαβε» τον κ. Αβραμόπουλο μαζί με έναν άλλον…  πρόεδρο. 
Ο λόγος για τον Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 

ΥΓ: Έκπληξη στην ομιλία Γεννηματά χρώματος… γαλάζιου.  Εκτός των «πράσινων» 
στελεχών (παρα)βρέθηκε και ο «γαλάζιος» Λάζαρος Κυρίζογλου με την ιδιότητα 
του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η κ. 
Γεννηματά όχι μόνο χαιρέτισε τον αυτοδιοικητικό αλλά έδειξε να χαίρεται που τον 
είδε εκεί… Άλλωστε συναντάται τελευταία με πολλά «γαλάζια» στελέχη…

■ Επιστολή προς το προεδρείο του 
δημοτικού συμβουλίου Παύλου Μελά με 
την οποία ενημερώνει το σώμα και επί-
σημα για την ανεξαρτητοποίησή του από 
την παράταξη της διοίκησης με επικεφα-
λής τον δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη 
απέστειλε ο δημοτικός σύμβουλος της 
περιοχής Νίκος Παυλίδης. Στην επιστολή 
ανεξαρτητοποίησής του μεταξύ άλλων 
αναφέρει: «επί 2,5 χρόνια εργάστηκα 
ΑΜΙΣΘΙ για τα προβλήματα του δήμου και 
των δημοτών μας με όλες μου τις δυνά-
μεις και παρά το γεγονός ότι η υποστή-
ριξη από το δήμαρχο ήταν ανύπαρκτη». 
Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο πλέον δη-
μοτικό σύμβουλο η διοίκηση του δήμου 
αντί να ενισχύσει την υπηρεσία καθημερι-
νότητας για να ανακουφίσει τους πολίτες 
την «υπονόμευσε και την υποβάθμισε». 
Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο κ. 
Παυλίδης καταγγέλλει «προσλήψεις 
χωρίς αντικειμενικά κριτήρια» και κάνει 
λόγο για «κωλοτούμπα» του δημάρχου.

■ Από «δυο… χωριά έγιναν» πάλι στην Νέα Δημοκρατία 
Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά «απέναντι» βρέθηκαν ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο 
δεύτερος με αφορμή την κόντρα Μπουτάρη- Τζιτζικώστα 
έκανε λόγο για… οικογενειακό συμβούλιο που πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους, προκειμένου να μη 
βγαίνει χαμένη η πόλη από τα έργα του ΕΣΠΑ. Το γάντι 
σήκωσαν οι… κύκλοι Τζιτζικώστα που σχολίασαν ότι: 
«θέλει προσπάθεια για να χάσει εκλογές κάποιος από τον 
κ. Μπουτάρη, που αδυνατεί ακόμα και σήμερα να κατα-
λάβει πώς λειτουργεί το ΕΣΠΑ, αν και από τη δήλωση 
του κ. Καλαφάτη φαίνεται ότι και ο ίδιος μάλλον 
δυσκολεύεται να καταλάβει ότι στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα δεν χωρούν φιλικές ή άλλες σχέ-
σεις». Υπενθυμίζεται ότι ο Τζιτζικώστας υπήρξε 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, θέση που κατέχει 
σήμερα ο Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος θα ήθε-
λε να είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης κάτι που… 
δε θέλει ο Τζιτζικώστας. Μπερδεμένη ιστορία…

■ Πληροφορίες της στήλης θέλουν τον πρώην 
Περιφερειακό Σύμβουλο της παράταξης του Μάρ-
κου Μπόλαρη (όταν εκείνος ήταν στο ΠΑΣΟΚ και 
πριν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ), Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο 
να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «πράσινους» 
παράγοντες και να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο 
να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη στη Β’ Θεσσαλονίκης. Ο αυτοδιοικη-
τικός που ασχολείται με τα κοινά από την περίοδο 
των φοιτητικών του χρόνων έχει δεχτεί επίσης 
προτάσεις και για τον δημαρχιακό θώκο Δέλτα…

■ Τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών που δεσμεύονται από 
το όριο ανάληψης μετρητών από τις τράπεζες, βάζει ο δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτη εισάγοντας τη δυνατότητα συναλλαγής σε 
«πλαστικό χρήμα» προκειμένου να μπορούν να αποπληρώ-
σουν τις οφειλές τους. «Αντιμετωπίζαμε ένα πρόβλημα οξύμω-
ρο: πολλοί δημότες μας αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις 
οφειλές τους όχι επειδή ήταν κακοπληρωτές, αλλά επειδή τους 
δέσμευε ο περιορισμός στην ανάληψη μετρητών. Μέσα από 
την εγκατάσταση και λειτουργία των POS πλέον θα μπορούν 
να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με τον 
δήμο, πληρώνοντας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 
Επιπλέον βασικό είναι ότι ο κόσμος δε θα ταλαιπωρείται, δε 
θα υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή, ενώ θα υπάρχει και 
εξοικονόμηση πόρων», σημειώνει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης (στη φωτό με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Μιχάλη Γεράνη).

■ Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος «Ένωση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΚΕΑΔ)» Βαγγέλη Ντούλε συμμε-
τείχε ο βουλευτής της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής 
Τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος, Σάββας Αναστασιάδης.  
Ο κ. Αναστασιάδης συμμετείχε και στην προεκλογική εκδήλω-
ση που διοργάνωσε το παράρτημα Θεσσαλονίκης «ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΕΑΔ» ενόψει των Εθνικών εκλογών στην Αλβανία και έτυχε 
θερμής υποδοχής.

■ Πρώτοι εμείς στη 
στήλη γράψαμε για 
μια υποψηφιότητα… 
έκπληξη για το δήμο 
της Θεσσαλονίκης. Ο 
λόγος για τον πρώην 
αντιπεριφερειάρχη και 
τον πρώην αντιδήμαρ-
χο των διοικήσεων 
Παπαγεωργόπουλου 
Χάρη Αηδονόπουλο, ο 
οποίος ανακοίνωσε και 
επίσημα την πρόθεσή 
του να διεκδικήσει τον 
δημαρχιακό θώκο της 
Θεσσαλονίκης μέσω… 
συνέντευξης. Είπε μετα-
ξύ άλλων ότι πάει συχνά 
πυκνά στην Αθήνα για 
να βρει τις απαραίτητες 
στηρίξεις για την… Θεσ-
σαλονίκη! Με το… δεξί.

«Καλή προμηνύεται η φετινή τουριστική περίοδος»
Για αύξηση του τουριστικού ρεύμα-
τος από όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
τη Ρωσία και τα Βαλκάνια, προς την 
Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα 
προς τη Χαλκιδική για τη φετινή χρο-
νιά, έκαναν λόγο ο πρώην Βουλευτής 
Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας 
Ευθύμης Καρανάσιος και το μέλος 
του Τομέα Τουρισμού και αρμόδιος 
Τουρισμού του τομέα Υ.Μ.Α.Θ. της 
Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Νικολαΐδης*, με καταγωγή από την Κασσάνδρεια.

Σε συνάντηση που είχαν τα δύο κομματικά στελέχη έκαναν λόγο για αισιόδοξα 
μηνύματα που λαμβάνουν από φορείς του τουρισμού. «Τα στοιχεία που λαμβά-
νουμε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις Ενώσεις  Ξενοδοχείων, 
Κάμπινγκ και Ενοικιαζομένων Δωματίων της Χαλκιδικής, δείχνουν κατακόρυ-
φη αύξηση στις προκρατήσεις τουριστών που προτιμούν και εμπιστεύονται τη 
Χαλκιδική για τις διακοπές τους. Αυτό, δεν είναι μόνο αισιόδοξο μήνυμα, αλλά 
και άκρως ενθαρρυντικό για την τοπική οικονομία» υπογράμμισε ο Ευθύμης 
Καρανάσιος. «Πέρα από την αύξηση των αφίξεων, για τη Χαλκιδική αποτελεί 
μονόδρομος και η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό. Αυτό είναι στις άμε-
σες προτεραιότητες του Τομέα Τουρισμού της Ν.Δ. ο οποίος σε συνεργασία 
με όλους τους φορείς κατάρτισε σχέδιο δράσης περιφερειακής ανάπτυξης και 
στρατηγικής», τόνισε ο Θεόδωρος Νικολαΐδης. Στη συζήτηση μπήκε και το θέμα 
που προέκυψε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζητούν τη νομιμοποίηση 
του ελεύθερου κάμπινγκ. Σημειώνουν πως «δεν πρέπει να στερούνται οι πο-
λίτες το δικαίωμα στην ανεμπόδιστη και οικονομικά ανέξοδη δυνατότητα δια-
κοπών, ανάπαυσης, αναψυχής και απόλαυσης της φύσης, μέσω της ελεύθερης 
κατασκήνωσης». 

Ο Ευθύμης Καρανάσιος τοποθετούμενος για το θέμα ανέφερε: «Σε έναν τόπο 
όπως είναι η Χαλκιδική που πλήττεται  και εκτίθεται πολλάκις από τις «ανέξο-
δες διακοπές» εις βάρος των τουριστικών επιχειρήσεων, του φυσικού περι-
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί δια νόμου 
η περαιτέρω μεγέθυνση του προβλήματος. Λίγη σοβαρότητα σε αυτό το κόμμα 
δεν βλάπτει». Υπερθεματίζοντας, ο κ. Νικολαΐδης, ανέλαβε την υποχρέωση να 
μεταφέρει τις απόψεις των τουριστικών φορέων και παραγόντων της Χαλκιδι-
κής για το θέμα αυτό στον Τομεάρχη Τουρισμού-βουλευτή Δωδεκανήσου της 
Ν.Δ. Μάνο Κόνσολα. Ο ίδιος, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των τουριστικών 
παραγόντων από όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για συνεργασία, 
αλληλοενημέρωση και κοινή στόχευση επί χρόνιων ζητημάτων. 

Σημειώνεται πως ο Θ.  Νικολαΐδης είναι θεολόγος- οικονομολόγος. Διετέλεσε 
αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας. Είναι μέλος του τομέα 
Τουρισμού ΝΔ και μέλος του τομέα εργασίας ΝΔ- Υπεύθυνος Τουρισμού τομέα 
ΥΜΑΘ ΝΔ.
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Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία 
της ορθοπαιδικής αποτελεί η ολική αντικατάσταση 
της άρθρωσης του γόνατος με ειδικά υλικά.  

Σήμερα με την βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολο-
γίας και της χειρουργικής τεχνογνωσίας, η επέμβα-
ση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος αλλάζει 
σελίδα.

Η νέα εποχή των εξατομικευμένων οδηγών της αρ-
θροπλαστικής, προσδίδει την απόλυτη εναρμόνιση 
των υλικών με την ειδική ανατομία του κάθε ανθρώ-
που ξεχωριστά που έχει την ανάγκη αντικατάστασης 
της άρθρωσης του γόνατος.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που πάσχουν από 
αρθρίτιδα η οποία έχει προσβάλλει σημαντικά την 
άρθρωση (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
κ.ά.).

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος 
(Patient Specific Instrument PSI), διαφοροποιείται 
από την κλασική μέθοδο στο ότι οι οδηγοί των εμφυ-
τευμάτων που θα τοποθετηθούν στο μηριαίο οστούν 
και στη κνήμη (άρθρωση του γόνατος), κατασκευά-
ζονται σύμφωνα με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του 
ατόμου λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές κλίσεις και 
στροφές που έχει όλο το κάτω άκρο. Για την επίτευξη 
αυτού απαιτείται μια διαδικασία μελέτης και δημιουρ-

γίας του εμφυτεύματος από ομάδα εξειδικευμένων 
ανθρώπων η οποία ξεκινά από τον ειδικό Ορθοπαιδι-
κό, τους εμβιομηχανικούς επιστήμονες και τέλος τα 
ειδικά κέντρα ανάπτυξης και δημιουργίας των εμφυ-
τευμάτων στο εξωτερικό.

Διαδικασία

Μετά την κλινική εξέταση και την μελέτη των ακτι-
νογραφιών από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό, ο 
ασθενής θα κάνει αξονική τομογραφία τριών σημεί-
ων (γόνατο, ισχίο και ποδοκνημική άρθρωση).  Κα-
τόπιν οι εξετάσεις στέλνονται σε ειδικό κέντρο στο 
εξωτερικό και ομάδα επιστημόνων με την βοήθεια 
της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αιχμής και σε συνερ-
γασία με τον θεράποντα Ορθοπαιδικό δημιουργούν 
τους οδηγούς των εμφυτευμάτων της αρθροπλαστι-
κής του γόνατος οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν 
στον συγκεκριμένο ασθενή και μόνον.  Η διαδικασία 
διαρκεί 3 εβδομάδες.

Πλεονεκτήματα 

• Η απόλυτη μέτρηση των ειδικών αξόνων του 
άκρου με την αξονική τομογραφία και μελέτη των 
ιδιαιτεροτήτων της άρθρωσης του γόνατος  του 
κάθε ατόμου ξεχωριστά, καθώς και της διαφορο-
ποίησης του γόνατος ανάλογα με το φύλο (αντρικό 
ή γυναικείο γόνατο), γεγονότα που βοηθούν στην 
δημιουργία του ιδανικού εμφυτεύματος. 
• Μικρότερη χειρουργική τομή, λιγότερος χειρουρ-
γικός χρόνος, μικρότερος τραυματισμός των ιστών 
κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης 
λόγω των ειδικών εργαλείων που συνοδεύουν το 
εμφύτευμα. 
• Μικρότερη απώλεια αίματος γεγονός που ελαχι-
στοποιεί την ανάγκη μετεγχειρητικής μετάγγισης. 
• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, και άμεση κινη-
τοποίηση την επόμενη ημέρα του χειρουργείου. 
•  Μικρότερη χρονική διάρκεια παραμονής στην 
κλινική. 
• Η απόλυτη εφαρμογή των εμφυτευμάτων στο 
γόνατο του ασθενή προσφέρει εξαιρετική κινητι-
κότητα, γρηγορότερη αποκατάσταση  και ταχύτερη 
επιστροφή στις επαγγελματικές και καθημερινές 
του υποχρεώσεις.

Η σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασμό με την πολυ-
ετή χειρουργική εμπειρία και τεχνογνωσία καταφέρ-
νουν σήμερα να ανοίξουν μια νέα εποχή στην αντίλη-
ψη της αντικατάστασης των πασχόντων αρθρώσεων 
με μόνο στόχο τη προσέγγιση της τελειότητας.

Τι είναι και πως λειτουργεί η αποτρίχωση με Laser 
Αλεξανδρίτη;

Η αποτρίχωση με Laser Αλεξανδρίτη  είναι αποδεδειγ-
μένα πλέον η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
τριχοφυΐας. Είναι η πιο διαδεδομένη μη επεμβατική μέ-
θοδος με τέλεια αισθητικά αποτελέσματα μιας και αυτό 
που υπόσχεται, όταν γίνεται σωστά και από έμπειρο 
προσωπικό, μπορεί να το τηρήσει. Σήμερα θεωρείται η 
gold-standard θεραπευτική αντιμετώπιση της ανεπιθύ-
μητης τριχοφυΐας . Ο τύπος της Laser αποτρίχωσης αλε-
ξανδρίτη, χρησιμοποιώντας μια «ακτίνα φωτός» (laser), 
έχει σαν στόχο τα χρωμοφόρα δηλαδή στην περίπτωση 
μας την μελανίνη και κατ’ επέκταση τα τριχοθυλάκια που 
έχουν υψηλή συγκέντρωση μελανίνης. Η Laser αποτρί-
χωση λοιπόν στοχεύει το τριχοθυλάκιο και δεν επηρεά-
ζει, όταν γίνεται σωστά, τον γύρο ιστό. 

Θα χρειαστεί μία και μόνη συνεδρία ή περισσότερες ;

Για να επιτευχθεί ένα μόνιμο και τέλειο αποτέλεσμα  θα 
χρειαστούν επαναλαμβανόμενες συνεδρίες. Πρέπει να 
γίνει κατανοητό, ότι για να καταστρέψουμε εκλεκτικά την 
κάθε τρίχα θα πρέπει να την πετύχουμε σε μια συγκεκρι-
μένη φάση της ζωής της, στο λεγόμενο αναγενές στάδιο 
ή στάδιο ανάπτυξης της τρίχας. Εκτός αυτού σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη του τέλειου αποτελέσματος, παί-
ζει η ρύθμιση και η εφαρμογή ορισμένων παραμέτρων 
του Λaser όπως για παράδειγμα η ενέργεια, η διάρκεια 
παλμού, η εκτίμηση του τύπου του δέρματος κ.τ.λ. Πα-
ράμετροι που μπορούν να εφαρμοστούν σωστά και με 
ασφάλεια σε εγκεκριμένα, διακεκριμένα και έμπειρα  

ιατρεία και όχι σε χώρους αμφιβόλου ταυτότητας και 
δεοντολογίας.   

Πόσες συνεδρίες θα πρέπει να κάνει κανείς για ένα 
μόνιμο αποτέλεσμα;

Ο αριθμός των συνεδριών ή αλλιώς θεραπευτικών κύ-
κλων, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή του  ανθρωπί-
νου σώματος, καθώς επίσης διαφέρει και από ασθενή σε 
ασθενή. Η πολυετή εμπειρία της τεχνικής αποτρίχωσης 
με χρήση Laser Αλεξανδρίτη, έχει αποδείξει ότι ένα πολύ 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται μετά από ένα 
κύκλο κατά μέσο όρο έξι έως οκτώ θεραπειών.

Είναι ασφαλής και σε ποιους ενδείκνυται;

Η Laser αποτρίχωση είναι μια μόνιμη και απόλυτα ασφα-
λής μέθοδος. Η επιλογή του ειδικού Laser αποτρίχωσης 
Αλεξανδρίτη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
ασφάλεια αλλά και για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η 
μέθοδος αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη, ενδείκνυ-
ται για άτομα όλων των ηλικιών, άντρες και γυναίκες, για 
όλους τους τύπους δέρματος και σε όλες τις περιοχές 
(πρόσωπο & σώμα) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην 

διάρκεια της κύησης μπορεί να πραγματοποιηθεί η θε-
ραπεία,  εφόσον υπάρχει  η έγγραφη άδεια του γυναικο-
λόγου σας.

Υπάρχουν συμβουλές και  αντενδείξεις; 

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Δεν κάνουμε θεραπεία 
όταν υπάρχει πρόσφατο μαύρισμα, όταν εφαρμόζονται 
προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος (self tanning) ή προϊό-
ντα που αποχρωματίζουν τις τρίχες. Δεν πρέπει να αφαι-
ρούμε την  τρίχα με τσιμπιδάκι, βελόνα, κερί ή χαλάουα 
για διάστημα 4 εβδομάδων πριν τη θεραπεία. Σύμφωνα 
με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας, πριν την θεραπεία 
θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, για πιθανά 
νοσήματα από τα οποία πάσχουν ή για φάρμακα που λαμ-
βάνουν συστηματικά οι ενδιαφερόμενοι. Σε περίπτωση 
καθημερινής λήψης ασπιρίνης, αντιπηκτικών, συμπλη-
ρωμάτων σιδήρου, ginko, σκόρδου ή ginseng μπορεί να 
εμφανιστεί παροδική ερυθρότητα. Στα σημεία εφαρμο-
γής, π.χ. μασχάλες και μπικίνι, ξυρίζουμε μια μέρα πριν 
τη θεραπεία την περιοχή.

Τι μπορεί να παρατηρήσουμε και τι πρέπει να προσέ-
ξουμε μετά την θεραπεία;

Σε κάποιες περιπτώσεις μετά την αποτρίχωση Laser, 
μπορεί να εμφανιστεί μια ήπια τοπική ερυθρότητα ή ακό-
μη και οίδημα, που μπορεί να διαρκέσουν από 1 – 2 ώρες 
έως και 1 ημέρα. Τις επόμενες ημέρες αποφεύγουμε 
την έκθεση στον ήλιο και χρησιμοποιούμε αντηλιακό με 
υψηλό δείκτη προστασίας.

Πότε είναι καλύτερα να αρχίσουμε τις θεραπείες;

Οι θεραπείες καλό είναι να αρχίσουν σε ένα εύλογο χρο-
νικό διάστημα, πριν την έκθεσή μας στον ήλιο τους κα-

λοκαιρινούς μήνες. Για παράδειγμα, η έναρξη των θερα-
πειών τώρα, είναι αρκετή ώστε να έχουμε ένα επιθυμητό 
αποτέλεσμα έως το καλοκαίρι.

Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα μόνιμο αποτέλεσμα 
αποτρίχωσης, με ένα κόστος καθόλου απαγορευτικό.

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος PSI

Mόνιμη αποτρίχωση με laser Αλεξανδρίτη

Του Dr. Γεώργιου Γκουδέλη*

Του Νικόλαου Ισσόπουλου*

*Γεώργιος Γκουδέλης MD. PhD. 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς με υποτροφία του Πα-
νεπιστημίου Ruprecht-Karls University, 
Χαϊδελβέργη Γερμανία και εξειδικευθείς στη 
χειρουργική του γόνατος και του άκρου ποδός 
και στην Ορθοπαιδική Αθλητιατρική Ενηλίκων 
και Παίδων στο Center for Knee and Foot 
Surgery ATOS CLINIC Heidelberg.   
Συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκη και Ιατρικού Κέντρου 
Αθηνών, Μαρούσι.

Ιατρείο: Τσιμισκή 77, Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310276508, Κιν: 6974496334, 

www.goudelis.gr

*Ισσόπουλος Νικόλαος 
Πλαστικός Χειρουργός

E-mail: nikosissopoulos@gmail.com 
Website: www.surgicalartistry.gr

#υγεία
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Ξενιτεμένοι με λεφτά αλλά
«Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της», λέει ο 

θυμόσοφος λαός με τη συγκεκριμένη 
«ρήση» να… «περνάει» από γενιά 

σε γενιά τα τελευταία χρόνια βαθιάς οικονομικής 
ύφεσης που βιώνει η χώρα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα σε έκθεσή της 
η Τράπεζα της Ελλάδος, ο αριθμός των μονίμως 
εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15 έως 64 ετών, 
από το 2008 μέχρι σήμερα, ξεπερνά τις 427.000. 
Μάλιστα, η αναλογία των νέων- στις πλέον 
παραγωγικές ηλικίες 25 έως 39 ετών- ξεπερνά το 
50% στο σύνολο των εξερχομένων. Παράλληλα- 
σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας- 
υπολογίζεται ότι με βάση τις κρατικές και οικογε-
νειακές δαπάνες, ένα πτυχίο στην Ελλάδα μπορεί 
να κοστίσει περισσότερα από 100.000 ευρώ! 

Την ίδια ώρα, όπου χιλιάδες νέοι Έλληνες αφήνουν πίσω τους 
οικογένεια και φίλους για να αναζητήσουν ένα καλύτερο επαγ-
γελματικό μέλλον, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
τη μεγαλύτερη απορρόφηση «διαρροής μυαλών» έχουν μπει 
στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ένας χρόνος πέρα-
σε από το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες που στοίχισε 
της ζωή σε 34 ανθρώπους, το Παρίσι μέτρησε πριν από περί-
που ενάμιση χρόνο 153 νεκρούς, ενώ στην Αγγλία η τελευταία 
τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες 
με πέντε νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες. Η 
νέα γενιά του «απόδημου ελληνισμού» μιλά στην Karfitsa για 
τους λόγους που την οδήγησε στην ξενιτιά, την καινούρια ζωή 
αλλά και το κατά πόσο… αισθάνεται ασφαλής. 

«Αρκετά χρήματα Ελλήνων του εξωτερικού επι-
στρέφουν στη χώρα»

Η Γεωργία Κόνδη ζει στο Παρίσι τα τελευταία 
6,5 χρόνια. Έφτασε στην πόλη του Φωτός 

για μεταπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού πάνω στα ασύρμα-
τα δίκτυα, με σκοπό να «βρω πιο εύκολα 
δουλειά στην Γαλλία. Έχω σπουδάσει ηλε-

κτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπο-
λογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και εδώ και έξι χρόνια εργάζομαι στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, ως μηχανικός αρχικά και πλέον ως project 
μάνατζερ». Περιγράφοντας την καθημερινότητά της εκεί, λέει 
πως υπάρχει ελεύθερος χρόνος μέσα στην εβδομάδα ώστε 
να μπορεί να κάνει μπαλέτο, ενώ τα σαββατοκύριακά της είναι 
πάντα ελεύθερα. «Έχω 45 μέρες κανονική άδεια το χρόνο και 
στη Γαλλία σέβονται πολύ τις άδειες. Μπορείς να φύγεις σχεδόν 
όποτε θέλεις για να κάνεις διακοπές, κάτι που δεν ίσχυε όταν 
δούλευα στην Ελλάδα». Η κ. Κόνδη λέει πως για την ώρα, το 
ενδεχόμενο να επιστρέψει, δεν υπάρχει. «Δε με εκφράζει το 
πολιτικό κλίμα και κυρίως οι συνθήκες εργασίας. Δούλεψα 
στην Ελλάδα πριν φύγω και με το πρόσχημα της κρίσης οι εται-
ρείες εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Επίσης, η 

υγεία και η εκπαίδευση δεν είναι ικανοποιητικές. Πιστεύω ότι η 
χώρα έχει κρατήσει όσους μπορούσε και για όσους δεν υπάρ-
χουν θέσεις εργασίας είναι πολύ θετικό να φεύγουν και να 
ανοίγουν τους ορίζοντες τους. Ίσως, βλέποντας άλλες κουλ-
τούρες να καταλάβουμε τι φταίει με την δική μας και να γίνου-
με σωστότεροι πολίτες, αν μια μέρα η χώρα μας είναι έτοιμη 
να μας υποδεχτεί πίσω. Επίσης πιστεύω ότι αρκετά χρήματα 
Ελλήνων του εξωτερικού επιστρέφουν στη χώρα μέσω δια-
κοπών ή άλλων επενδύσεων και αυτό βοηθάει περισσότερο 
από το να έμεναν άνεργοι στην Ελλάδα». Αναφορικά με την 
ασφάλεια που μπορεί να νιώθει μέσα σε μία χώρα όπου ο 
στρατός και η αστυνομία κάνει καθημερινές… περιπολίες, λέει: 
«η τρομοκρατία πλέον έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά μας. 
Αισθάνομαι λιγότερη ασφάλεια από ότι στην Ελλάδα, στο θέμα 
της τρομοκρατίας, αλλά η αστυνομία εδώ είναι πολύ πιο υπεύ-
θυνη και καταρτισμένη. Οι επεμβάσεις τους είναι πολλές φορές 
εντυπωσιακά αποτελεσματικές, κάτι που βοηθάει στο αίσθημα 
ασφάλειας». 

«Έχει εκλείψει η εικόνα  
του τεμπέλη Έλληνα» 

Ο Μ.Π. μένει στη Γερμανία από το 2010. Όπως εξηγεί, συνερ-
γάστηκε επαγγελματικά με μια γερμανική εταιρία στην Ελλάδα 
που σχετίζεται με τα οικονομικά και στη συνέχεια του πρότει-
ναν να πάει να δουλέψει γι’ αυτούς από εκεί. Έχοντας εργαστεί 
και στην Ελλάδα, αναφέρει πως πλέον: «η καθημερινότητα μου 
είναι πιο χαλαρή για αρκετούς λόγους. Πρώτον διότι παρά την 
πίεση που μπορεί να υπάρχει, τα ωράρια τηρούνται. Επίσης, 
οι συγκοινωνίες λειτουργούν με αποτέλεσμα να φτάνεις σπίτι 
σου αρκετά πιο γρήγορα και… ξεκούραστος». Σχετικά με την 
άποψη που μπορεί να έχουν οι Γερμανοί για τους Έλληνες 
λέει: «σίγουρα έχει περάσει κατά κάποιο βαθμό 
το στερεότυπο του Έλληνα που δεν 

Μία «ανάσα» από την τρομοκρατική επίθεση
Η Ηλέκτρα Στεφανάτου είναι φωτογράφος και ζει στο Λονδίνο από το 2009. «Σπούδασα 
Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όμως στην πο-
ρεία με τράβηξε η φωτογραφία και έφυγα για σπουδές στην Αγγλία». Λέει πως ο ελεύθε-
ρός της χρόνος είναι μετρημένος, «δεδομένου ότι οι ρυθμοί της ζωής είναι γρήγοροι και 
οι αποστάσεις μεγάλες». Η κ. Στεφανάτου βρέθηκε σχετικά κοντά στο σημείο όπου έγινε 
η τελευταία τρομοκρατική επίθεση. «Δε μπορώ να πω ότι νιώθω ασφάλεια γιατί τα πάντα 
είναι πιθανά με βάση τα τελευταία δεδομένα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κά-
ποιο μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αγγλικές αρχές κάνουν 
βέβαια ότι μπορούν για να το αποτρέψουν». Περιγράφει πως αφήνει πάντα ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να γυρίσει στην Ελλάδα αλλά «αισθάνομαι ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική 
περίοδος. Είναι σίγουρα στενάχωρο το ότι τόσος νέος κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό, 
όμως η έλλειψη επιλογών στην Ελλάδα δυστυχώς δεν άφησε περιθώρια».

Των Ελ. Καραβασίλη - Β. Στολάκη
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χωρίς… ασφάλεια! 
δουλεύει πολύ, αλλά καθώς τα τελευταία χρό-
νια έχουν ενταχτεί στο δυναμικό τους πολλοί 
και άκρως καταρτισμένοι Έλληνες, αυτή η εικό-
να -ακόμη και σε επίπεδο χιούμορ- έχει εκλεί-
ψει». Περιγράφει πως όσο περνάνε τα χρόνια, 
το σενάριο να επιστρέψει στην Ελλάδα γίνεται 
όλο και πιο απίθανο. «Παρά το γεγονός ότι έχω 
και περιουσία και οικογένεια εκεί. Νομίζω ότι το 
πιο δύσκολο κομμάτι στην προσαρμογή, πέρα 
από την κίνηση στους δρόμους και εν γένει την 
ποιότητα ζωής, θα είναι η έλλειψη της επαγ-
γελματικής ασφάλειας λόγω της αίσθησης της 
αναξιοκρατίας και της παρεμβατικότητας του 
κράτους σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς, λόγω 
και της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα γονιού, 
παράγουμε πολύ περισσότερους πτυχιούχους 
από όσους χρειαζόμαστε και δυστυχώς τους 
εξάγουμε χωρίς όφελος για τη χώρα. Δεν θα 
το έβλεπα μεμονωμένα σαν γεγονός αλλά σαν 
άλλο ένα δείγμα της έλλειψης μακροπρόθε-
σμου στρατηγικού σχεδιασμού στην Ελλάδα 
σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στον τομέα της 
παιδείας». 

«Εγκλωβισμένη η νέα γενιά»

Ο Γιάννης Μαστιγόπουλος 
πήγε πριν από επτά 

χρόνια 
στην Αγγλία για σπου-

δές, πάνω στη μηχανική λογι-
σμικού. Περιγράφει πως τα 
πρώτα πέντε, δούλευε ως 
πωλητής προκειμένου να κα-
ταφέρει να συντηρηθεί κατά τη 

φοιτητική του περίοδο. «Τα τε-
λευταία δυο χρόνια δουλεύω πάνω 

στο αντικείμενο που σπούδασα, ως Solutions 
Engineer». Παρόλα αυτά, λέει πως: «σκέφτομαι 
συνέχεια την πιθανότητα επιστροφής. Καλώς ή 
κακώς η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, δεν 
είναι εύκολο να ξεχαστεί. Ο γυρισμός 
όμως φαντάζει δύσκολος. Εδώ που 
ζω τώρα είναι εύκολο να συνεχίσω 
να χτίζω μια καριέρα και να σχεδιά-
ζω ένα μέλλον με πιο σταθερές βά-

σεις. Στην Ελλάδα οι εργασιακές ευκαιρίες 
είναι πολύ περιορισμένες και οι προοπτικές εξέ-
λιξης πολύ μικρές». Και συμπληρώνει: «η χωρά 
αυτήν τη στιγμή απωθεί την επιχειρηματικότητα 
σε βαθμό κακουργήματος. Οι κρατήσεις από 
τα χρεωμένα ασφαλιστικά ταμεία και η πολύ 
βάρια φορολογία, δημιουργούν ένα αβάσταχτο 
οικονομικό κλίμα που ένας νέος επιχειρηματίας 
δεν μπορεί να επωμιστεί ξεκινώντας κάτι και-
νούργιο. Αυτό δε δίνει τη δυνατότητα σε νέους 
ανθρώπους να σκέφτονται νέους τρόπους και 
να εφαρμόζουν νέες ιδέας για να ξεκινήσουν 
κάτι με σκοπό την ανάπτυξη της χωράς. Είναι 
πραγματικά στενάχωρο το ότι η νέα γένια είναι 

εγκλωβισμένη να πληρώνει τα οικονομι-
κά και πολίτικα λάθη προηγούμενων 

γενεών». Ο Νικόλας Φωτόπου-
λος ζει και εργάζεται στην Αγγλία 
από το 2010. «Στην Αγγλία νοιώθω 
πολύ πιο ασφαλής. Υπάρχουν περι-

οχές όπου ο κόσμος βγαίνει, πίνει και πρέπει 
να προσεχείς. Φυσικά και το Λονδίνο είναι και 
θα είναι στόχος αλλά τα μέτρα ασφαλείας είναι 
δρακόντεια», σημειώνει. Αναφερόμενος στην 
Ελλάδα, λέει ότι: «είναι ιδανικός προορισμός 
για διακοπές αλλά δε μπορώ να με φανταστώ 
στις ουρές στην εφορία, να κινδυνεύω να με 
πατήσουν στο δρόμο, να με κοιτάνε στραβά στο 
περίπτερο επειδή δεν έχω ψιλά, μικρά καθη-
μερινά πράγματα που αλλάζουν αρκετά τη ζωή 
σου. Μακάρι η Ελλάδα να ήταν η χώρα που έχω 
στο μυαλό αλλά δεν είναι κι ούτε θα γίνει όσο 
ζω εγώ. Πολλοί ήταν αυτοί που είπαν θα κάτσω 
να παλέψω στην Ελλάδα και θα το έκανα κι εγώ 
αλλά για κάποιον που πάλεψε για μένα».

Ο Χρύσανθος Χριστοδούλου είναι εικαστικός 
και πήγε στο Λονδίνο προκειμένου να μπορέ-
σει να αποκατασταθεί επαγγελματικά. 
«Το να ζει κάποιος στο Λονδίνο είναι 
αρκετά δύσκολο. Επίσης, δε μπορεί 
κανείς να πει με σιγουριά ότι αισθά-
νεται ασφαλής σε μια τόσο μεγάλη 
πόλη, πόσο μάλλον όταν ξέρεις 

ότι είναι ένας από τους πρώτους στόχους του 
“τρομοκρατικού κύκλου”. Η αστυνόμευση είναι 
υψηλή και αποτελεσματική θα έλεγα, όπως και 
ο έλεγχος στα αεροδρόμια αρκετά αυστηρός, 
αλλά προφανώς όπως και η ιστορία η ίδια απο-
δεικνύει, δεν αρκεί». Ο κ. Χριστοδούλου λέει ότι 
«σε ένα μέρος του μυαλού μου πάντα υπάρχει 
το ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Ελλάδα. Εί-
μαστε λαός με πολλές και καλά ριζωμένες συ-
νήθειες, είναι δύσκολο για εμάς να ενταχθούμε 
σε ένα άλλο περιβάλλον. Προσωπικά είμαι ένα 
άτομο που έφυγα σε πολύ μικρή ηλικία για να 
σπουδάσω στο εξωτερικό μιας και το σύστημα 
της Ελλάδας είναι αρκετά σκληρό στον κλά-
δο μου (καλών τεχνών). Από πάντα η Ελλάδα 
έχανε φωτεινά μυαλά τα οποία άνθιζαν στο 
εξωτερικό. Ο συνδυασμός έλλειψης παιδείας, 
η πτυχιολαγνεία, η ξενολαγνεία και η έλλειψη 
στήριξης νέων επαγγελμάτων και θέσεων νομί-
ζω ότι καταλήγουν στο αποτέλεσμα αυτό».

«Έχουν παγιωθεί εικόνες όπως αυτή 
των ένοπλων στρατιωτών»

Ο Μιχάλης Γουδής είναι δημοσιογράφος και ζει 
μόνιμα στις Βρυξέλλες τα τελευταία τέσσε-

ρα χρόνια. Μιλώντας στην Karfitsa 
υποστηρίζει πως εδώ και ένα χρόνο 
η παρουσία των στρατιωτών στους 
δρόμους του… κέντρου λήψης των 
αποφάσεων είναι μια εικόνα παγιω-

μένη. Αναφέρει ο κ. Γουδής: «πριν από 
μερικές ημέρες οι Βρυξέλλες τίμησαν τη 

μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων της 22ας 
Μαρτίου. Μέσα σε ένα χρόνο από εκείνο το τρε-
λό ανοιξιάτικο πρωινό του 2016 αρκετά έχουν 
αλλάξει στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στην 
καθημερινότητα της πόλης έχουν παγιωθεί 
εικόνες όπως αυτή των στρατιωτών που πε-
ριπολούν ένοπλοι στην ευρωπαϊκή συνοικία 
και όχι μόνο, αφού μπορεί να τους συναντήσει 
κανείς ακόμη και σε βαγόνια του μετρό. Τα μέ-
τρα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά κτίρια και στα 
γεγονότα που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, 
όπως σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή συναυλίες, 
έχουν ενισχυθεί. Στην ειδησεογραφία τείνει να 
καθιερωθεί μία στήλη για τις αντιτρομοκρατικές 
επεμβάσεις της αστυνομίας». Ο ίδιος συμπλη-
ρώνει πως: «οι εκρήξεις στο αεροδρόμιο του 
Zaventem και στο σταθμό του Maalbeek έθεσαν 
σε κίνηση ένα εκκρεμές μεταξύ ασφάλειας και 
ελευθερίας. Ωστόσο η κουλτούρα της «συμβίω-
σης» και της ζύμωσης των αντιθέσεων που χα-
ρακτηρίζουν την πόλη αποδείχτηκε ανθεκτική 
παρά και την επίδραση άλλων επιθέσεων που 
μεσολάβησαν στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη 
Νίκαια και πιο πρόσφατα στο Λονδίνο. Η ατμό-
σφαιρα στις Βρυξέλλες σήμερα δεν μπορεί να 

συγκριθεί με το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιό-
τητας του 2016. Η ζωή μπορεί να άργη-

σε κάπως αλλά δείχνει να ξαναβρήκε 
τους ρυθμούς της. Και όλοι θέλουμε 
να ελπίζουμε όχι απλώς μέχρι την 
επόμενη φορά...», καταλήγει. 
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Μετά από εξίμιση χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία και πιο συγκεκριμένα στα Μ.Α.Τ. ο 28χρονος Χα-
ρίλαος Κυριακίδης πήρε την απόφαση να συνεχίσει την ζωή του αλλά και την δουλειά του 
αστυνομικού που τόσο αγαπάει στη... Γερμανία. Ο νεαρός είναι ο πρώτος αστυνομι-

κός, χωρίς γερμανική υπηκοότητα, που έγινε δεκτός στην  Ομοσπονδιακή Γερμανική  
αστυνομία για να εργαστεί στον χώρο του αεροδρομίου Φρανκφούρτης και 
ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτήν την απόφαση είναι… ο έρωτας: 
«Την περίοδο που ήμουν στο Ελληνικό Λύκειο Φρανκφούρτης 
γνώρισα την σημερινή γυναίκα μου. Χαίρομαι πάρα 
πολύ που εδώ στην Γερμανία μου επιτρέπεται 
να είμαι ταυτόχρονα ομοσπονδιακός 
αστυνομικός όπως και να ζω 
μαζί με την γυναίκα μου 
και την οικογέ-
νειά μου».

Οι πρώτες ημέρες σε ξένη πόλη

Έζησε στην  Έδεσσα μέχρι την ηλικία των 16 
χρόνων του, τότε ο γονείς του, του ανακοίνω-
σαν πως θα μετακομίσουν στην Γερμανία: «Τα 
παιδικά μου χρόνια στην Έδεσσα ήταν όμορ-
φα αλλά οι γονείς μου πήραν την απόφαση 
να μετακομίσουμε στην Φρανκφούρτη, στην 
αρχή ξαφνιάστηκα με αυτή την απόφαση, πα-
ρόλα αυτά χάρηκα γιατί θα γνώριζα μια άλλη 
χώρα και φυσικά θα μάθαινα μια καινούρια 
γλώσσα». Στην αρχή όπως ομολογεί ο κ. Κυ-

ρι-
ακίδης 

ήταν όλα και-
νούργια για αυτόν και 

την οικογένεια του στην Γερμανία 
αλλά προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα: 

«Καθώς φτάσαμε στην Φρανκφούρτη με την 
οικογένειά μου στην αρχή ήταν όλα νέα για 
εμάς. Μια ξένη πόλη, αλλά χωρίς να περάσει 
πολύς καιρός μου άρεσε η χώρα όπως και η 
γλώσσα». Ξεκίνησε μαθήματα στο Ελληνικό 
Λύκειο Φρανκφούρτης από όπου αποφοίτη-
σε αλλά πιστεύει πως στην Ελλάδα τα μαθή-
ματα είναι πιο δύσκολα: «Τα μαθήματα στην 
Ελλάδα προσωπικά τα βρίσκω πιο απαιτητικά 
κι αυτό που μου άρεσε στην Γερμανία είναι 
ότι ο αριθμός των μαθητών στις σχολικές τά-
ξεις ήταν μικρότερος».

Η πραγματοποίηση του ονείρου

Μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο 
Φρανκφούρτης, θέλησε να επιστρέψει στην 
πατρίδα του όπως και έκανε για να πραγμα-

τοποιήσει το όνειρο του να γίνει αστυνομικός 
και να μπορέσει να παραμείνει στην χώρα 
του, έτσι έδωσε εξετάσεις και έγινε δεκτός 
στην Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου το 
έτος 2007: «Πάντα ήθελα να γίνω αστυνομι-
κός, επέστρεψα στην Ελλάδα στην ηλικία των 
18 ετών, όπου και εκεί ξεκίνησα την αστυ-
νομική μου εκπαίδευση. Ήθελα να παραμεί-
νω στην χώρα και να υπηρετήσω εκεί ως 
αστυνομικός». Με το πέρας της αστυνομικής 
εκπαίδευσης εντάχθηκε στα Μ.Α.Τ. και όπως 
είπε χαρακτηριστικά, ενίοτε και σε σκληρές 
συνθήκες εργασίες ενώ εργάστηκε και ως 
αξιωματικός υπηρεσίας σε αστυνομικό Τμή-
μα της Αθήνας. Όμως του έλειπε η οικογέ-
νεια του που βρισκόταν σε άλλη χώρα καθώς 
και η γυναικά του, η οποία μεγάλωσε και 
εργαζόταν στην Γερμανία: «Η γυναίκα μου 
γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Έχει σίγουρη 
εργασία στην εφορία της Φραγκφούρτης. Η 
Ομοσπονδιακή Αστυνομία μου έδωσε αυτή 
την ευκαιρία και πιστεύω ότι μπορούμε ορ-
γανωμένα και δυναμικά να ξεκινήσουμε την 
οικογένειά μας».

Έγινε ο πρώτος Έλληνας  
στη Γερμανική αστυνομία

Ενημερώθηκε αρχικά από την επίσημη ιστο-
σελίδα της Ομοσπονδιακής γερμανικής αστυ-
νομίας για να καταθέσει την αίτηση του για την 
αλλαγή εργασίας του και η γνώση της γερμα-
νικής γλώσσας στάθηκε σύμμαχος του: «Με 
υποστήριξε και το Αρχηγείο της Γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Μετά την κατά-
θεση της έγγραφης αίτησης υποψηφιότητας 
καλέστηκα να λάβω μέρος στις εισαγωγικές 
εξετάσεις, τις οποίες και πέρασα με επιτυχία. 
Η αστυνομική μου εκπαίδευση από την Ελλά-
δα αναγνωρίστηκε μέσω της γερμανικής αρ-
μόδιας υπηρεσίας, κι έτσι την 1η Φεβρουαρί-
ου του 2017 τοποθετήθηκα στην Διεύθυνση 
του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης» εκεί 
μέρος των καθηκόντων του είναι ο έλεγχος 
διαβατηρίων και οι περιπολίες εντός του αε-

ροδρόμιου καθώς δηλώνει ευγνώμων στην 
ΕΛ.ΑΣ. γιατί χάρη στην εκπαίδευση του μπό-
ρεσε να συνεχίσει την καριέρα του ως αστυ-
νομικός σε ξένη χώρα: «Είμαι ευγνώμων 
στην Ελληνική Αστυνομία για την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση που μου παρείχε, διότι μου 
έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσω να ασκώ 
το επάγγελμα μου στην Γερμανία». Σε ερώ-
τηση σύγκρισης των δύο υπηρεσιών εκείνος 
αποκρίθηκε: «Τα καθήκοντα και οι αρμοδιό-
τητες της Ελληνικής Αστυνομίας διαφέρουν 
από αυτά  της Γερμανικής Ομοσπονδιακής 
Αστυνομίας. Επίσης η οργάνωση της  στην 
Ελλάδα είναι πιο στρατιωτική». Τον δέχτηκαν 
με ανοιχτές αγκάλες οι νέοι του συνάδελφοι: 
«Το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας 
είναι πολύ καλές. Οι συναδέλφισσες και οι 
συνάδελφοι μου είναι πολύ ικανοί και φιλικοί 
μαζί μου και με δέχτηκαν εγκάρδια».

«Δεν μετανιώνω 
που ήρθα Γερμανία»

Αυτό που θα του λείψει πιο πολύ τονίζει ο 
νεαρός αστυνομικός είναι: «Ο ήλιος και η 
θάλασσα. Αλλά ως αντάλλαγμα έχω κοντά 
μου την γυναίκα μου και τους γονείς μου» 
παράλληλα σε νέους που σκέφτονται να με-
τακομίσουν σε ξένη χώρα συμβουλεύει: «Να 
σκεφτούν πρώτα πολύ, τα θετικά και τα αρ-
νητικά, πριν εγκαταλείψουν την χώρα τους. 
Και εάν τα θετικά υπερισχύουν των αρνητι-
κών και μπορούν να ζήσουν με τα αρνητικά 
αυτά τότε να το τολμήσουν. Εγώ προσωπικά 
αυτό το βήμα δεν το μετάνιωσα».

Χαρίλαος Κυριακίδης

Ο πρώτος  Έλληνας αστυνομικός της... Γερμανίας

Της Παναγώτας Γιδαροπούλου
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Με αφορμή την πρόσφατη επίθεση στο μετρό της Αγ. Πετρού-
πολης καλό είναι να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει με 
την Ισλαμική Τρομοκρατία και τη μάχη που διεξάγεται εδώ και 
δεκαετίες με την Ορθόδοξη Ρωσία.

Η έννοια της Ισλαμικής Τρομοκρατίας είναι στην ουσία ένας 
όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει πολλές σέκτες όπως είναι το 
ISIS (Ισλαμικό Κράτος), η Αλ Κάιντα, η Αλ Νούσρα, οι Τσετσένοι 
και οι Ουιγούροι.

Η Ορθόδοξη Ρωσία εδώ και δεκαετίες πολεμά με τους μουσουλ-
μάνους Τσετσένους που στο παρελθόν έχουν λάβει μεγάλη ενί-
σχυση από τις ΗΠΑ, με σκοπό την αποδυνάμωση του Κρεμλίνου.

Πέραν των Τσετσένων η Ρωσία πολεμά το Ισλαμικό Κρά-
τος στη Συρία αλλά και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 

ενώ υπάρχει συμφωνία με την Κίνα για την από κοι-
νού καταστροφή των Ουιγούρων ( η συγκεκριμένη 
ομάδα πλήττει και την Κίνα).

Τα μέτωπα, όπως γίνεται κατανοητό, είναι πολλά και 
με εξαίρεση τους Τσετσένους που είναι καθαρά ρωσικό 

θέμα υπάρχει η εκπεφρασμένη βούληση του Βλαντιμίρ 
Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ για από κοινού επιχειρήσεις 

κατά του ISIS και της Αλ Κάιντα.

Η συμμαχία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς ο Ντόναλντ 
Τραμπ, παρότι Πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει μία σκληρή αντιπολί-
τευση στο εσωτερικό η οποία προσπαθεί να τον καθαιρέσει, 
χρησιμοποιώντας ως μοχλό επικοινωνιακής πίεσης τις καλές 
σχέσεις του με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει προσωπικό πια πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης και 
μόνο αν καταφέρει να εδραιωθεί και να χτυπήσει το κατεστημένο 
του Πενταγώνου (τα λεγόμενα ‘Γεράκια’) θα καταφέρει η Nέα 
Συμμαχία των Χριστιανών να συναφθεί επισήμως.

 Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως και η Μαρί Λεπέν 
επιθυμεί να λάβει μέρος στην Νέα Συμμαχία των Χριστιανών, εάν 
εκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας (οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν πως δεν θα εκλεγεί). Μόνο τυχαία δεν ήταν και η πρό-
σφατη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Πούτιν, όπου συζητήθηκε 
και το ζήτημα της Ισλαμικής Τρομοκρατίας.

Δυστυχώς υπάρχει μία μεγάλη μερίδα Ελλήνων πολιτών η οποία 
είτε από άγνοια είτε από πολιτική ιδεοληψία δεν αντιλαμβάνεται 
πως η μαζική είσοδος μουσουλμάνων στην Ελλάδα, είτε ως 
πρόσφυγες είτε ως λαθρομετανάστες, που δεν έχουν απελαθεί, 
εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπάρχουν ανάμεσά μας πρόσωπα 
επικίνδυνα για διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων. Ίσως όχι 
σε ελληνικό έδαφος αλλά σε ευρωπαϊκό που μας φορτώνει με 
την ευθύνη της ασφάλειας.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ρόλο των ΜΚΟ οι οποίες δεν 
λογοδοτούν στο ελληνικό κράτος και σίγουρα κάποιες εξ αυτών 
παίζουν ανθελληνικό ρόλο. Άλλωστε στις αρχές της εβδομάδας 
έγινε γνωστό πως σπανός εργαζόμενος σε ΜΚΟ της Λέσβου 
συνελήφθη από τις Ελληνικές Αρχές, καθώς υπάρχουν υποψίες 
ότι κατέγραφε για λογαριασμό της ΜΙΤ τις κινήσεις του λιμενικό 
σώματος. Το τονίζουμε αυτό για να δείξουμε το μέγεθος του 
προβλήματος ασφάλειας που υπάρχει στη χώρα μας.

Απαιτείται πολιτική βούληση και διπλωματικές κινήσεις ώστε η 
Ελλάδα και ο χριστιανικός κόσμος να συνεννοηθεί στο πως θα 
καταπολεμηθεί το φαινόμενο της Ισλαμικής Τρομοκρατίας για να 
επιστρέψει η ασφάλεια και η τάξη.

*Ο κ. Βελόπουλος είναι πρόεδρος του κόμματος «Ελληνική 
Λύση»

Έρχεται η νέα «συμμαχία»  
των Χριστιανών;
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Πόσο θα συνεχιστεί η βύθιση της χώρας; Πού μπορεί να φτάσουμε; Έχουμε πιάσει 
πάτο ή έχει ακόμα πολύ παρακάτω; Γιατί δεν αντιδρά κανένας; Το κοντέρ του 
κυνισμού και του παχυδερμισμού έχει τερματίσει ή υπάρχουν ακόμη περιθώρια;

Οι απαντήσεις δυστυχώς σε αυτά τα απλά βασικά ερωτήματα που τριβελίζουν το 
μυαλό μας τις στιγμές που μπορούμε να σκεφτούμε την συλλογική και ατομική 
μας πορεία δυστυχώς είναι αποκαρδιωτικές.

Ναι, η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί διότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν διορθώνουμε 
βασικά, δεν απαιτούμε τα αυτονόητα. Ναι μπορεί να κατρακυλήσουμε σε πολύ 
χειρότερες καταστάσεις από αυτές που ζούμε ήδη καθώς όχι μόνο δεν πιάσαμε 
πάτο, αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε πως θα είναι η κατάσταση σε εκείνα 
τα βάθη. Δεν αντιδρά κανείς διότι εκτιμά ότι δεν μπορούμε να πάμε χειρότερα 

παρά μόνο καλύτερα ή γιατί έχει απογοητευθεί βαθιά και βιώνει την ματαίωση, 
επιλέγει την απόσυρση και την ιδιώτευση καθώς το μέγεθος του αντιμνη-

μονιακού ψεύδους τον άδειασε ψυχικά. Η απομάγευση είναι ένα σοκ. 
Και ναι, όπως μας διδάσκουν τα κυβερνώντα κόμματα, τα επίπεδα κυ-
νισμού είναι πολύ μεγάλα – αλλά πάντα υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα.

Τίποτα δεν οδηγεί σε μία παραίτηση ή μία ειλικρινή συγνώμη. Κανένα 
απολύτως στέλεχος, υπουργός ή βουλευτής δεν συγκινείται. Η πλήρης 

διάψευση, η χειροτέρευση όλων των δεικτών επί των ημερών τους, η 
εφαρμογή ακριβώς των αντιθέτων από αυτά που υποσχέθηκαν, δεν φαίνε-

ται να εγείρει ζητήματα συνείδησης σε κανέναν. Κοινοβουλευτική ομάδα μπετόν 
αρμέ. Τι και αν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία – κόμματα δεκαετιών με 45% έκαστο 
και ισχυρή παραταξιακή παράδοση και αγκύρωση στην ελληνική κοινωνία- δο-
κιμάζονταν σε κάθε ψηφοφορία δημοσιονομικών μέτρων; ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τα 
ψηφίζουν όλα, ατάραχοι.

Δεν είναι δείγμα αυτό κυνισμού; Σαφέστατα είναι. Όμως το ερώτημα αναβαθμίζε-
ται και γίνεται πιο επικίνδυνο. Που μπορεί να φτάσει μία αυθεντικά κυνική εξου-
σία; Που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ένα μικρό σύνολο ανθρώπων σε θέσεις 
ευθύνης που είναι δομικά αποσυνδεδεμένο από την κοινωνία και τη χώρα και 
φαίνεται απλά να απολαμβάνει τις κρατικά χρηματοδοτούμενες βόλτες και χάρες;

Θα είναι η ζημιά ανεπανόρθωτη; Θα μπορέσουμε στον ορατό ορίζοντα να γίνουμε 
ξανά κύριοι των ζωών μας; Θα μπορούμε δηλαδή να σχεδιάσουμε, να ονειρευ-
τούμε, να υλοποιήσουμε έστω κάποια από αυτά που ορεγόμαστε ή θα είμαστε 
έρμαια της τύχης και της αβεβαιότητας; Αξίζει μια ζωή γεμάτη αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια;

Υποτιμούν και λοιδορούν πολλοί έναν άμεσο μικρό στόχο ως μη ικανό να αλλάξει 
τη ρότα των πραγμάτων. Ένας μικρός άμεσος στόχος είναι να απομακρυνθεί αυτή 
η κυβέρνηση και τα κόμματα που την απαρτίζουν από την εξουσία. Έναντι ποίου; 
Είναι αυτό αρκετό; Και οι όποιοι επόμενοι τι θα κάνουν; 

Ναι είναι αρκετό, είναι η απάντηση. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι οποίοι επόμενοι 
αλλά ξέρουμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι είμαστε με μαθηματική ακρίβεια χαμένοι 
από χέρι. Διότι όταν το σπίτι καίγεται και καταστρέφεται, ο κύριος του ακινήτου 
δεν σκέπτεται τον αρχιτέκτονα και τον διακοσμητή εσωτερικών χώρων που θα 
του αναμορφώσει την οικία. Σκέπτεται πρώτα να σβήσει η φωτιά, να περιορίσει 
τη ζημία, να σώσει ό,τι σώζεται ώστε το κόστος της ανακαίνισης να είναι λογικό. 
Ώστε να υπάρχει σπίτι την επομένη.

Για αυτό το λόγο κόμματα και πολίτες που αντιπολιτεύονται την υπάρχουσα 
εξουσία οφείλουν να ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της. Σχέδια, τακτικές και 
λογικές εξάντλησης της τετραετίας από την παρούσα ώστε να περάσει αυτή τα 
δύσκολα είναι λογικές υπεκφυγής και ευθυνοφοβίας. 

Ή το σπίτι καίγεται και πέφτουμε στις φλόγες να το σώσουμε ή καθόμαστε στο 
απέναντι πεζοδρόμιο και συνομιλούμε με τους γείτονες για το κόστος της ανακαί-
νισης εν καιρώ.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής

Ένα σπίτι καίγεται
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«Ο τρίτος δρόμος  
είναι της αγάπης»

«Απέναντι στην τυραννία – 20 
μαθήματα από τον 20ο αιώνα» «Αντίπαλοι στην αγάπη» «Ο  Ήλιος του Δεκέμβρη» 

Αρχές του Οκτώβρη του 1940. Ο Βασί-
λης Δημακόπουλος, νεαρός λοχαγός στην 
υπηρεσία αντικατασκοπίας του Ελληνικού 
Στρατού, θα λάβει την εντολή να μεταβεί 
στην Ιταλία με το ψεύτικο όνομα Σέρτζιο 
Φινέτι. Σκοπός του να συλλέξει ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την πιθανολογού-
μενη ιταλική εισβολή στην Ελλάδα. Μερικές 
ημέρες πριν ξεκινήσει για την επικίνδυνη 
αποστολή του, γνωρίζει και ερωτεύεται κε-
ραυνοβόλα την Έλενα. Είναι ένας έρωτας 
που έρχεται στην πιο ακατάλληλη στιγμή... 
Ύστερα από ένα περιπετειώδες σύντομο 
ταξίδι, φτάνει τελικά στην Ρώμη όπου και 
θα συνεργαστεί με την Παολίνα Φεράρι, μία 
γυναίκα εκπληκτικής ομορφιάς που θα παί-
ξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του… Κάποιος 
θα τον προδώσει και θα βρεθεί στις ιταλικές 
φυλακές, αλλά θα καταφέρει να αποδράσει 
και θα βρει καταφύγιο στις τάξεις των Ιτα-
λών παρτιζάνων… Αίγυπτος, Ελλάδα, Άγιον 
Όρος, Νέα Υόρκη, Κούβα… Μια ατέλειωτη 
περιπλάνηση θα τον φέρει ξανά μπροστά 
στη μοίρα του… Ενώπιος ενωπίω με την 
προδοσία της Έλενας. Ενώπιος ενωπίω με 
την αλήθεια... Ένα λογοτεχνικό bestseller 
έρωτα, πολέμου, προδοσίας και αμείωτης 
περιπέτειας που θα σας συναρπάσει!

Το βιβλίο του Αμερικανού ιστορικού 
Timothy Snyder που μας καλεί σε επαγρύ-
πνηση για να αποτρέψουμε την τυραννία 
κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου από τις Εκ-
δόσεις Παπαδόπουλος «Η επίθεση κατά 
της δημοκρατίας δεν είναι ποτέ άμεση. 
Γίνεται με μικρά, ύπουλα βήματα, με την 
επίκληση της «βούλησης του λαού», με 
την μεταμφίεση του αυταρχισμού σε πρά-
ξεις που υποτίθεται ότι απηχούν το «κοινό 
αίσθημα», αλλά αποδεικνύονται καταλυ-
τικές της ελευθερίας» Αυτό υποστηρίζει o 
ιστορικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Yale Timothy Snyder στο νέο του βιβλίο 
Το «Απέναντι στην Τυραννία: 20 μαθήματα 
από τον 20ο αιώνα» κυκλοφορεί στις 24 
Απριλίου από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
σε μετάφραση της Κατερίνας Σχινά. Γραμ-
μένο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ 
στην προεδρία των ΗΠΑ, το βιβλίο περιέχει 
είκοσι μαθήματα που μας δίνει ο εικοστός 
αιώνας ανατρέχοντας σε εκατό χρόνια ιστο-
ρίας, με σταθμούς την ανάδυση του φασι-
σμού, του ναζισμού και του κομμουνισμού.  
Ο έγκριτος ιστορικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στο πώς εγκαθιδρύθηκαν αυτά τα καθε-
στώτα, στο πώς επιβλήθηκαν σε λαούς που 
παρακολουθούσαν σαν υπνωτισμένοι την 
μία παραβίαση των δημοκρατικών αρχών 
μετά την άλλη, στο πώς παρέσυραν απλούς 
πολίτες και τους μετέτρεψαν σε όργανα των 
δόλιων σκοπών τους…

Εκδόσεις Ωκεανός Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Τα Ρεμάλια, μια ποδοσφαιρική ομάδα εφή-
βων, που διαλύθηκε νωρίς, όπως κάθε 
εφηβικό όνειρο. Κι ύστερα… χάθηκαν. Τους 
πήρε ο χρόνος από το χέρι και τους έβαλε 
να παίξουν μπάλα με έναν δύσκολο κι επι-
κίνδυνο αντίπαλο: τη γυναίκα. Δύσκολος 
παίκτης η γυναίκα, με όπλα άλλοτε φανερά 
και άλλοτε μυστικά, που τα επιστρατεύει σε 
κάθε αγώνα και σε κάθε ρόλο της. Είτε είναι 
μάνα είτε γιαγιά, είτε είναι σύζυγος ή ερω-
μένη, είτε κόρη ή εγγονή. Αέναος ο αγώνας 
αυτός που αιώνες τώρα δίνεται στης ζωής 
το γήπεδο. Ποιος είναι ο νικητής και ποιος 
ο ηττημένος, καμία σημασία δεν έχει. Γιατί 
είναι ο αγώνας που μετράει! Ένα είναι σί-
γουρο. Μπορεί ο αγώνας να είναι γένους 
αρσενικού, μα η ζωή είναι πάντα γυναίκα.

Εκδόσεις Ψυχογιός 
Μια ποιητική συλλογή γραμμένη από τα 
βάθη της ψυχής κι όπως περιγράφει κι ο 
ίδιος ποιητής «ο ήλιος του Δεκέμβρη είναι 
ένα μονοπάτι που τελικά δεν πήραμε, μια 
γλυκιά μουσική κρυμμένη μέσα στα σύννε-
φα, το γέλιο ενός νέου παιδιού χαραγμένο 
στο βρεγμένο χώμα και οι μέρες του Δε-
κέμβρη είναι μικρές και σύντομες σαν μια 
νάρκη στη μέση του χειμώνα όπου αναγεν-
νιέται μια μικρή φλόγα, να μας απελευθε-
ρώσει».

του Θ. Παπαθεοδώρου του Timothy Snyder του Σπύρου Ι. Κιαρτζή της Πένυς Παπαδάκη

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr #books
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retziostassos@gmail.com
Του Τάσου Ρέτζιου

Ανύποπτοι στη μοναξιά της σκηνής

Το άγιον τοις κυσί

Κάθε φορά που βλέπω έναν ή μία ηθοποιό 
μόνο ή μόνη πάνω σε μια θεατρική σκη-
νή νιώθω να με διαπερνάει ένα περίεργο 
αεράκι ματαιοδοξίας. Σκέφτομαι τη σκηνή 
σαν ένα σφαγείο, από αυτά τα παλιά, τα 
αλύπητα, τα δίχως έλεος, αλλά και δίχως 
συναίσθηση του πόνου – μια δουλειά εί-
ναι και αθώος του αίματος ο καθείς. Από 
τέτοια σφαγεία δεν ξεφεύγεις. Δύσκολα 
ρηγματώνεται αυτή η συνθήκη και ακό-
μα πιο δύσκολα μπορείς να βρεις κάποιο 
συναισθηματικό κενό για να τρυπώσεις 
και να γλυτώσεις. Από εκεί και η μαται-
οδοξία που έλεγα: πιστεύει αυτός ή αυτή 
εκεί πάνω πως θα τα καταφέρει; Και όχι, 
το ελαφρυντικό της άγνοιας κινδύνου με 
τόσες επισημάνσεις δεν υπάρχει, είναι 
απλή, καθαρή ματαιοδοξία. Εγώ, μόνος/
μόνη θα σας κάνω να με ακούσετε, να 
συν-κινηθείτε, να φανταστείτε όλα αυτά 
που περιγράφω. 

Πηγαίνω προκατειλημμένος στους μονο-
λόγους, στις μονοπρόσωπες παραστάσεις, 
σ’ αυτά τα ιδιαίτερα one man / woman 
show. Κι ενισχύεται αυτή μου η προκατά-
ληψη από τις ανάγκες των καιρών, αυτές 
που γεννάνε ευκολίες και φτηνές παρα-
γωγές. Όχι, βέβαια, πως δεν οικτίρω τις 
κατά συνθήκη μεγάλες παραγωγές που 
προσπαθούν άλλοτε να βολέψουν πολλά 
πρόσωπα χωρίς αντίκρισμα και άλλοτε να 
δικαιολογήσουν το πλήθος. Αλλά τουλάχι-
στον εκεί μπορεί κανείς να ασκηθεί στην 
ακριβή τέχνη της ισορροπίας, της σιωπής, 
της δεύτερης κίνησης, του βάθους πεδίου, 
του μέρους ενός κάδρου, της ίδιας της τα-
πεινότητας που εμπεριέχει η αυτογνωσία 
της (απαραίτητης ωστόσο) κουκίδας.

Συνήθως δεν διαψεύδομαι σ’ αυτές μου 
τις εκτιμήσεις. Τη μια φορά συναντάω 
θρασεία μειράκια που μοστράρουν επι-
δεικτικά το θράσος της ημιμάθειας τους 
(ξέρετε, εκείνο το νεανικό πάθος που αμ-
φισβητεί την προηγούμενη ύπαρξη των 
«ανατροπών» τους). Την άλλη, γνωστά 
από την καλλιτεχνική ελαφράδα τους πρό-
σωπα, να προτάσσουν κορυβαντιώντας 
μιαν άλλη πλευρά τους (επίμονα, ωστόσο, 
κρυμμένη και σ’ αυτήν τους την προσπά-
θεια). Την τρίτη, ακκιζόμενους ηθοποιούς 
με υπερβολές, μανιέρες, συναισθηματι-
κούς εκβιασμούς.

Δεν θα πω τα τετριμμένα, για τη σκηνή που 
σε αποκαλύπτει, έτσι μόνος, μόνη που εί-
σαι εκεί πάνω, με όλα τα βλέμματα στραμ-
μένα σε σένα μόνο. Αλλά θα τονίσω πως 
αν δεν ριγήσεις, αν δεν τσακίσεις λίγο κι 
αν δεν φανεί αυτό στο παίξιμο, την αγωνία 
και το φόβο σου, παράσταση δεν κάνεις. 
Λατρεύω εκείνους τους ηθοποιούς που τα 

χάνουν στο μονόλογο τους ή πιο σωστά 
λατρεύω την προσπάθεια που κάνουν για 
να ξαναβρούν το νήμα. Εκεί πολλές φορές 
φαίνεται ποιος κρατιέται από τις ευκολίες 
του και ποιος αφήνεται στο ρεύμα και στη 
φυσικότητα.

Όλα αυτά έχουν –αλίμονο!- εξαιρέσεις. 
Να, για παράδειγμα η Κατερίνα Διδασκά-
λου που εδώ και χρόνια παίζει το μονόλο-
γο του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η πόρνη από 
πάνω». Εντάξει, το να πει κανείς για τους 
ρόλους που ενδύεται, για τις αλλαγές της, 
για το δάκρυ που μετατρέπει σε γέλιο, εί-
ναι μάλλον κοινοτοπία. Αυτό που έχει (και 
γενικότερη) σημασία είναι οι σιωπές της, 

τα μικρά βλέμματα που δύσκολα βρίσκουν 
δικαίωση όταν δεν υπάρχει γκρο πλαν, τα 
παιχνιδίσματα του σώματος, το ζωντάνεμα 
των λέξεων που αξίζουν τον κόπο. Σε μια 
ιδανική συνθήκη θα ήθελα να βλέπω αυ-
τήν την παράσταση χωρίς τη βοήθεια της 
ακοής, να μην υπάρχει η υποψία ότι θα την 
καταπιεί το (όντως μεστό) κείμενο, να βρει 
η μοναξιά της σκηνής λόγο ύπαρξης.

Γιατί, εντέλει, στους μονολόγους ή στα 
έργα που παίζονται από έναν ή  μία ηθο-
ποιό, ναι, σημασία έχει η ερμηνεία, αλλά 
πρέπει κανείς να τη δώσει χωρίς να παί-
ζει…

Πώς γράφεται η Ιστορία; Από ποια μεριά 
κοιτώντας; Πού στρεφόμενη για να ξεδι-
ψάσει και σε ποιες πηγές; Και πάλι, πριν 
τη γράψει κανείς, δεν πρέπει να σκεφτεί 
άλλα ερωτηματικά; Πώς διαμορφώθη-
κε η Ιστορία; Έπαιξε η τύχη ουσιαστικό 
ρόλο; Είχαν λόγο οι εικασίες, οι  μύθοι, 
ακόμα και ο χρόνος, αυτός που καμιά 
φορά δεν ανασύρει αλήθειες και αξίες, 
αλλά σκεπάζει με λήθη και στρεβλώσεις 
τα «γεγονότα».

Τα γεγονότα στο νέο μυθιστόρημα του 
Κοσμά Χαρπαντίδη «Το άκυρο αύριο» 
δεν είναι μονοσήμαντα, βρίσκονται, 
όμως, εκεί για να τους δώσει ο καθένας 
τη σημασία τους. Είναι αυτά που (σε μια 
σύνθετη, γοητευτική και νευρώδη αφή-
γηση) περιγράφουν έναν τόπο (τη Μι-
κρόπολη στην περιοχή της Δράμας), μια 
εποχή (που κρατάει περίπου οκτώ δε-
καετίες, από την Αντίσταση στην Κατοχή 
μέχρι σήμερα) και πάνω απ’ όλα έναν 
άνθρωπο – σφραγίδα, τον Πρόδρομο 
Αρσλάνογλου. Εθνικός ήρωας απένα-
ντι στους Βούλγαρους, αμφιλεγόμενος 
δήμαρχος για 37 χρόνια, με αντιλήψεις 
βίαιες και τελματωμένες, άφαντο σώμα 
με την ξαφνική εξαφάνισή του τη δεκα-
ετία του ’80.

Από δίπλα μια εθνικιστική  τρομοκρα-
τική οργάνωση, μια παράλληλη εθνική 
αγωνία, ένας απολαυστικός σαρκα-
σμός για τη σύγχρονη θρησκοληψία (ο 
Αρσλάνογλου έχει αγιοποιηθεί) και μια 
–θαρρείς- κραυγή αγωνίας για αυτά 
που υποδορίως (;) έχουν καθορίσει το 
σήμερα και την καθημερινότητά μας: 
στρεβλός εθνικισμός, ανελέητη βία, 
άδηλο μέλλον.

Και να έχεις κι από πάνω έναν τόπο 
σκληρό, αυτό της μακεδονικής γης, με 
την Ιστορία να πιέζει, με τους εθνικούς 
αλυτρωτισμούς να μην αφήνουν ανά-
σες, με τους κακά γερασμένους ανθρώ-
πους να τερματίζουν το παρόν και να 
χαράζουν το μέλλον. 

Με κοφτά κεφάλαια (κληρονομιά ενός 
καλού διηγηματογράφου), με χρονικές 
μετατοπίσεις και με μια γνήσια ελληνική 
(και γι αυτό καθόλου εθνικιστική) αγω-
νία, ο Κοσμάς Χαρπαντίδης που ζει στην 
Καβάλα και ξέρει από πρώτο χέρι πως 
ο τόπος μπορεί να καθορίζει και συμπε-
ριφορές, έγραψε ένα άκρως σημαντικό 
και επίκαιρο βιβλίο…

#post_truth_crisis
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως M. Τετάρτη 12/4
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 16.30, Κυριακή: 11.30 – 16.30
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: 18.00, Μ. Δευτέρα καμία προβολή
Επιφανής πολίτης
Προβολές: 20.00, Μ. Δευτέρα: 18.30
Αφιέρωμα: «Το μέλλον είναι τώρα»
Προβολές: 22.00, Μ. Δευτέρα καμία προβολή
Απαγορευμένα παιχνίδια του Ρενέ 
Κλεμάν
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  Μ. Δευτέρα 
στις 21.00 
Αίθουσα 2
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 18.00, Κυριακή: 11.30 – 18.00
Το άγνωστο κορίτσι
Προβολές: 20.00
Αδίστακτοι
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 18.00, 
Σάββατο, Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη: 
15.20 – 18.00, Κυριακή: 12.30 – 15.20 – 
18.00  
Λόγκαν
Προβολές: 20.40 – 23.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.10 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
14.30 – 17.30
Η μυστική γραφή
Προβολές: 20.10 - 22.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 15.30 
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 

(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.40, 
Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 13.00 – 17.40
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 19.40 – 22.10
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.20 – 
19.30, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 13.00 – 15.10 
- 17.20 – 19.30
Τρέξε!
Προβολές: 21.45 – 00.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 15.40, 
Κυριακή: 12.45 – 15.40
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 
Προβολές: 18.20 - 21.00 – 23.40 
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.00 – 
19.15, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 14.45 - 17.00 
– 19.15
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.30 – 00.00
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
3D
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 18.10, 
Σάββατο και Κυριακή: 13.50 – 18.10, Μ. 
Δευτέρα – Μ. Τετάρτη: 13.50 - 16.00 – 18.10
Colossal
Προβολές: 20.20 – 22.40
Αίθουσα 8 
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 18.30, 
Σάββατο, Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη: 
14.00 - 16.20 – 18.00, Κυριακή: 12.00 – 
14.00 – 16.20 – 18.30  
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 20.30 – 22.50
Αίθουσα 9 (Comfort)
Το φάντασμα στο κέλυφος

Προβολές: 19.50 – 22.10
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Colossal
Προβολές: 20.40 – 23.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάν-
δρου 57, Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 
2310759766)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 16.00 – 18.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: 20.00, Κυριακή: 11.30 – 20.00
Logan
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 22.15
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: Μ. Δευτέρα – Μ. Τετάρτη: 22.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου 
και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 16.00 – 18.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 20.00, Κυριακή: 11.30 – 20.00
Logan
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 22.15
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: Μ. Δευτέρα – Μ. Τετάρτη: 22.15

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 
2310834996, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.00, Κυριακή: 11.30 – 17.00
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 18.30
Η μυστική γραφή
Προβολές: 20.40 – 22.30 

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 

Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Η Μεγάλη Ουτοπία
Προβολές: 19.00
Βερολίνο αντίο
Προβολές: 20.45 – 22.30, Μ. Δευτέρα: 22.30
Η δεύτερη ευκαιρία
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, προβολή τη  Μ. Δευτέρα στις 21.00 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Ο μικρός πρίγκιπας
Προβολές: Κυριακή: 12.00
Η μυστική γραφή
Προβολές: 17.30 – 20.00 – 22.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 17.00 – 19.15 – 21.30
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Παράδοξη ευτυχία
Προβολές: 18.00 – 20.00 
Raw
Προβολές: 22.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Ακριβώς το τέλος του κόσμου
Προβολές: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Μ. 
Τετάρτη: 19.30 – 21.45
Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα 
«Elles»
Προβολές: Κυριακή, Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη: 
18.30 – 21.00
Ο καλός Αμερικάνος (CineDoc)
Προβολές: Τετάρτη: 21.00

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, One Salonica Outlet Mall, 
3ος όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.15 – 
19.15, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 11.15 – 13.15 
– 15.15 – 17.15 – 19.15
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη( 
3D 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 18.15

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 20.30, 
Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 12.15 – 14.15 – 16.15 
– 18.15 – 20.30
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: 22.45
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.00 – 
19.00, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 11.00 – 13.00 
– 15.00 – 17.00 – 19.00
Αδίστακτοι 
Προβολές: 21.00 – 23.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η πεντάμορφη και το τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.45, 
Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 11.45 – 14.45 – 17.45
Colossal 
Προβολές: 20.15 – 22.30
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.30, 
Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 11.30 – 13.30 – 15.30 
– 17.30
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: 19.30
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 18.00 – 
20.00, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 12.00 – 14.00 
– 16.00 – 18.00 – 20.00
Τρέξε! 
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
3D 
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη 12.30 – 
14.30 – 16.45
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.45
Η πεντάμορφη και το τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 21.15

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορί-

ες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, online: 
www.odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.00 – 18.00
Colossal
Προβολές: 20.00 - 22.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.10, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.10 – 19.10
Λόγκαν
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 18.30, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.30
Power Rangers
Προβολές: 20.30
Τρέξε!
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 4 (Dolby)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 19.00, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
17.00 – 19.00
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.00 – 23.20
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
3D
Προβολές: 18.30, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.20 – 18.30
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: 20.40 – 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 17.30
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 20.10 – 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 19.10, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
17.00 – 19.10
Αδίστακτοι

(«Gleißendes Glück») 
Σκηνοθεσία: Σβεν Ταντίκεν  
Πρωταγωνιστούν: Μαρτίνα Γκέντεκ, Ούλριχ Τουκούρ, Γιοχάνες Κρις 

Απεγνωσμένα εγκλωβισμένη σε έναν αποτυχημένο γάμο, η Ελένα χάνει όλη της την 
ελπίδα όταν νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί και από τον Θεό. Ψάχνοντας για βοήθεια, 
βλέπει το κλειδί της απελευθέρωσής της στο πρόσωπο ενός ψυχολόγου, του Έντου-
αρντ Γκλουκ. Αλλά ο Γκλουκ έχει τους δικούς του δαίμονες να παλέψει… Μόνο όταν 
συναντιούνται, ανακαλύπτουν την τεράστια έλξη τους και πόσο συμπληρώνει ο ένας 
τον άλλο, σε έναν κόσμο όπου η αγάπη είναι δοκιμασία… Με καθόλου τυχαίο όνομα 
ο Γκλουκ ( στα γερμανικά «γκλουκ» σημαίνει «ευτυχία» ) δείχνει την κατεύθυνση 
της κοινής τους πορείας. Τον ανθρώπινο στόχο που δεν είναι άλλος από την ευτυχία, 
όπως την ορίζει ο καθένας. Μόνο όταν συναντιούνται η Ελένα και ο Έντουαρντ, 
ανακαλύπτουν την τεράστια έλξη τους και πόσο συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. 
Διστακτικά στην αρχή, έρχονται πιο κοντά για να παραδοθούν σε έναν κόσμο, όπου η 
αγάπη είναι ταυτόχρονα δοκιμασία και υπόσχεση. Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο 
του 2001, της Σκωτσέζας Α. Λ. Κέννεντυ, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με τον τίτλο 
«Αρχέγονη ευτυχία» (σε μετάφραση Μαρίας Καμπύλη) από τις εκδόσεις Οδυσσέας. 
Σπαρακτική στην αμεσότητά της, η νουβέλα της Κέννεντυ ήταν το πρώτο βιβλίο της 
που κυκλοφόρησε στην Αμερική ενθουσιάζοντας τους κριτικούς και εξασφαλίζοντας 
στη νεαρή συγγραφέα από τη Σκωτία, μια διεθνή λογοτεχνική σταδιοδρομία.

(«Tschick») 
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 
Παίζουν: ρίσταν Γκέμπελ, Ανάντ Μπάντμπιλεκ, Ούβε Μπομ, 
Ξένια Ασέντζα, Άνγια Σνάιντερ, Νικόλ Μερσέντες Μίλερ

Ενώ η μητέρα του βρίσκεται σε κλινική αποτοξίνωσης 
και ο πατέρας του είναι σε «επαγγελματικό» ταξίδι με τη 
γραμματέα του, ο 14χρονος Μάικ περνά το καλοκαίρι του 
βαριεστημένος και μοναχός στο ακριβό μα άδειος σπίτι 
των γονιών του. Μέχρι που μια μέρα μπαίνει στη ζωή του 
ο Τσικ, ο καινούριος Ρωσικής καταγωγής συμμαθητής του, 
που όπως κι εκείνος δεν είναι καλεσμένος στο τελευταίο 
πάρτι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι της πιο 
δημοφιλούς συμμαθήτριας τους. Κι επειδή δεν έχουν τι να 
κάνουν, θα κλέψουν ένα Λάντα και θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι 
στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας…

Βασισμένο στο best-seller του Βόλφγκανγκ Χέρντορφ, το 
φιλμ του Ακίν είναι ένα ιδιαίτερο εφηβικό road-movie, που 
γυρίστηκε με την… τρέλα που απαιτεί η ιστορία του.

«Παράδοξη ευτυχία»«Βερολίνο, Αντίο»
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Προβολές: 21.20 – 23.10 
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 18.10, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.00 – 18.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 20.20
Το δέλεαρ του διαβόλου
Προβολές: 23.00

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, 
κρατήσεις από σταθερό: 8018017837 και 
από κινητό: 2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 18.30, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.30 – 18.30
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 20.30 
Παράνομες ζωές
Προβολές: 22.50
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: 18.00, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
15.50 – 18.00
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: 20.10 – 22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 15.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμέ-
νη) 3D
Προβολές: 17.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-

σμένη) 
Προβολές: 19.50
Το δέλεαρ του διαβόλου
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 17.10
Power Rangers 
Προβολές: 19.20 
Suburra: Υπόγεια Πόλη
Προβολές: 21.50
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 16.50
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 19.40 – 22.10
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 15.00
Colossal
Προβολές: 20.00 – 22.30, Σάββατο – Μ. 
Τετάρτη: 17.20 – 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 16.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: 18.50
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους) 
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 18.10, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
16.10 – 18.10
Το φάντασμα στο κέλυφος 3D

Προβολές: 20.20
Τρέξε!
Προβολές: 23.00
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 19.10, Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 
17.00 – 19.10
Αδίστακτοι
Προβολές: 21.20 – 23.10
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 17.30 - 19.30, , Σάββατο – Μ. 
Τετάρτη: 15.30 – 17.30 – 19.30
Power Rangers
Προβολές: 21.40
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Μ. Τετάρτη: 18.40
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.00 – 23.20, Πέμπτη και 
Παρασκευή: 18.40 – 21.00 – 23.20

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10, Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 16.00
Έξοδος 1826
Προβολές: 18.15
Το κρύο της Τραπεζούντας
Προβολές: 19.50 
Moonlight
Προβολές: 22.00

#ατζέντα_κινηματογράφου έως M. Τετάρτη 12/4

«Αδίστακτοι» «Η μυστική γραφή» «Αρχηγός από κούνια»

«Colossal» «Η καλύτερη στιγμή τους»

(«Braqueurs») 
Σκηνοθεσία: Ζιλιάν Λεκλέρκ 
Παίζουν: Σαμί Μπουαζιλά, Γκιγιόμ Γκουί, Γιουσέφ Χατζντί, Καάρις  

Ο Γιανί, ο Ερίκ, ο Νασέρ και ο Φρανκ 
είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα 
ληστών σε ολόκληρη την περιφέρεια 
του Παρισιού. Ανάμεσα σε κάθε 
χτύπημα, ο καθένας από αυτούς 
προσπαθεί να διαχειριστεί την 
οικογενειακή του ζωή, ακροβατώ-
ντας μεταξύ παράνοιας, απομόνωσης 
και ανησυχίας των συγγενών τους. 
Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που 
ο αδερφός του Γιανί, ο Αμίν, θα 
κάνει ένα μεγάλο λάθος, που θα 
αναγκάσει την ομάδα να βρεθεί 
υπό την δούλεψη των «βαρόνων» 
ναρκωτικών της πόλης. Πλέον, η 
ομάδα δεν έχει να φέρει εις πέρας 
τις ληστείες τεθωρακισμένων στις 
οποίες πρωτοστατούσε στο παρελ-
θόν, αλλά την αστραπιαία μεταφορά 
τόνων ηρωίνης. Σύντομα, ληστές και 
έμποροι ναρκωτικών θα βρεθούν 
αντιμέτωποι…

(«The Secret Scripture») 
Σκηνοθεσία: Τζιμ Σέρινταν 
Παίζουν: Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ρούνι Μάρα, Έρικ Μπάνα, Τίο Τζέιμς, Έινταν 
Τέρνερ

Η Λαίδη Ρόουζ (Βανέσα 
Ρεντγκρέιβ) είναι μια 
ηλικιωμένη γυναίκα που 
ζει σε ψυχιατρική κλινική 
για πάνω από 50 χρόνια. 
Ωστόσο, στο βάθος των 
ματιών της υπάρχει ένα 
φως, που δεν λέει να 
σβήσει. Η περίπτωσή 

της τραβά το ενδιαφέρον του Δρ. Στέφεν Γκριν (Έρικ Μπάνα), που τη βοηθά να 
ξαναθυμηθεί το παρελθόν της και να κερδίσει την ελευθερία της. Μέσα από τη 
μυστική γραφή της Ρόουζ αναδύεται μία συγκλονιστική ζωή γεμάτη έρωτα, αδι-
κία, ενώ αποκαλύπτεται η προσωπικότητα μίας αξιόλογης και θαρραλέας νέας 
γυναίκας, της οποίας το μόνο έγκλημα ήταν ότι άφησε τον έρωτα να κυριαρχήσει 
στη ζωή της… Ο έξι φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Τζιμ Σέρινταν («Το αριστερό 
μου πόδι», «Εις το όνομα του πατρός», «In America») επιστρέφει με ακόμα μία 
Ιρλανδική ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο  βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα 
του Σεμπάστιαν Μπάρυ, The Secret Scripture (στα ελληνικά από τις Εκδόσεις 
Καστανιώτη). Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία αγάπης και εξιλέωσης, με 
φόντο την ίδρυση του Ιρλανδικού κράτους, στο οποίο η γυναικεία σεξουαλικότητα 
και ανεξαρτησία έρχονται αντιμέτωπα τόσο με την Εκκλησία, όσο και την εθνική 
πολιτική της εποχής.

(«The Boss Baby») 
Σκηνοθεσία: Τομ Μακ Γκραθ 
Με τις φωνές των: Άλεκ Μπόλντγουιν, Λίζα Κουντρό, Στιβ 
Μπουσέμι, Πάτον Όσβαλτ, Τζίμι Κίμελ, Βίβιαν Γι

Στα ελληνικά: Πάνος Μουζουράκης (Αρχιμπόμπιρας) Νίκος 
Νίκας (Φράνσις Ε. Φράνσις) Χρήστος Θάνος (Μπαμπάς) Αννα 
Κουτσαφτίκη (Μαμά) Νέστωρ Κοψιδάς (Ενήλικος Τιμ/ Αφηγητής) 
Χρήστος Ράπτης (Τιμ) Κώστας Δαρλάσης (Μαγούλης) Βασίλης 
Μήλιος (Γιουτζίν) Δανάη Ζαμπούκου (Στέισι)

Ο 7χρονος Τιμ περνάει ζωή χαρισάμενη, τρισευτυχισμένος με 
τους γονείς του. Όταν όμως καταφθάνει στο σπίτι τους με ταξί 
ένα μωρό, φορώντας κοστούμι και κουβαλώντας χαρτοφύλακα, 
όλος ο κόσμος του Τιμ ανατρέπεται. Σύντομα, ο αδελφικός αντα-
γωνισμός παραμερίζεται αναγκαστικά όταν ο τελευταίος ανακα-
λύπτει ότι ο μικρός αδελφός του είναι στη πραγματικότητα ένας 
κατάσκοπος σε μια μυστική κρυφή αποστολή και ότι μόνο αυτός 
μπορεί να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα. Μία εξωφρενική 
περιπέτεια ξεκινά και κορυφώνεται με μια επική μάχη ανάμεσα 
σε κουτάβια και μωρά.  Εμπνευσμένο από το εικονογραφημένο 
best seller της Μάρλα Φρέιζι, αυτή η ξεκαρδιστική κωμωδία 
είναι για όλους και για όλες τις ηλικίες και συστήνει τον 
Αρχιμπόμπιρα που είναι ένα μωρό λιγάκι… διαφορετικό από τα 
υπόλοιπα. Εκτός από το ότι φοράει κοστούμι, μιλάει αλανιάρικα 
και κρατάει χαρτοφύλακα, εργάζεται σε μία εταιρία ονόματι 
ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ Α.Ε ως βιομηχανικός κατάσκοπος, προσπαθώντας 
να μάθει τι θέλουν τα μωρά και οι γονείς τους!

Σκηνοθεσία: Νάτσο Βιγκαλόντο 
Παίζουν: Αν Χάθαγουεϊ, Νταν Στίβενς, Τζέισον Σουντέικις, Τιμ 
Μπλέικ Νέλσον, Όστιν Στόουγελ

Η Γκλόρια (Αν Χάθαγουεϊ) χάνει ξαφνικά τη δουλειά και τον φίλο 
της, τον Τιμ (Νταν Στίβενς). Απελπισμένη, επιστρέφει στην μικρή 
κωμόπολη που γεννήθηκε, όπου και επανασυνδέεται με τον παιδικό 
της φίλο, τον Όσκαρ (Τζέισον Σουντέικις), έναν καλοπροαίρετο ιδιο-
κτήτη μπαρ, ο οποίος μαζί με τους φίλους του (Τιμ Μπλέικ Νέλσον, 
Όστιν Στόουνγελ), την παρασύρουν στο ποτό. Τα πράγματα αρχίζουν 
να παίρνουν μία… περίεργη τροπή, όταν η Γκλόρια ανακαλύπτει με 
τρόμο ότι ένα αδηφάγο τέρας, που βρίσκεται στη Σεούλ, μιμείται κάθε 
της κίνηση σε καταστροφικό βαθμό…

Μια ανατρεπτική κωμωδία που περνάει από τα ένα είδος στο άλλο 
με ευφάνταστο τρόπο…

(«Their Finest») 
Σκηνοθεσία: Λόνε Σέρφινγκ 
Παίζουν: Τζέμα Άρτερτον, Μπιλ Νάι, Σαμ Κλάφλιν, Τζακ Χιούστον, 
Τζέικ Λέισι, Πολ Ρίτερ

1940, Λονδίνο, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Με το ηθικό της 
χώρας να βρίσκεται στα πρόθυρα του εκμηδενισμού, η Κάτριν 
(Τζέμα Άρτερτον), μία άπειρη σεναριογράφος,  μαζί με ένα επίσης 
άπειρο κινηματογραφικό συνεργείο, δουλεύουν κάτω από τα πυρά 
του πολέμου προκειμένου να φτιάξουν μία ταινία που θα ανυψώσει 
το πεσμένο ηθικό του λαού, αλλά και θα εμπνεύσει την Αμερική 
να προσφέρει τη βοήθειά της. Μία πνευματώδης, ρομαντική και 
συγκινητική ιστορία μίας νεαρής γυναίκας που καταφέρνει να βρει 
το δρόμο και τη φωνή της κατά τη διάρκεια ενός φρικτού πολέμου…

Ένα ρομαντκό δράμα από τη σκηνοθέτιδα των «Μια κάποια εκπαί-
δευση» και «Μια μέρα».
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#ατζέντα_θεάτρου
Δημοτικό Θέατρο Άνετον
(Παρασκευοπούλου 42, τηλ: 2310 869 869)

Φεστιβάλ «Ανοιχτή Σκηνή-Θεατρικές Φωνές της 
Πόλης»: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα: Σάββατο 8 
Απριλίου στις 21:00 η παράσταση «Κόσμοι σε πό-
λεμo» από τη θεατρική ομάδα Ubu Art Crew. Είσοδος 
ελεύθερη.

Θέατρο Αθήναιον
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 35, τηλ: 2310 832 060)

«Δέκα μικροί νέγροι» από το ομώνυμο μυθιστόρημα 
της Agatha Christie σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζε-
σκάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κορίνα Αλεξανδρίδου, 
Ελένη Βουτυρά, Νίκος Γεωργάκης , Κώστας Ζέκος, 
Γιώργος Ζώης, Μαρία Καμακάρη, Γιάννης Νικολάου, 
Αννέτα Παπαθανασίου, Σάββας Πασχαλίδης, Οδυσσέας 
Σταμούλης. Φωνή κατήγορου: Μπάμπης Χατζηδάκης. 
Παράταση παραστάσεων: Σάββατο 8 Απριλίου στις 
18:15 και στις 21:00 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 
19:30. Εισιτήρια: 16€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητι-
κό – ανέργων – άνω των 65).

Θέατρο ΑΛΣΟΣ - Φώφης Πατίκα
(Βασιλικά, τηλ: 6984 010 559)

«Το έξυπνο πουλί» σατιρική κωμωδία του Ζωρζ Φε-
ντώ, με πρωτότυπο τίτλο “Le dindon” (“Η γαλοπούλα”) 
σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Βαγγέλη 
Οικονόμου, από τη Θεατρική Ομάδα Βασιλικών. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βάσω Καραβασίλη -Πωλίνα 
Μπιζέρα, Σάκης Τασιάδης, Κοσμάς Κόττης, Βαγγελιώ 
Τσαπρούνη, Γρηγόρης Γιαννακούδης, Ιωάννα Δουβίτσα 
-Φανή Στυλιανού, Μαρίνα Κεντρωτή, Νίκος Γλιάς, 
Ρένα Θωμαΐδου, Βίκυ Γραφιαδέλλη, Στέλλα Αγγελα-
κέρη, Γιάννης Κανατάς, Ευθυμία Παπαδοπούλου, Εύη 

Πετσή -Φανή Στυλιανού, Γιώργος Κολοβός. Παράταση 
παραστάσεων: Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 
21:00.

Θέατρο Αμαλία
(Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, τηλ: 2310 888894)

«Κοντσέρτο για Μία Μέρα που Πέρασε» η Φιλομήλα, 
η φιλόμουσος δηλαδή, και η ζωή της ολόκληρη ένα 
πέτρινο δωμάτιο, της Γεωργίας Βεληβασάκη σε σκη-
νοθεσία Κωνσταντίνου Αθυρίδη. Η παράσταση υποστη-
ρίζεται από video projection και θα γίνει σε συνθήκες 
black box - οι θεατές θα βρίσκονται επί σκηνής 
μαζί με τους ηθοποιούς-ερμηνευτές. Ερμηνεύουν 
οι: Γεωργία Βεληβασάκη, Κωνσταντίνος Αθυρίδης, 
Ανδρέας Ζιάκας. Παραστάσεις: Κυριακή 9, Δευτέρα 10 
& Τρίτη 11 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική 
είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ανέργων, ατέλειες).

«Το Ψωμί της Νινευί» αφήγηση της ιστορίας δύο 
προσφύγων σε κείμενο Αντώνη και Κωνσταντίνου 
Κούφαλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Λήδα Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ζαλμάς. 
Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 8 Απριλίου στις 
21:00 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 19:00. Εισιτήρια: 
15€ (γενική είσοδος), 12€ (ανέργων, φοιτητικό).

Θέατρο Αριστοτέλειον
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2310 262 051)

«Ένα εξοχικό παρακαλώ» κωμωδία του Γιώργου 
Φειδά σε σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια 
Βασίλη Θωμόπουλου με τους Μαριάννα Τουμασά-
του, Μάριο Αθανασίου, Κώστα Αποστολάκη, Σοφία 

Μανωλάκου, Άρη Τσάπη, Κωνσταντίνα Κομμάτα, Σπύρο 
Πούλη. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 8 & Κυρια-
κή 9 Απριλίου στις 18:15 και στις 21:15. Εισιτήρια: 
Παρασκευή 12€ (γενική είσοδος), Σάββατο-Κυριακή 
16€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Θέατρο Αυλαία
(Πλατεία Χανθ - πλευρά Τσιμισκή, τηλ: 2310 237 700)

«Zero» (This is our youth) το νεανικό εμβλημα-
τικό έργο του Kenneth Lonergan, σε απόδοση και 
σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Παναγιώτης Μπουγιούρης, Παναγιώτης Καρμάτης , 
Κατερίνα Δημητρόγλου. Παράσταση: Σάββατο 8 Απρι-
λίου στις 21:00. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος), 10€ 
(φοιτητικό, ανέργων) Δωρεάν είσοδος σε Α.μ.ε.Α.

«Το Κιβώτιο» μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου 
ιστορικού χαρακτήρα με τον Φώτη Μακρή. Δραμα-
τουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή 
και Κλεοπάτρας Τολόγκου. Παραστάσεις: Τρίτη 11 
& Τετάρτη 12 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 13€ 
(γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ανέργων) Δωρεάν 
είσοδος σε Α.μ.ε.Α.

«Σωσίβιος» μια κωμική ιστορία του Στέλιου Ναλ-
μπάντη σε σκηνοθεσία Δέσποινας Πανταζή. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Δημήτρης Αϊναλής, Λίνα Αλιχανίδου, 
Μιχάλης Ζουριδάκης, Βάγια Θώμου, Γιώργος Κυργί-
δης, Στράτος Λαζαρίδης, Στέλιος Ναλμπάντης, Μαρία 
Προδρόμου,  Κατερίνα Σταμνά, Θοδωρής Τρεμόπουλος, 

Κώστας Τσουγκράνης, Αγγέλα Χατζηβασιλειάδου, 
Κική Ψαράκη. Παράταση παράστασης: Κυριακή 9 
Απριλίου στις 19:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 
5€ (ατέλειες).

Θέατρο Εγνατία
(Πατριάρχου Ιωακείμ 1, τηλ: 2310 231 431)

«Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας» η αργοναυ-
τική εκστρατεία σε κείμενο Παρασκευά Καρασούλου 
και σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. Παίζουν οι ηθοποι-
οί: Ναταλία Λαμπαδάκη, Γιάννης Διονυσίου, Στρατής 
Ανούδης, Απόλλων Δρικούδης, Ευτυχία Σπυριδάκη, 
Νικόλας Βατικιώτης, Δημήτριος Χατζηθεοδοσίου, 
Μελίνα Ατρείδου, Ηλίας Τσάκωνας, Άννα Μανούδη, 
Ιωάννα Δημητριάδου, Daniel Arrando, Βαγγέλης Γεωρ-
γιάδης, Λάζαρος Βρουλάκος. Παραστάσεις: Σάββατο 8 
Απριλίου στις 18:00 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 11:30. 
Εισιτήρια: 10€, 7€.

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

*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα εισιτήρια 
κυμαίνονται από 5€ έως 13€

Bασιλικό Θέατρο
(Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου)

«Ψύλλοι στα αυτιά» η κωμωδία του Ζωρζ Φεντώ 
για θέματα απιστίας στα παντρεμένα ζευγάρια, σε 
μετάφραση Μίνωα Βολανάκη και σκηνοθεσία Γιάννη 
Αναστασάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Καύκας, 
Βιβή Μιτσίσκα, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος 
Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Δημήτρης 
Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος Σφυρίδης, 
Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, Γιάννης Τσάτσα-
ρης, Θάνος Φερετζέλης, Ταξιάρχης Χάνος. Παράταση 
Παραστάσεων: Σάββατο 8 Απριλίου στις 21:00 & 
Κυριακή 9 Απριλίου στις 19:00.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ανεμοδαρμένα ύψη» μια ιστορία αγάπης και 
εκδίκησης σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία 

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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Γιάννη Καλαβριανού. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος 
Γλάστρας, Αίγλη Κατσίκη, Γιώργος Κολοβός, Αγγελική 
Νοέα, Ορέστης Παλιαδέλης, Μαριάνθη Παντελοπού-
λου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, 
Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη Σταμούλη, Ορέστης Χαλκιάς. 
Παραστάσεις: Σάββατο 8 Απριλίου στις 20:30 & 
Κυριακή 9 Απριλίου στις 19:00.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Χορεύοντας στη Λούνασα» κοινωνικό έργο με 
αυτοβιογραφικά στοιχεία του Μπράιαν Φρίελ, σε σκη-
νοθεσία και μετάφραση Νικαίτης Κοντούρη. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Δημήτρης Φουρλής, Γιολάντα Καπέρδα, 
Θάλεια Γρίβα, Σοφία Βούλγαρη, Λίνα Φούντογλου, 
Σοφία Αντωνίου, Δημήτρης Ντάσκας, Δημήτρης 
Ναζίρης. Παράσταση: Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Απριλίου 
στις 21:00.

«Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, μία παρά-
σταση ιστορικού περιεχομένου για την Ελλάδα του 
μεσοπολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου σε 
σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου με την Ελισάβετ 
Κωνσταντινίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Αλέξη, 
Μομώ Βλάχου, Θανάσης Δισλής, Έφη Δρόσου, Γιώργος 
Ευαγόρου, Ελένη Ζιάννα, Λένη Θυμιοπούλου, Θόδωρος 
Ιγνατιάδης, Γιάννης Καραμφίλης, Δημήτρης Κολοβός, 
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βασίλης Λέμπερος, Άννα 
Μαντά, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Χρίστος Νταρα-
κτσής, Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Χάρης Παπαδόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάλεια 
Σκαρλάτου, Τζένη Σκαρλάτου, Θόδωρος Σκούρτας, 
Μάρα Τσικάρα, Κοραλία Τσόγκα,  Μαρία Χατζηϊωαννί-

δου,  Άννη Χούρη. Παραστάσεις: Σάββατο 8 Απριλίου 
στις 20:00 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 19:00.

Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ασκητική» (Salvatores dei) έργο που εκφρά-
ζει τη μεταφυσική πίστη του Νίκου Καζαντζάκη, 
σε σκηνοθεσία  Aνδρέα Κουτσουρέλη. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, 
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  
Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παράσταση: Τετάρτη 
12 Απριλίου στις 21:00.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
(25ης Μαρτίου και Παραλία, τηλ: 2310 895 800)

«Δε σε ξέχασα ποτέ» μουσικοθεατρική παράσταση 
με αντικείμενο τον έρωτα στο πλαίσιο της προσφυ-
γιάς και της μετανάστευσης, του Λέοντα Α. Ναρ, σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης. Ακούγονται 
οι: Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης, Ηλίας 
Σαρηγιαννίδης. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 8 
Απριλίου στις 21:00 & Κυριακή 9 Απριλίου στις 19:00. 
Εισιτήρια: 15€, 12€, 10€ (μαθητικό – φοιτητικό – 
κάρτα ανεργίας – άνω των 65), 7€ (ομαδικό).

Radio City
(Λεωφ. Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9 Φάληρο, 
τηλ: 2310 824 970, 2310 819 153)

«Άμλετ ο Β’» κωμωδία του Σάμιουελ Μπόμπρικ, 
σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και μετάφρα-
ση Ερρίκου Μπελιέ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος 
Κωνσταντίνου, Χριστίνα Τσάφου, Βάσω Γουλιελμάκη, 
Γιώργος Χατζής, Πάνος Σταθακόπουλος, Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Κυριακού, Χρήστος Γιάν-
ναρης, Γιάννης Ζαράγκαλης. Παραστάσεις: Σάββατο 8 

Απριλίου στις 18:30 και 21:30 & Κυριακή 9 Απριλίου 
στις 19:30. Εισιτήρια: 20€ (πλατεία), 17€ (λαϊκή 
απογευματινή Σαββάτου), 17 € (εξώστης), 14€ (φοι-
τητές-παιδικά-ΑμεΑ-άνεργοι), 15€ (πολύτεκνοι-άνω 
των 65).

Studio Vis Motrix
(Εδισσόν 4, τηλ: 6975 594 373, 6986 254 521)

«Ο υπολοχαγός του Ίνισμορ» μαύρη κωμωδία του 
Martin McDonagh σε σκηνοθεσία Σπύρου Αθηναίου 
και μετάφραση του σκηνοθέτη και της Βαλεντίνας 
Μπουζαλά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Διμηνάς, 
Νατάσα Αραμπατζή, Δημήτρης Καστέλλος, Αλέξανδρος 
Παπατριανταφύλλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Γιάννης 
Τσότσος, Λάμπρος Σταυρινόπουλος, Οδυσσέας Ζήκας. 
Παραστάσεις: Σάββατο 8, Κυριακή 9, Δευτέρα 10 και 
Παρασκευή 14 Απριλίου στις 21:00.

Παιδικές παραστάσεις

Θέατρο Αυλαία
(Πλατεία Χανθ - πλευρά Τσιμισκή, τηλ: 2310 237 700)

«Το Δέντρο που Έδινε» του Σελ Σιλβερστάιν σε θεα-
τρική διασκευή του Γεώργιου Δερνίκα και σκηνοθεσία 
του Γεώργιου Δερνίκα και Πέτρου Μαλιαρά. Πραγμα-
τεύεται την ξεχωριστή φιλία ανάμεσα σε ένα αγόρι και 
ένα δέντρο, μια μηλιά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γεώργιος 
Δερνίκας, Έλλη Μπομποτσάρη, Μαριάννα Ντίνου, 
Δημήτρης Στίμπος. Παράταση παράστασης: Κυριακή 9 
Απριλίου στις 11:30. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 
8€ (παιδικό).

Θέατρο Σοφούλη
(Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, τηλ: 2310 423 925)

«Ψυχρομπερδέματα» παραμύθι που αναμειγνύει το 
τσίρκο, το χορό και το θέατρο, σε κείμενο και καλλι-
τεχνική επιμέλεια Βασιλικής Συρανίδου και σκηνοθε-
σία Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Σίσσυ Δαμδούμη, Στέλλα Δροσινού, Τέμο Εμινίδης, 
Παναγιώτης Καπρίτσιος, Κίττυ Μαργαρίτη.  

Παράσταση: Κυριακή 9 Απριλίου στις 17:30. Εισιτήρια: 
8€, ειδικές τιμές για γκρουπ.

Θέατρο «Τ»
(Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310 854 333)

«Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό Κουτί των Ήχων» 
ένα σύγχρονο παραμύθι, που συνδυάζει θεατρική 
αφήγηση, σωματική έκφραση και προηχογραφημέ-
νους ήχους σε κείμενο Άγγελου Αγγέλου και Έμης 
Σίνη και σκηνοθεσία από την Ομάδα Κοπέρνικος. 
Παραστάσεις: Κυριακή  9 Απριλίου στις 12:00 & στις 
15:00. Εισιτήρια: 8€.

Θέατρο Ταξίδι Ονείρου
(Στεφάνου Τάττη 3, τηλ: 6972 702 870)

«Ξωτικά – Νεραϊδό- Μπερδέματα» θεατρική 
παράσταση των Στέργιας Κάββαλου, Αλίκης Ροβέρτου 
και της Μαίρης Μυλωνά, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη 
Ηλιάδη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλίκη Ροβέρτου, Βάγια 
Βασιλειάδου, Λάζαρος Αντωνούδης, Κοκονιά Σαλέπη 
και σε ρόλο γκέστ ο Βαγγέλης Ηλιάδης. Τελευταία 
παράσταση: Κυριακή 9 Απριλίου στις 12:00. Εισιτήρια: 
6€ (για ενηλίκους), 4€ (για τα παιδιά).

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

Βασιλικό Θέατρο (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου)

«Οικογένεια Νώε» παράσταση για τον κατακλυσμό 
του Νώε σε θεατρική μεταφορά Ξένιας Καλογεροπού-
λου και Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Στέλλας 
Μιχαηλίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Φανή Αποστολίδου, 
Χρύσα Ζαφειριάδου,  Αριστοτέλης Ζαχαράκης,  Άννα 
Κυριακίδου, Φούλης Μπουντούρογλου,  Λευτέρης 
Λιθαρής, Νίκος Ορτετζάτος, Νίκος Ράμμος, Σοφία Πα-
πανικάνδρου, Αρετή Μίχου. Παραστάσεις: Κυριακή 9 
Απριλίου στις 11:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 
6 € (σχολικό - ισχύει για ομαδική παρακολούθηση).

#ατζέντα_θεάτρου
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Την Κυριακή 9 Απριλίου στην Μαύρη Τρύπα έχει 
προγραμματιστεί live performance.  Ώρα έναρξης: 
20:30. Είσοδος στα 3 ευρώ. Το line up περιλαμβάνει: 
Bad Son, Λίγο Πριν Το Μετά ( ΖΙΟ,Λάμπρος), Μελωδός 
Του Λόγου, Παράνομος, Koub.

Οι Alcalica επιστρέφουν στο Υπόγειο για μία συναυ-
λία την Πέμπτη 13 Απριλίου. Ώρα:  21:30. Είσοδος 
3 ευρώ.

Πυρήνας του σχήματος είναι ο Λεωνίδας Δανέζος 
και η Julie Loi. Μια πορεία η οποία συμπληρώνει μία 
ολόκληρη δεκαετία, 6 δίσκους και πολλές συμμετο-
χές σε σημαντικά φεστιβάλ. Η μουσική των Alcalica 
καταργεί στην πράξη διάφορα ψευδο-διλήμματα τύ-
που «Δύση-Ανατολή», μη διστάζοντας να φέρει σε 
ισότιμη συνομιλία τον μπαγλαμά και το σαντούρι με 
τα σύγχρονα ηλεκτρονικά, το μυτιληνιό απτάλικο και 
το μεσοπολεμικό ρεμπέτικο με το drum ‘n’ bass και 
το αστικό industrial. Γιατί η παράδοση για να επιζήσει 
δεν έχει ανάγκη από «επιστροφή στις ρίζες» αλλά 
από νέα κλαδιά, συνεχή μπολιάσματα και φρέσκα 
φυντάνια.

Το Σάββατο 08 Απριλίου, οι Dubfiles έρχονται στο 
Block 33. Ώρα: 21:00. Εισιτήρια: 10€. Τη βραδιά 
ανοίγει το soundsystem από «Κακο συναπαντημα» 
Ste & Northical, ενώ το after party αναλαμβάνουν ο 
Digital Monk παρέα με τον Big Shine. Με πολλά vibes 
με τους: Paolo Baldini, JAcob / L . O – Jules I (Mellow 
Mood), Forelock (Arawak).

Ο PAOLO BALDINI ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 
ως μπασίστας στο συγκρότημα B. R. STYLERS ενώ 
ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με την παραγωγή μου-
σικής. Από το 2011 μέχρι και σήμερα ασχολείται 
αποκλειστικά με την παραγωγή έχοντας διάφορες 
συνεργασίες με ευρωπαίους αλλά και διεθνείς 
καλλιτέχνες . Η δημιουργία των DUBFILES ξεκίνη-
σε επίσημα το 2013 με μια σειρά απο live dub mix 
video σε συνεργασία με διάφορους καλλιτέχνες. 
Mετά απο χιλιάδες προβολές,ήρθε η ώρα του PAOLO 
BALDINI να μετατρεψει αυτα τα video σε ενα album 
με πολλους quests.

To Σάββατο 8 Απριλίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί 
με τους Boğaz Musique θα εμφανιστούν στη Βεντέτα 
Live Stage. Ώρα έναρξης:22:30. Εισιτήριο θεάμα-
τος: 12 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310 234973

Οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τη νέα τους παρά-
σταση, που ενθουσίασε και αγαπήθηκε από το κοινό.

To Σάββατο 08 Απριλίου, Karl Hector and The 
Malcouns δίνουν ραντεβού για μια εμφάνιση στην 
Μαύρη Τρύπα.  Ώρα: 20:30. Εισιτήρια: περιορισμένη 
προπώληση 17€ και υπόλοιπη προπώληση και τα-
μείο 20€. Σημεία προπώλησης:  Lotus Record Shop, 
Musicland Records / Ticket House, Stereodisc Record 
Shop.

Αρκετά χρόνια πέρασαν από την πρώτη κυκλοφορία 
των Karl Hector, και είναι πλέον γνωστό πως ο Mr. 
Hector είναι στην πραγματικότητα ο Γερμανός πα-
ραγωγός και κιθαρίστας JJ Whitefield. Ο Whitefield 
είναι ο οραματιστής πίσω από τους Poets of Rhythm 
και τους Whitefield Brothers, τα σχήματα των οποί-
ων, με τον ακατέργαστο αναλογικό τους ήχο όπως 
και την επιστροφή στα funk αρχέτυπα των late 60’s 
και early 70’s, άνοιξαν τον δρόμο για labels όπως 
αυτά των Daptone, Truth & Soul και Timmion. Στον 
τελευταίο τους δίσκο οι δυτικοαφρικανικοί ήχοι της 
Ghana και του Mali συναντούν τους Ανατολικοαφρι-
κανικούς ήχους της Εθιοπιανικής jazz του Mulatu 
Astatke.

Η 6μελής FRENCH KEYS BAND σας περιμένει αυτό το 
Σάββατο σε ένα τρίωρο live, στο French Keys.  Ώρα 
προσέλευσης: 22:30. Αξία Θεάματος: 7€. Τηλέφω-
νο κρατήσεων: 2310 402048. Το μουσικό πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ξένες και ελληνι-
κές χορευτικές επιτυχίες.

Το Σάββατο 08 Απριλίου, οι PonyLicks Crew έρχο-
νται να «κατεδαφίσουν»  την γύρω περιοχή στο We, 
τεστάροντας το νέο sound system.  Ώρα: 22:00. Εί-
σοδος ελεύθερη. 

Mια strictly DUBSTEP - DRUM AND BASS βραδιά 
30KW SOUNDSYSTEM Clear Sound. Lne Up: UZZI, 
PHYSIQ, NUFF,YASSA, OXIZER, ZEPP, TRISTAR, 
B-BLAZE, NICKEY G,WESTFAL.

BAD SON - ΛΠΤΜ ΜΤΛ - 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ – KOUB

ALCALICA

DUBFILES
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ  

και Boğaz Musique

KARL HECTOR  
AND THE MALCOUNS

FRENCH KEYS BAND

BASSLICK - DUBSTEP DNB

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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Τον φώναζαν ταραξία στο σχολείο και τελικά έγινε… Ταραξίας!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ («ΤΑΡΑΞΙΑΣ»)

Tης Χρυσάνθης Καράπα

#συνέντευξη

Ο κόσμος τον ξέρει Τάρα ή Ταραξία. Ο ίδιος μας είπε ότι αφορμή για αυτό ήταν μία καθηγήτρια στο σχολείο που τον έλεγε… ταραχοποιό στοιχείο. 
Τον είδαμε στους «Άλφα Γάμα» και μετά στο «Family». Ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το hip hop, γιατί αυτό και η μουσική είναι όλη του η 

ζωή. Ο Γιώργος Γκόγκας μιλάει στην Karfitsa σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και δείχνει ότι το hip hop είναι τρόπος ζωής.

info

Πριν τους «Άλφα Γάμα» και την έναρξη της 
παρουσίας του hip hop στη ζωή του, είχε να 
κάνει με ακούσματα άλλων ειδών μουσικής, 
όπως rock, jazz, funk, soul. Χαρακτηριστι-
κά, λέει στην Karfitsa: «Δεν άκουγα πολλή 
ελληνική μουσική, πέρα από ελληνική rock. 
Βέβαια, γύρω στα 15, μου μπήκε αυτό το 
μικρόβιο, λόγω του ότι έκανα το πρώτο μου 
ταξίδι στην Αμερική, όπου πήρα τα πρώτα 
μου βινύλια. Ήταν από τους «Cypress Hill» 
και «Ιce Cube». Δεν άκουγαν πολλά άτομα 
αυτή τη μουσική στην Ελλάδα. Όταν γύρισα, 
άρχισα να ψάχνω ομοϊδεάτες. Έτσι ξεκίνησε 
για μένα το hip hop. Αρχικά γνώρισα τον Taki 
Tsan, τότε είχε έρθει από την Αμερική με τον 
αδερφό του, τον dj Alex, ο οποίος έκανε τους 
«Terror x crew». Με τον TNS και τον Μηδε-
νιστή είχαμε μεγαλώσει μαζί στην Κυψέλη. Ο 
Μηδενιστής τότε γνώρισε τον Taki Tsan και 
έκαναν τους «GLD» (Gate of the living dead), 
η οποία ήταν και η πρώτη φάση των «ΖΝ». 
Όλη η ομάδα μαζεύτηκε. Εγώ είχα κάνει ένα 
group με τον κολλητό και αδερφικό μου φίλο, 
Αθέατο, με το όνομα «LID» (Lost In Dream), 
με κοινωνικοπολιτικό, κυρίως, στίχο και ηχο-

γραφούσαμε με ερασιτεχνικό τρόπο. Για την 
εποχή του ’95- ’96, ήταν ακόμα στα σπάργα-
να το hip hop. Υπήρχαν ήδη οι «FFC» και οι 
«Active Member», και μόλις είχαν ξεκινήσει 
οι «TXC». Υπήρχαν οι «Goin Through», και τα 
«Ημισκούμπρια», αλλά όλα τα συγκροτήματα 
ήταν σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Αργότερα 
ήθελα να κάνω παραγωγές. Πήρα το πρώτο 
μου μηχάνημα, χωρίς να ξέρω πως λειτουρ-
γεί, ένα sampler. Όλα έγιναν βήμα- βήμα σε 
μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε το internet, 
ούτε και πράγματα να σε βοηθήσουν».

Αναλογιζόμενος το παρελθόν

«Σπούδασα δημοσιογραφία, μουσική παρα-
γωγή, ηχοληψία. Ως δημοσιογράφος έχω 
δουλέψει σε έντυπο μέσο, για κάποιο καιρό, 
αλλά δεν μου άρεσε αυτός ο κλάδος». Συνε-
χίζει λέγοντας: «Πήγα σε Γερμανικό σχολείο, 
μπορώ να διδάσκω τη γλώσσα. Δεν ασχολή-
θηκα ποτέ με όλα αυτά γιατί το rap ήταν η… 
ζωή μου. Ξεκίνησε, βέβαια, για ιδεολογικούς 
λόγους. Ήμουν από πολύ μικρός πολιτικο-
ποιημένος, αλλά όχι κομματικοποιημένος. 
Υποστήριζα από μικρός τον αναρχισμό αλλά 
όχι με την σημερινή έννοια του ‘‘βγαίνουμε, 
τα σπάμε, καταστρέφουμε τα πάντα’’. Αναρ-
χισμός είναι μία ουτοπική έννοια που λέει ότι 
μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κανόνες, χωρίς 
αστυνόμευση, χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον 
άλλο. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτό το πνευ-
ματικό επίπεδο, εμείς οι άνθρωποι του 2017, 
ώστε να ζήσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο».

Το rap εξελίχθηκε  
σε μουσική των clubs

«Και το hip hop, όμως, έχασε, και εδώ και 
έξω, το ιδεολογικό του υπόβαθρο», υπογραμ-
μίζει χωρίς να αποποιείται τις ευθύνες. «Από 
τους «Public Enemy» φτάσαμε στους σημερι-
νούς rappers, που το μόνο που έχουν να προ-
βάλουν στην Αμερική είναι σεξ, βία, λεφτά. 
Και στην Ελλάδα, δυστυχώς, ισχύει το ίδιο. 
Έχω συμβάλλει και εγώ σε αυτό. Πλέον είναι 
μια εμπορική διαδικασία. Όλοι προσπαθούν να 
βγάλουν λεφτά από αυτό, είτε το παραδέχο-
νται είτε όχι και οι underground και οι εμπο-
ρικοί. Όλοι κάναμε κινήσεις που δεν έχουν 
καμία επαφή με την επανάσταση, με αυτό που 
πρέσβευε κάποτε η μουσική αυτή. Τώρα, πια, 

έγινε μόδα. Πριν δέκα χρόνια είχε έξαρση, 
ήταν mainstream. Το ίδιο έγινε και στην Αμε-
ρική από τα τέλη των 90s, όταν πέθανε ο B.I.G. 
και ο Tupac. Και θεωρώ πως το σύστημα προ-
σπαθεί να καταπνίξει μία επαναστατική μου-
σική, η οποία γινόταν ανεξέλεγκτη, ο κόσμος 
την αγαπούσε πάρα πολύ. Αυτά που έλεγαν 
τα κομμάτια μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να 
κάνουν τον κόσμο να αντιδράσει. Έτσι, λοιπόν, 

παίρνουμε την “επανάσταση”, την εμπορευμα-
τοποιούμε και τη λανσάρουμε όπως θέλουμε 
εμείς. Αυτό έγινε μετά το 2000 στην Αμερική 
με το rnb. Πλέον, μπήκε στα clubs και δεν είναι 
και ο στίχος αυτός που θα έπρεπε να είναι. Το 
ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα, κανείς δεν κοι-
τούσε ούτε το καλό όλων, ούτε είχε πρόθεση 
να κάνει μια “επανάσταση”. Το αντίθετο, όλοι 
ήθελαν να βγάλουν λεφτά».

Αυτό τον καιρό ασχολείται με την παραγωγή αλλά 
συνεχίζει να γράφει και στίχους. Από τον Σεπτέμβριο 
περιμένουμε το επόμενο άλμπουμ του, «Άναρχος 
Έλλην». Θα έχει δώδεκα κομμάτια, προς το παρόν είναι 
έτοιμα τα πέντε, οι παραγωγές δεν είναι εξ’ ολοκλήρου 
δικές του αλλά και άλλων παραγωγών. «Προσωπικά, 
πλέον, δεν με ενδιαφέρει να βγάλω πάρα πολλά 
λεφτά. Αυτό που με νοιάζει είναι να περνάω καλά, να 
συνεχίσω να κάνω rap. Μου αρέσει η επαφή με τον 
κόσμο και να βρίσκομαι on tour. Θέλω να εξαπλώσω 
το αληθινό hip hop. Ο καινούριος μου δίσκος είναι 
100% hip hop, είναι αντιεμπορικός. Τώρα εμφανίζομαι 
στο Trap Basement, όπου είναι το μοναδικό μαγαζί 
αυτή τη στιγμή το οποίο έχει κρατήσει ένα χαρακτήρα 
τόσα χρόνια και παίζει μόνο μαύρη μουσική, και είναι 
ένας χώρος που σέβομαι, γιατί έχει δημιουργηθεί από 
παιδιά που είναι της φάσης μας, που συνεργαζόμασταν 
χρόνια και με μεράκι έκαναν το δικό τους μαγαζί. Είμαι 
και στην Αθήνα με τον TNS και τον Dj Rico. Έχουμε 
κάνει ένα reunion με τα παιδιά και το ίδιο party θα 
παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις το 
καλοκαίρι», καταλήγει.

«Δεν είναι μαγκιά να κάνεις ναρκωτικά»

«Από πολύ μικρή ηλικία είχα επαφή με τα ναρκωτικά, αλλά σε αυτό το θέμα έχει δοθεί ένα 
οριστικό τέλος εδώ και χρόνια», τονίζει ο καλλιτέχνης. Με βοήθησε ο Φάνης Δέλλιος, ο οποί-
ος είναι μέλος της Αρωγής, ειδικά καταρτισμένος καθώς σπούδασε ψυχολογία στο εξωτερικό 
και ξέρει πώς να καθοδηγήσει άτομα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Φάνης κάνει μία καμπάνια, 
χρόνια τώρα, που λέγεται “From zero be your own hero”, από το μηδέν ξεκινάμε και γινό-
μαστε ο ήρωας μας, με μπλουζάκια, που έχουμε βγάλει, τα οποία φορούν πολλοί γνωστοί 
καλλιτέχνες έτσι ώστε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα».  Αναφορικά με την Αρωγή 12+, είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ο οποίος προσφέρει ενημέρωση σε θέματα εθισμού με 
στόχο αφενός, να παρέχει υποστήριξη σε άτομα εξαρτημένα από εθισμούς και αφετέρου, σε 
συνεργασία με το κέντρο αρωγή να προσφέρει θέσεις αποθεραπείας δίνοντας έτσι τη δυνατό-
τητα στον ασθενή να καλύψει μόνος του τα προσωπικά του έξοδα. Ανάμεσα στις δράσεις του, 
γίνονται και συναντήσεις ενημέρωσης για τον εθισμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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1 Πως θα χαρακτηρίζατε 
σήμερα το ερτζιανό το-
πίο της Θεσσαλονίκης 

ως ακροατής, τόσο με βάση 
τις αντικειμενικές απαιτή-
σεις του κοινού όσο και σε 
σύγκριση με την προ κρίσης 
περίοδο;

2 Ποιο είναι το «μυστικό» 
για να σταθεί κάποιος 
με την ίδια επιτυχία 

πίσω από το μικρόφωνο επί 
σειρά ετών χωρίς να κουρά-
σει το κοινό και να ανανεώ-
νεται ο ίδιος χωρίς να πέφτει 
στην παγίδα να επαναλαμβά-
νει τον εαυτό του διαρκώς;

3 Η αναγνωρισιμότητα 
αρκετών παλιών ραδι-
οφωνικών παραγωγών 

και δημοσιογράφων έφτασε 
σε επίπεδα «σταρ» χάρη και 
στη δύναμη του μικροφώ-
νου. Στο σημερινό ερτζιανό 
τοπίο υπάρχουν τα περιθώρια 
αλλά και η αναγκαία ποιότητα 
έμψυχου δυναμικού για να 
αναδειχθούν νέα πρόσωπα με 
αντίστοιχη λάμψη;

4 Χαρακτηριστικό του 
ραδιοφώνου είναι η 
αμεσότητα πρόσβα-

σης και του κοινού στον 
αέρα. Το ραδιοφωνικό κοινό 
κρίνει. Kρίνεται; Και τελικά  η 
ποιότητα του κοινού διαμορ-
φώνει και την ποιότητα ενός 
ραδιοφωνικού σταθμού ή το 
αντίστροφο;

«Περισσότερες πηγές πληροφόρησης  
και λιγότερη εμπιστοσύνη κοινού»

ΓΝΩΣΤΟΙ «ΡΑΔΙΟΦΩΝΑΤΖΉΔΕΣ», ΜΙΛΟΎΝ ΓΙΑ «ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ»

Tης Φιλίας Νομικού

#έρευνα_β’_μέρος

Το ραδιοφωνικό τοπίο της Θεσσαλονίκης είναι ένας ...ερτζιανός καθρέφτης της πόλης και των ανθρώπων 
της, όπως προκύπτει από τους δημοσιογράφους και παραγωγούς που μιλούν στο δεύτερο μέρος της 

έρευνας της εφημερίδας Karfitsa μεταξύ των «ραδιοφωνατζήδων». Αυτός ο καθρέφτης, δε δείχνει 
πάντα... όμορφες εικόνες. Άλλωστε, εξαρτάται πάντα από τις δοσολογίες, η επιτυχία ενός «κοκτέιλ» που 
περιέχει επαγγελματισμό, ρομαντισμό, άλλοτε φανατισμό, συχνά υποκειμενικότητα, ενίοτε προχειρότητα, 

είτε στην πλευρά του μικροφώνου, είτε στην πλευρά των ακροατών.

Χρύσανθος Τσαλτίδης  Libero 107,4 - Διανύει… 21 χρόνια ραδιοφωνικής πορείας με 
προηγούμενες «στάσεις» σε Aλφα103 , Alphanews Θεσσαλονίκης, Metropolis FM, Αθλητικά Nέα.

Οι ερωτήσεις

Οι απαντήσεις

Το ερτζιανό τοπίο της πόλης, έχει το 
πρόβλημα που έχουν όλα τα ΜΜΕ 
τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας 
ρομαντισμός, αλλά πλέον ό,τι ακού-

γεται και μέσω ίντερνετ δεν έχει μόνο τοπικό 
χρώμα. Κρατάμε συντροφιά σε πολύ κόσμο 
στο εξωτερικό. Το επίπεδο στο ραδιοφωνικό 
τοπίο της Θεσσαλονίκης πάντως, είναι πολύ 
χαμηλό. Η κρίση ανάγκασε τα ραδιόφωνα να 
απευθυνθούν και σε μη δημοσιογράφους, 
σε παραγωγούς, σε ανθρώπους που κάνουν 
απλά το κέφι τους χωρίς να πληρώνονται και 
αυτό έχει επηρεάσει την ποιότητα πολύ. Είναι 
δύσκολο να στελεχώνονται τα ραδιόφωνα 
μόνο με επαγγελματίες δημοσιογράφους. Στον 
δικό μας αθλητικό χώρο, παίρνουν μικρόφω-
νο και εκπομπές  οπαδοί. Πολλές εκπομπές 
απλά δίνουν το λόγο στους ακροατές. Δεν εί-
ναι κακό.  Όλοι δικαιούνται να έχουν άποψη. 
Αλλά ούτε είναι πάντα καλό.

Μυστικό στη δημοσιογραφία δεν 
υπάρχει. Είναι θέμα προσαρμογής 
στα δεδομένα. Στην εξέλιξη της τε-
χνολογίας, στο ίντερνετ, στην αμε-

σότητα στη μεταφορά της είδησης. Πλέον δεν 
υπάρχει αποκλειστικότητα. Ότι κι αν πω στις 
5:00, στις 5:01 το έχουν όλοι. Παλιά θα έπρεπε 
να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος στο μικρόφωνο 
δημιουργικός. Πλέον λόγω της αναπαραγω-
γής στο ίντερνετ έχεις περισσότερο ρόλο σχο-
λιαστή. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί οι γονείς μου 
με βοήθησαν να μάθω σωστά ελληνικά. Αν 
χειρίζεσαι σωστά την ελληνική γλώσσα, έχεις 
τη δυνατότητα να κάνεις καλές εκπομπές ακό-
μα και σε μέρες χωρίς ειδησεογραφία.  Και βέ-
βαια πρέπει να αλλάζεις θεματικές εκπομπών 
(οπαδική κόντρα, αφιερώματα, ρεπορτάζ, 
χιουμοριστικές κλπ) με σωστή προετοιμασία 
για κάθε εκπομπή.

Όπως επηρεάζει το ίντερνετ στην 
αμεσότητα ή στην αποκλειστικό-
τητα, έτσι επηρεάζει και στη δημο-
σιότητα και στην αναγνωρισιμότη-
τα. Κακά τα ψέματα, η τηλεόραση 

δίνει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Τους 
περισσότερους που κάνουν ραδιόφωνο, τους 
αναγνωρίζει ο κόσμος από φωτογραφίες στο 
ίντερνετ. Είναι όμως μαγεία να σε αναγνωρίζει 

κάποιος από τη φωνή. Βέβαια υπάρχουν και 
άνθρωποι που απλώς καλύπτουν ώρες και 
απολαμβάνουν αυτή την αναγνωρισμότητα.  
Αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι αλλά δεν 
είναι.

Οι περισσότερες εκπομπές με 
ακροατές βασίζονται σ αυτό, στην 
κρίση του ενός από τον άλλον. Εί-
ναι και το θέμα πόσο εύκολα κρί-
νει κάποιος, που μπορεί να είναι  

άσχετος. Η κρίση βασίζεται στο τι θεωρεί καλό 
ο καθένας για την ομάδα του. Ναι πρέπει να 
κρίνεται και ο κόσμος. Γίνεται αυτό. Το επίπε-
δο διαφέρει από εκπομπή σε εκπομπή. Τους 
ακροατές του, τις περισσότερες φορές, ο κα-
λός δημοσιογράφος τους κατευθύνει αυτός. 
Τους κατευθύνει για τον τρόπο που θα μιλάνε, 
για το σεβασμό με τον οποίο θα μιλάμε. Υπάρ-
χουν παραδείγματα, που ακροατές ελέγχουν 
και κατευθύνουν τον δημοσιογράφο ή τον 
βγάζουν εκτός εαυτού. Αλλά εκεί είναι και το 
μυστικό.
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#κοινωνία

1

Μαρία Στύλου ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94.5- Από το 1988 στο ίδιο ραδιόφωνο και παράλληλα από το 1995 και στον Ερωτικό 94.8 που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο.

Το κοινό «εξελίσσεται» όπως εξελίσσο-
νται όλα τα πράγματα της ζωής μας. Ναι 
η κρίση ήταν ένας παράγοντας που επη-
ρέασε άμεσα το ερτζιανό τοπίο. Έκλεισαν 
ραδιόφωνα και μειώθηκε το προσωπικό 

σε άλλα που παρέμειναν. Άλλαξε όμως και η ψυχολο-
γία του έμψυχου δυναμικού των μέσων αλλά και του 
κοινού. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να περά-
σουν μερικά χρόνια για να μπορέσουμε να αξιολογή-
σουμε την επίδραση που έχει αυτή η αλλαγή και όταν 
πλέον μπορούμε να μελετήσουμε αποστασιοποιημένα 
τους παράγοντες που επίδρασαν, τότε μόνο θα πρέπει 
να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Εκτός όμως από 

την κρίση, η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε στο προ-
σκήνιο μεγάλες αλλαγές που επηρέασαν  την λειτουρ-
γία των μέσων. Επιγραμματικά θα μπορούσα να πω 
πως έχουμε πλέον περισσότερες πηγές πληροφόρη-
σης, ελλειμματική διαχείριση της είδησης  και λιγότερη 
εμπιστοσύνη κοινού.

Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό 
για τους ανθρώπους του ραδιοφώνου. 
Χωρίς να ακουστεί υποτιμητικό, είμαστε 
προϊόντα προς κατανάλωση. Για να μπο-
ρέσουμε λοιπόν να σταθούμε αντάξιοι 
των απαιτήσεων του αγοραστικού κοι-

νού θα πρέπει να ενημερωνόμαστε να εμπλουτίζουμε 

το branding μας με κάθε τρόπο και μέσο.

Η ποιότητα σε όλους τους τομείς είναι 

μειονότητα. Στατιστικά λοιπόν εφόσον 

έχει μειωθεί το έμψυχο υλικό είναι και 

πιο δύσκολο να την βρεις και να την αξι-

οποιήσεις. Οι ευκαιρίες δυστυχώς έχουν ελαχιστοποι-

ηθεί και η χώρα μας δεν έχει μετακινηθεί στην αλυσίδα 

παραγωγής της αξίας. Το φαινόμενο brain drain εμφα-

νίζεται και στο δικό μας χώρο.

Το ραδιοφωνικό κοινό κρίνει και αξι-
ολογεί. Κάθε στιγμή κάθε δευτερόλε-
πτο κάθε μέρα. Η σχέση ανάμεσα στον 
ακροατή και στο μέσο πρέπει να είναι 
έντιμη καθαρή και ισοβαρής. Οι καθη-

μερινοί άνθρωποι είναι η δύναμη του μέσου και όταν 
λειτουργούν συλλογικά τα αποτελέσματα είναι εντυ-
πωσιακά. Ο ακροατής λέει υποσυνείδητα μέσα του. 
«Σε επιλέγω όχι γιατί μ’ αρέσεις και χαϊδεύεις τα αυτά-
κια μου. Σε επιλέγω γιατί σε εμπιστεύομαι» Σε μια τόσο 
ρευστή εποχή που ζούμε αυτή η αρετή είναι πολύτιμη. 
Η εμπιστοσύνη δεν πουλιέται ούτε χαρίζεται. Η εμπι-
στοσύνη χτίζεται μέρα με τη μέρα.
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Παλμύρα Ασλάνογλου FM100 – Με προηγούμενους σταθμούς από το 1994 στις “Μέρες Ραδιοφώνου 94,8” και μετέπειτα “Ερωτικός 
FM”, στον Ακρόπολις FM και στο FM101.

Το ραδιοφωνικό τοπίο σαφώς και έχει 
αλλάξει πολύ. Ως ακροατής βέβαια έχεις 
τις επιλογές σου για το τι ακριβώς θέλεις 
να ακούσεις (ενημερωτικό, αθλητικό, με 
ξένη μουσική, με ελληνική κλπ). Οι δια-

φορές που εντοπίζω είναι κυρίως στα ενημερωτικά, 
πριν την κρίση ήταν περισσότερο πολιτικός ο σχολια-
σμός. Σήμερα υπάρχει η πολιτική κατεύθυνση αλλά ο 
σχολιασμός είναι κυρίως οικονομικού περιεχομένου. 
Πριν την κρίση ο ακροατής θεωρώ ήταν πιο ικανοποι-
ημένος με αυτό που άκουγε… θα μου πείτε αυτό ίσχυε 
στους περισσότερους τομείς της ζωής του. Παρ’ όλα 
αυτά θεωρώ ότι ο ακροατής έχει περισσότερη ανάγκη 

σήμερα  να του μεταδώσεις τη χαρά και να τον κάνεις 
να νιώσει ότι υπάρχει ελπίδα και αυτό δυστυχώς δε 
γίνεται από όλους.

Μυστικό δεν υπάρχει, είναι γνωστό πλέ-
ον: η αγάπη και το μεράκι είναι τα συ-
στατικά που σε κάνουν να ξεχωρίζεις. 
Εάν τα έχεις αυτά δεν επαναπαύεσαι, 
ενημερώνεσαι και ανανεώνεσαι διαρ-

κώς. Πρέπει να ακολουθείς την εποχή σου, να αφου-
γκράζεσαι τα πάντα γύρω σου και να μην θεωρήσεις 
ποτέ, μα ποτέ πως επειδή κάνεις 20 χρόνια ραδιόφω-
νο είσαι καλός. Κάθε μέρα θα πρέπει να είναι σαν την 
πρώτη μέρα.

Περιθώρια υπάρχουν πάντα, εξάλλου 
κάποια στιγμή οι παλιοί θα αποχωρή-
σουν. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που 
μεταδίδουν αποκλειστικά μουσική και 
δεν έχουν παραγωγούς για λόγους οι-

κονομίας ή επιβίωσης. Και αυτό είναι βέβαια απόλυτα 
κατανοητό και κάποιοι από αυτούς βρίσκουν και ση-
μαντική ανταπόκριση από τους ακροατές, γιατί ο κό-
σμος κουράστηκε να ακούει τον κάθε έναν που του 
δίνεται η δυνατότητα να βγει στον αέρα και να πει ότι 
του κατέβει και δεν πειράζει αρκεί που ακούγεται… 
Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα. Ευελπιστώ ότι θα έρθουν 

καλύτερες μέρες για το ερτζιανό τοπίο, αν καταφέρει 
να επιβιώσει της εξέλιξης…

Θεωρώ ότι ο σταθμός και ειδικότερα 
ο κάθε παραγωγός ή δημοσιογράφος 
διαμορφώνει το κοινό του. Το κοινό 
ανταποκρίνεται σε αυτό που εκπέμπεις 
εσύ… Αν εσύ δε σέβεσαι κανέναν και 

τίποτα όταν βγαίνεις στον αέρα, το κοινό σου θα είναι 
αντίστοιχο και θα σου φερθεί ανάλογα. Η σχέση είναι 
αμφίδρομη και φυσικά όλοι κρινόμαστε. Τώρα για το 
αν είμαστε καλοί , θα φανεί στο χειροκρότημα…
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Μπάμπης Τζιομπάνογλου REAL FM 107.1 -Έχει «στήσει» και διευθύνει τον REAL FM 107.1 από 
την πρώτη μέρα εκπομπής  του στα ερτζιανά της πόλης το 2007.

To ραδιοφωνικό τοπίο της πόλης 
καθρεφτίζει ξεκάθαρα τις τάσεις και 
τις συμπεριφορές της κοινωνίας, 
όπως αυτές διαμορφώνονται και 
επανακαθορίζονται διαρκώς έναντι 

της οικονομικής κρίσης  και των συνεπειών 
της. Τόσο όσον αφορά τις μετακινήσεις των 
ακροατών από το ένα είδος ραδιοφώνου στο 
άλλο, ανάλογα με την κρισιμότητα ή όχι των 
εξελίξεων σε πολιτικό και οικονομικό πεδίο,  
όσο και στο είδος και στο ύφος της εκπομπής 
που θα επιλέξει να ακούσει. Και αν στο πρώ-
το επίπεδο θεωρείται φυσιολογικό και θεμιτό 
το κοινό να μετακινείται κατά περιόδους από 
τα μουσικά και τα αθλητικά ραδιόφωνα στα 
ενημερωτικά και ειδησεογραφικά ή τούμπα-
λιν, στο δεύτερο επίπεδο, αυτό της επιλογής 
των εκπομπών παρατηρείται ένα άκρως ανη-
συχητικό φαινόμενο. Μια στροφή σημαντικού 

μέρους των ακροατών της Θεσσαλονίκης σε 
εκπομπές που παράγουν φτηνό και λαϊκίστι-
κο λόγο  πεζοδρομιακού επιπέδου, εκπομπές 
που εκπέμπουν καθημερινά μισαλλόδοξα, 
ομοφοβικά και ακροδεξιά μηνύματα,  από 
παραγωγούς που έχουν αυτοαναγορευτεί 
δημοσιογράφοι,  χωρίς πραγματικά να είναι. 
Οι εκπομπές αυτές ξεφυτρώνουν καθημερι-
νά κυρίως σε αθλητικά ραδιόφωνα και  όχι 
μόνο.  Ως σημεία των καιρών, όπου  ο θυμός 
και η οργή της κοινωνίας για τα μνημόνια και 
τη λιτότητα έχουν δώσει χώρο σε ακραίες και 
γραφικές φωνές να ευδοκιμήσουν, ενδεδυ-
μένες σχεδόν πάντα τον μανδύα του αντισυμ-
βατικού και του δήθεν αντισυστημικού.

Για να πετύχει κάποιος αυτό το 
τόσο δύσκολο που περιγράφετε, 
θα πρέπει σίγουρα να μπορεί να 

αφουγκράζεται την κοινωνία. Να ακούει τις 
αγωνίες και τα θέλω του κοινού  και να αλλη-
λεπιδρά μαζί του. Να αποτελεί κομμάτι του, 
για να μπορεί να το εκφράζει και να το εκ-
προσωπεί ουσιαστικά πίσω από το μικρόφω-
νο. Να εξελίσσεται διαρκώς παραμένοντας 
ταυτόχρονα όμως αληθινός.

Σε μια εποχή όπου τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης και οι λειτουρ-
γοί τους έχουν απαξιωθεί, μέσα 
στο γενικότερο κλίμα αμφισβήτη-
σης των πάντων, δεν είναι πλέον 

τόσο εύκολο. Συμβαίνει ωστόσο ακόμα και 
θα συμβαίνει πάντοτε, να αναδεικνύονται 
νέα πρόσωπα  αυτά που κάθε φορά οι καιροί 
επιτάσσουν. Όχι όμως με τον τίτλο ή την τα-
μπέλα του «σταρ», όπως αυτόν τον προσδιο-
ρίζαμε πριν την οικονομική κρίση, τον καιρό 

της πλαστής όπως αποδείχθηκε ευμάρειας. 
Εκείνο το είδος του «σταρ» δεν μπορεί πλέον 
να ευδοκιμήσει στον τόπο μας.

Φυσικά και κρίνεται από τις επι-
λογές του, όπως εξάλλου κρινό-
μαστε όλοι. Δεν κρίνεται βέβαια 
από τον ραδιοφωνικό παραγω-

γό ή τον δημοσιογράφο, άλλα από το τελι-
κό ραδιοφωνικό προϊόν που παράγεται ως 
αποτέλεσμα των δικών του προτιμήσεων 
και επιλογών. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη σχέση 
μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή ενός ραδιο-
φωνικού σταθμού με τον ακροατή, αυτό είναι 
η διαδραστικότητα και η αλληλεπίδραση. Το 
ραδιόφωνο διαμορφώνει, άλλα διαμορφώ-
νεται ταυτόχρονα και από τις προτιμήσεις του 
κοινού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι παιδί και 
των δύο.
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ΚΡΙΟΣ

Οικονομικά θέματα θα σας δώσουν μεγάλη δύναμη 
και σίγουρα θα βρείτε λύσεις σε όλα σας τα υλικά ζη-
τήματα. Θα διεκδικήσετε ό,τι σας ανήκει και σε αυτό 
θα σας βοηθήσει ο Ερμής έως τις 9 του μήνα. Μην 

επιτρέψετε σε κανέναν και για τίποτα να σας στερήσει τις μικροχαρές. 
Βέβαια, η Αφροδίτη στους Ιχθύες θα σας θολώσει λίγο την κρίση σε 
προσωπικό επίπεδο και στο τέλος του μήνα θα αναπτερωθεί το ηθικό 
σας, μετά από μία ευχάριστη ανατροπή.

 ΤΑΥΡΟΣ

Εκείνο που κυρίως θα σας απασχολήσει τον δεύτερο 
μήνα της άνοιξης είναι η προσωπική σας ζωή και οι 
επαγγελματικές σας διεκδικήσεις. Το σύμπαν θα σας 
δώσει αρκετά μεγάλη εύνοια στο να ξεκαθαρίσετε τη 

συναισθηματική σας ζωή, μετά από μία περίοδο ανασφαλειών και φό-
βων, που σας απομάκρυναν από το έτερον ήμισυ. Η νέα Σελήνη στο 
ζώδιό σας στις 26 Απριλίου θα φροντίσει αρκετά ώστε να ξεκινήσετε 
κάτι που αφορά και την οικονομική σας ανάκαμψη. 

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Απρίλιος θα είναι για σας ο μήνας που θα πρέπει 
να αναθεωρήσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας 
και να κάνετε νέα ξεκινήματα στο τέλος του μήνα. 
Ο ανάδρομος Ερμής από τις 9 Απριλίου δεν θα σας 

επιτρέπει με ευκολία να προγραμματίζετε και να ολοκληρώνετε αυτό 
που θα έχετε κατά νου. Η Αφροδίτη στον τομέα των επαγγελματικών 
σας διεκδικήσεων μαρτυρά ότι η προσωπική σας ζωή θα συνδέεται 
κατά κάποιον τρόπο με τα επαγγελματικά σας βήματα έως το τέλος 
του μήνα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο ανοιξιάτικος αυτός μήνας δεν θα σας αφήσει ούτε 
λεπτό να αισθανθείτε μόνοι. Πολλή κίνηση και επι-
κοινωνία κυρίως με άτομα που είχατε πολύ καιρό να 
μάθετε νέα τους. Η οικογένεια θα παίξει βέβαια τον 

πρωταρχικό ρόλο σε ό,τι και να κάνετε, ιδίως τις μέρες των εορτών, 
όπου η Πανσέληνος στον τομέα αυτόν θα φροντίσει για τη ζεστασιά 
και τη θαλπωρή των οικογενειακών δεσμών. Κάποιο ταξίδι θα σας 
γεμίσει νοσταλγία και θα σας κάνει αρκετά ευσυγκίνητους. 

ΛΕΩΝ

Ο Απρίλιος είναι ένας απαιτητικός μήνας για σας. Ο 
εργασιακός σας χώρος θα σας αναστατώσει με αντι-
παραθέσεις, που θα σας κάνουν να ανησυχείτε εν 
μέρει για την ήρεμη επαγγελματική σας πορεία. Θα 

αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε την κοινωνική σας άνοδο, μέσα από 
γνωριμίες και κάποιους συλλόγους, που θα αναδείξουν τα ταλέντα 
σας. Η προσωπική σας ζωή θα περάσει από αλλαγές και ίσως θα χρει-
αστεί να δείτε από την αρχή κάτι που είχατε αγνοήσει και ήταν πολύ 
σημαντικό για την πορεία της σχέσης σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Απρίλιος θα είναι ο μήνας που θα σας δώσει σημα-
ντικό προβάδισμα σε επαγγελματικά και προσωπικά 
θέματα. Αν και ο Ερμής θα είναι ανάδρομος το μεγα-
λύτερο μέρος του μήνα, αυτό δεν θα σας στερήσει τη 

δυνατότητα να πετύχετε προσωπική προβολή και ισχυρούς φίλους. 
Τα οικονομικά σας θα έχουν άνοδο μετά από κάποιες κινήσεις που θα 
κάνετε γύρω στις 11 του μήνα. Η Αφροδίτη απέναντι από το ζώδιο σας 
θα αναμοχλεύει συναισθηματικές καταστάσεις που θα έχουν τις ρίζες 
τους στο κοντινό παρελθόν. 

ΖΥΓΟΣ

Με πολύ έντονη επιθυμία να ασχοληθείτε με πολλά 
πράγματα συγχρόνως, ξεκινά αυτός ο Απρίλιος. Η 
Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 11 του μήνα θα εί-
ναι μία εκρηκτική περίοδος, που καθιστά επικίνδυνο 

να χάσετε το μέτρο σε κάθε περίπτωση. Βάλτε λίγο «φρένο» στον 
παρορμητικό σας, γιατί πολύ πιθανόν να φτάσετε μία σχέση σας σε 
ακραίες καταστάσεις. Μην εμπιστεύεστε απόλυτα άτομα που σας υπό-
σχονται λύσεις σε οικονομικά και νομικά θέματα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο μήνας αυτός δεν θα είναι καθόλου ήρεμος και 
απρόσωπος. Θα μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτά 
που σας ανήκουν, είτε μέσα από την προσωπική 
σας πορεία και τη συναισθηματική ολοκλήρωση είτε 

μέσα από επαγγελματικούς αγώνες. Ίσως τώρα ήρθε η στιγμή που 
θα γνωρίσετε τους [κρυφούς] εχθρούς σας και θα μπορέσετε να τους 
αντιμετωπίσετε πρόσωπο με πρόσωπο. Στο τέλος του μήνα θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις σε επαγγελματικό και οικονομικό παράγοντα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο δεύτερος μήνας της άνοιξης θα είναι μάλλον χα-
μογελαστός για σας, μετά από τα «παγωμένα» γεγο-
νότα του χειμώνα. Πολλά προβλήματα που σας είχαν 
εξαντλήσει κατά το παρελθόν θα βρουν τις λύσεις 

τους και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσουν άτομα που σας εκτιμούν και 
πάνω από όλα αναγνωρίζουν τον αγώνα που κάνετε. Η προσωπική 
σας ζωή χρωματίζεται στην αρχή του μήνα, αλλά και στο τέλος, όπου 
και σταθεροποιείται κάτι πολύ σημαντικό για σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο μήνας αυτός θα είναι μία ψυχική αναγέννηση για 
σας. Η επαγγελματική σας πορεία θα ανθήσει μέσα 
από δυσκολίες, που όμως θα τις αντιμετωπίσετε με 
ευστροφία και εξυπνάδα, που είναι από τα χαρίσμα-

τα που σας διακρίνουν. Συζητήσεις πάνω σε προσωπικό επίπεδο θα 
σας κάνουν να αναθεωρήσετε τις πρόσφατες αποφάσεις σας. Ίσως να 
ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσετε το τοπίο που δεν ευνοεί κανέναν, όσο 

βρίσκεται σε μία ασαφή κατάσταση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας που θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί απαιτητικός για οικογενειακά και επαγ-
γελματικά θέματα. Ίσως να πρέπει να μην πιέσετε τις 

καταστάσεις που αφορούν τις σχέσεις σας με τους άλλους και ιδίως 
με τα παιδιά σας [αν είστε γονείς] ή με μικρότερα άτομα που σας πλαι-
σιώνουν ακόμη και μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Τα οικονομι-
κά θα έχουν διακυμάνσεις που δεν θα σας αφήνουν το περιθώριο να 
προγραμματιστείτε για το πολύ κοντινό διάστημα. Ο μήνας τελειώνει 
με θετικό τρόπο σε κάποιο διάβημά σας. 

ΙΧΘΥΕΣ

Το ξεκίνημα του Απριλίου σάς βρίσκει αρκετά ανυ-
πόμονους και προβληματισμένους για θέματα που 
δεν μπορέσατε να λύσετε τον προηγούμενο μήνα. Ο 
ανάδρομος Ερμής θα σας δημιουργεί ανασφάλεια σε 

επικοινωνιακά θέματα και σε υποθέσεις που αφορούν νομικές εκ-
κρεμότητες. Την ίδια περίοδο, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας [ανάδρομη] 
φέρνει καθυστερήσεις σε κάτι που είχατε αποφασίσει με το ταίρι σας. 
Χρειάζεται υπομονή ώστε να φτάσετε στο ποθητό αποτέλεσμα και να 
ξεφύγετε από περιττές, άδικες ταλαιπωρίες. 

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

ΑΠΡIΛΙΟΣ: Ο μήνας που αγαπά τις αναθεωρήσεις και βοηθά 
εκείνους που ξέρουν να περιμένουν αυτό που τους ανήκει

Σε ειδική εκδήλωση η «Τράπεζα Τροφίμων Θεσσα-
λονίκης» επιθυμώντας να τιμήσει τους δωρητές και 
εθελοντές για την ανιδιοτελή προσφορά τους, διορ-
γάνωσε πρόσφατα «Εκδήλωση Τιμής» στην αίθουσα 
«Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσ-
σαλονίκης. Στην «Εκδήλωση Τιμής», στη κατάμεστη 
αίθουσα το λόγο απηύθυναν ο κ. Αχιλλέας Φώλιας, 
Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, 
ο κ. Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος της Τράπεζας 
Τροφίμων Αθήνας, ο κ. Γεώργιος Αθανασιάδης, 
Ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης και ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύ-
ης, ο κ. Πέτρος Λεκάκης. Στη συνέχεια ακολούθησε 
η απονομή των τιμητικών πλακετών στους δωρητές 
και υποστηρικτές της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσα-
λονίκης. Με σύνθημα «Ας σβήσουμε την πείνα από 
το χάρτη», η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης λει-
τουργεί από το 1998 ως  Παράρτημα του Ιδρύματος 
«Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος – ‘Ίδρυμα για την Κα-
ταπολέμηση της Πείνας» που ιδρύθηκε, με πρωτο-
βουλία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου, τον Ιούνιο του 
1995. Στόχος του Ιδρύματος είναι η καταπολέμηση 
της πείνας και ο περιορισμός της σπατάλης. Από το 
2015, η Τράπεζα Τροφίμων λειτουργεί ως ανεξάρ-
τητο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο στη 
Θεσσαλονίκη με έδρα την Σταυρούπολη.

«Σε μια πολύ δύσκολη εποχή, το Ίδρυμα με τη 
βοήθεια δεκάδων εθελοντών, αλλά και πολλών 
εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών, προσπαθεί 
να  συμβάλει στο μεγάλο πρόβλημα της επισιτιστικής 
ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογέ-
νειες στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνοντας τρόφιμα, 
αναψυκτικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής 
υγιεινής, τα οποία συλλέγει , ταξινομεί και διανέ-
μει δωρεάν στους συνανθρώπους μας, με μόνον 
όφελος την χαρά της προσφοράς!», σημείωσαν οι 
παρευρισκόμενοι.  Σε τακτική βάση η Τράπεζα βοη-
θάει 25 συσσίτια εκκλησιών και περιστασιακά άλλα 
10 συσσίτια, ιδρύματα και άλλους φορείς. Αξίζει να 
σημειωθεί πως σιτίζονται και εξυπηρετούνται περί-
που 5.000 άτομα ανά εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Τιμήθηκαν οι     δωρητές της «Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης» 

#ζώδια

Μαίρη Χατζάκου της ΜΕΒΓΑΛ, Βάλυ Παπαϊωάννου - Γ.Γ. 
της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
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Τιμήθηκαν οι     δωρητές της «Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης» 

Λωρέττα Κωνσταντινίδη, Άσπα Οικονόμου της Pelopac

Ελευθέριος Χατζόπουλος της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης - 
Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη

Οι εκπρόσωποι των βραβευθέντων Εταιρειών 

Η διοργανώτρια της εκδήλωσης Λήδα Παπαδοπούλου μαζί με την Σύνθια 
Σάπικα

Ελευθέριος Χατζόπουλος της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Άννυ Σάπικα της Τρά-
πεζας Τροφίμων Θες/νίκης, Εύα Καρέλου, Λένα Χατζοπούλου

Γιώργος Αθανασιάδης – Μέλος Δ.Σ. & Ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης, Βάλυ Παπαϊωάννου - Γ.Γ. της Τράπεζας Τροφίμων Θεσ-
σαλονίκης, Θωμάς Μακιός της MAKIOS logistics

Αχιλλέας Φώλιας – Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, 
Σταύρος Κωνσταντινίδης της EURIMAC

Αχιλλέας Φώλιας – Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, 
Κατερίνα Χατζηγεωργίου της ΕΔΕΣΜΑ

Ελένη Μελισσάρη, Βάλυ Παπαϊωάννου - Γ.Γ. της Τράπεζας Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης, Ροδούλα Τσαλουχίδου

Γιώργος Αθανασιάδης – Μέλος Δ.Σ. & Ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης, Πέρσα Καρτσώλη της CONEX fruit canner

Γιώργος Αθανασιάδης – Μέλος Δ.Σ. & Ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσα-
λονίκης, Βάλυ Παπαϊωάννου - Γ.Γ. της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, Αννύ 
Φώλια, Αχιλλέας Φώλιας – Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης

Παναγής Βουρλούμης – Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων της Αθήνας, Γιώργος 
Αθανασιάδης – Μέλος Δ.Σ. & Ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, 
Πέτρος Λεκάκης - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Αχιλλέας 
Φώλιας – Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης

#social_life
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Ένα ακόμα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται 
αύριο στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό, με τις δύο 

ομάδες να μάχονται για το καλύτερο πλασάρισμά 
τους στην τετράδα. Ο Δικέφαλος θα πρέπει να είναι 
προσεκτικός απέναντι στους «πράσινους», αν θέλει 

να φύγει αυτός με τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στα 
συν του φετινού συνόλου του Ίβιτς είναι ο πλουραλι-
σμός στην επίθεση. Και αυτό ακριβώς το πλεονέκτη-

μά του θέλει να εκμεταλλευτεί αύριο.

Με το μυαλό στην Καλλιθέα οι παίκτες του Άρη, 
που αφήνουν πίσω τους τη νίκη στα Χανιά και 

έχοντας ως «όπλο» τους την ψυχολογία, θέλουν 
ένα ακόμα τρίποντο, που θα τους διατηρήσει «ζω-

ντανούς» στο παιχνίδι της ανόδου. Παράλληλα, 
προσπαθούν να κλείσουν τα αυτιά τους στα όποια 
σενάρια άνουν λόγο για άνοδο στη Super League 

ακόμα και του τρίτου στη βαθμολογία.

Ο Ηρακλής έπαιζε τα «ρέστα» του απέναντι στον 
Λεβαδειακό την Τετάρτη και οποιοδήποτε άλλο 
αποτέλεσμα πέρα από την νίκη θα τον έβαζε σε 

μπελάδες. Όμως, οι παίκτες του Ημίθεου, όντας 
ανώτεροι καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, 

επικράτησαν με 1-0 των Βοιωτών, χάρη σε γκολ 
του Δώνη, και πήραν παράταση ζωής. Πρόκειται 

για νίκη – οξυγόνο για τους «κυανόλευκους», που 
παρά τα δεκάδες εξωαγωνιστικά προβλήματα, 

μπήκαν «σφήνα» στην υπόθεση παραμονή.

Ζωντανές διατήρησε τις λιγοστές ελπίδες που 
έχει για παραμονή στην κατηγορία η Βέροια, που 

επικράτησε την Τετάρτη με 3-0 εντός έδρας του ΠΑΣ 
Γιάννινα. Η ομάδα της Ημαθίας παραμένει μεν στην 

τελευταία θέση, όμως, κάνοντας το απόλυτο των 
νικών και με συνδυασμούς αποτελεσμάτων, μπορεί 

να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση.

Μετά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής μπήκε 
«φωτιά» στην «ουρά» της βαθμολογίας της Super 

League, καθώς μεταβλήθηκαν δραματικά πλέον 
οι ισορροπίες. Από εκεί που ο Ηρακλής έδειχνε 

καταδικασμένος, κατάφερε να γίνει ο νούμερο ένα 
υποψήφιος για την παραμονή, βάζοντας στην μέχρι 

τώρα θέση του τον Λεβαδειακό!

Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τεράστια 
«ανάσα» με το εντυπωσιακό 4-1 στη Λάρισα και 

παράλληλα έβαλε ξανά σε μπελάδες τους «βυσσινί», 
που έχουν πολύ δυσκολότερο έργο στη συνέχεια.

Τέλος, η Βέροια – αν καταφέρει να ξεπεράσει τα 
εξωαγωνιστικά θέματα που την ταλαιπωρούν – μετά 

το 3-0 επί του ΠΑΣ, παραμένει, επίσης, «ζωντανή».

Η βαθμολογία της ουράς: Αστέρας Τρίπολης 26, ΑΕΛ 
24, Λεβαδειακός 22, Ηρακλής 19, Βέροια 19.

Ντέρμπι στην Τούμπα

Με «όπλο» την ψυχολογία

Παράταση ζωής…

Είναι ακόμα «ζωντανή»

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Ή «ΜΑΧΉ» ΤΉΣ ΠΑΡΑΜΟΝΉΣ

ΠΑΟΚ

Χάρη σε γκολ του αρχηγού του, Σίμου Παπαδόπου-
λου, ο Πιερικός πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του 
«συμπολίτη», Διαγόρα Σεβαστής, και ουσιαστικά 
εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. 
Συγκεκριμένα, έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος, 
οι «μελανόλευκοι» βρίσκονται στην 9η θέση και στο 
+13 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας και 
πέντε ομάδες ενδιάμεσα.

Από την πλευρά της, η Πύδνα Κίτρους ήρθε ισόπαλη 
(1-1), όπως και ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας με τον 
Τηλυκράτη Λευκάδας (2-2), με αποτέλεσμα η ομάδα 
της Πιερίας να «μπλέξει» σε περιπέτειες.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 25ης 
αγωνιστικής έχει ως εξής (όλοι οι αγώνες ξεκινούν 
στις 16:00): Απόλλων Λάρισας-Αστέρας Πετρίτη, 
ΑΕ Καραϊσκάκης-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου, 
Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας-Θεσπρωτός, Διαγό-
ρας Σεβαστής-Ολυμπιακός Βόλου, Τηλυκράτης 
2014-Ρήγας Φεραίος, Νίκη Βόλου-Πιερικός, Πύδνα 
Κίτρους-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, Εθνικός Φιλιππιά-
δας-Αμβρακία Κωστακίων.

Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε επί 
του Κισσαμικού πέτυχε την περασμένη Κυριακή ο 
Αιγινιακός, εκμεταλλευόμενος την ανωτερότητα και 
τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, και πήρε μεγάλη 
βαθμολογική «ανάσα» ενόψει τα συνέχειας.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ: 15:00 ΟΦΗ-Αγροτικός Αστέρας

ΑΥΡΙΟ: 15:00 Λαμία-Παναιγιάλειος, 16:00 Απόλλων 
Σμύρνης-Κισσαμικός, 16:00 Ν. Αχαρναϊκός-Πανσερ-
ραϊκός, 16:00 Καλλονή-Αιγινιακός, 16:00 Πανελευσι-
νιακός-Αν. Καρδίτσας, 16:00 Τρίκαλα-Σπάρτη, 16:00 
Άρης-Καλλιθέα

Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ έχει αναδυθεί σε 
μεγάλη δύναμη του ελληνικού αθλητισμού την τελευ-
ταία τριετία, όταν και κατέκτησε τους πρώτους του 
τίτλους και πλέον στόχος του είναι να διατηρηθεί στην 
ελίτ της Ελλάδας. Το τμήμα ιδρύθηκε το 1933 αλλά 
μετά τα γεγονότα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου υπήρξε 
αναστολή λειτουργίας και επανιδρύθηκε το 1948, μετά 
την κατοχή και για μικρό χρονικό διάστημα όπου δεν 
είχε να παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο εκτός από τις πα-
ρουσίες στα τοπικά πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης. Με 
την καθιέρωση των μεταπολεμικών Πανελληνίων πρω-
ταθλημάτων το τμήμα επανιδρύθηκε για τρίτη φορά το 
1961 και από τότε λειτουργεί χωρίς παύση έχοντας 
σταθερή και συνεπή παρουσία, ενώ από τη σεζόν 
1980-81 μέχρι και σήμερα έχει συνεχόμενη παρου-
σία στην Α΄ Εθνική (Α1 – Volleyleague). Την περίοδο 
2014-΄15 το τμήμα βόλεϊ έγινε η πρώτη ομάδα στην 
ιστορία του συλλόγου, που κατέκτησε πρωτάθλημα και 
κύπελλο, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για πρώ-
τη φορά στους ομίλους του Champions League. 

Στο Λαύριο δοκιμάζεται σήμερα ο Άρης, όπου θέλει 
πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει μόνος 
σν 4η θέση της βαθμολογίας. Από την πλευρά του, ο 
ΠΑΟΚ, θα προσπαθήσει να επανέλθει στον δρόμο των 
επιτυχιών, μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό, έχο-
ντας παράλληλα και το μυαλό του στο ματς του Λαυρίου, 
όπου προσδοκά ήττα των «κίτρινων», προκειμένου να 
περάσει αυτός τέταρτος.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 Λαύριο-Άρης, 17:00 ΠΑΟΚ-Κόροιβος, 
17:00 Τρίκαλα-Δόξα Λευκάδας, 17:00 Κύμη-Απόλλων 
Π., 17:00 ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου.

ΔΕΥΤΕΡΑ: 17:00 Ρέθυμνο-Παναθηναϊκός, 19:00 Προ-
μηθέας-Ολυμπιακός.

Ο Κιλκισιακός έχει κερδίσει προ πολλού τον τίτλο του 
πρωταθλητή και την άνοδο στη Γ΄ Εθνική, ωστόσο, 
δεν παύει να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα 
και να διεκδικεί μέχρι τέλους τα θετικά αποτελέσματα. 
Τελευταίο «θύμα της ομάδας του Κιλκίς ήταν ο Εθνικός 
Αξιούπολης, του οποίου επιβλήθηκε με 8-0, στο πλαίσιο 
της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ σήμερα 
δοκιμάζεται στην Κρηστώνη.

Πήρε βαθιά ανάσα

Νίκες τετράδας θέλουν  
Άρης και ΠΑΟΚ

Σοβαρός μέχρι τέλους

Να διατηρηθεί στην ελίτ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΕΪ ΠΑΟΚ

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Το μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής φιλοξενείται 
αύριο στην Καλαμαριά, εκεί όπου ο τοπικός Απόλ-
λωνα υποδέχεται την Δόξα Δράμας σ΄ έναν πρόωρο 
«τελικό», αφού σε περίπτωση νίκης τους οι Πόντιοι 
θα κάνουν το πλέον καθοριστικό βήμα για την άνοδό 
τους στη Football League. Τη δεδομένη χρονική 
στιγμή, το σύνολο του Καλαϊτζίδη προπορεύεται ενός 
βαθμού των Δραμινών, οι οποίοι παίζουν ένα από τα 
τελευταία τους χαρτιά να προσπεράσουν τον αυριανό 
τους αντίπαλο στη βαθμολογία.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 25ης αγω-
νιστικής έχει ως εξής (όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 
16:00): Αλμωπός Αριδαίας-Μακεδονικός Φούφα, 
Καρδία-Καμπανιακός, Εορδαϊκός-Απόλλων Παρα-
λιμνίου, Δόξα Προσκυνητών-Νέστος Χρυσούπολης, 
Απόλλων Καλαμαριάς-Δόξα Δράμας, ΑΠΕ Λαγκα-
δά-Νάουσα.

Η άνοδος περνάει  
από την Καλαμαριά

Νίκη-«οξυγόνο» για Πιερικό

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος
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Ο Γιάννης Φυσέκης αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση 
ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα-
μπώθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν αυτά έπε-
σαν πάνω του. Απεναντίας, μάλιστα, αφού σε μία από τις 
μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του, ο ίδιος προτίμησε 
ν’ αφοσιωθεί στο διδακτορικό του στη Μοριακή Βιολογία 
και ν’ αφήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Δηλώνει «άρρωστος» με την τελειότητα και τον αθλη-
τισμό – έχει γαλουχηθεί, άλλωστε, μέσα σε αυτόν, ξεκι-
νώντας από την κολύμβηση, περνώντας στην ενόργα-
νη γυμναστική και εν συνεχεία στο ποδόσφαιρο και στο 
μπάσκετ -, βλέπει το ποδόσφαιρο σαν «επιστήμη» και του 
αρέσει η επαφή με τα παιδιά, αφού υπήρξε πριν λίγα χρό-
νια προπονητής τερματοφυλάκων, εφαρμόζοντας «πρω-
τοποριακές» μεθόδους εκμάθησης.

Οι σπουδές στην Αλεξανδρούπολη 

Αν και φαίνεται κατασταλαγμένος, εντούτοις, δεν υπήρξε 
καθόλου μικρότερος. Ο ίδιος, μάλιστα, δηλώνει ότι στα 17 
του δεν είχε αποφασίσει ακόμα τι θα γίνει – «το εκπαιδευ-
τικό σύστημα αυτής της χώρας δεν σου επιτρέπει να γνω-
ρίζεις να κάνεις σε όλη σου τη ζωή», υποστηρίζει - και με 
εξαίρεση τις 2-3 πρώτες σχολές, που συμπλήρωσε στο 
μηχανογραφικό του, τις υπόλοιπες τις άφησε στην… τύχη 
των γονιών του. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, δεν είχε και 
αγωνία, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδι-
κών, με την μοίρα να τον φέρνει στη Αλεξανδρούπολη και 
στη Σχολή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής – η ειρω-
νεία, μάλιστα, είναι ότι στο μάθημα της Βιολογίας έγραψε 
και τον μικρότερο βαθμό!

Μετακομίζει στην πόλη του Έβρου και για δύο χρόνια 
κάθε Πέμπτη παίρνει το λεωφορείο για την Θεσσαλονί-
κη, όπου το σαββατοκύριακο αγωνίζεται κανονικά με την 
ομάδα του χωριού του, για να επιστρέψει και πάλι πίσω 
την Δευτέρα. Ο Γιάννης Φυσέκης δεν είναι ένας κλασικός 
φοιτητής, αν και ο ίδιος προσπαθεί να είναι τυπικός στις 
υποχρεώσεις του στο πανεπιστήμιο. Δεν ζει τα «φοιτητικά 
χρόνια», όπως οι συνομήλικοι του, αλλά δεν τον πειράζει 
καθόλου. Όπως λέει ο ίδιος: «Δεν το βλέπω σαν θυσία. 
Κάτι πήρα από αλλού, κάτι έχασα». Κουράζεται, όμως, 
κάποια στιγμή με τα πήγαινε-έλα και αποφασίζει να συ-
νεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στην Αλεξανδρούπολη. Ξε-
κινάει προπονήσεις με την ΠΑΕ Θράκη, που τότε αγωνί-

ζονταν στην Δ΄ Εθνική, αλλά μαθαίνει ότι ο νεοσύστατος 
τότε Εθνικός Αλεξανδρούπολης παίρνει κάποιους παί-
κτες. «Χτυπάει» την πόρτα και του απαντούν ότι «η ομάδα 
έχει τόσους τερματοφύλακες, δεν ξέρουμε αν υπάρχει 
χώρος!». Τελικά παίζει σε όλα τα ματς της σεζόν και βγαί-
νει μόλις για ένα 45λεπτο! Από εκεί δέχεται κρούση από 
τον Απόλλωνα Καλαμαριάς της Α΄ Εθνικής, αποφασίζει 
να μετακομίσει εκεί, όμως, τον πρώτο λόγο έχει ο Εθνι-
κός, που λόγω και… Ντέμη Νικολαΐδη, έχει επαφές με την 
Αθήνα, όποτε ανοίγει γι’ αυτόν διάπλατα η πόρτα της ΑΕΚ.

Το κεφάλαιο ΑΕΚ

Αποκτά το δελτίο του, ξεκινάει προπονήσεις με την Ένω-
ση, η οποία τον δίνει δανεικό, αλλά είναι μέλος της ομά-
δας, που έφτασε να διεκδικεί ακόμα και τον τίτλο του 
πρωταθλητή το 2006.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να μπήκε σε… πρώτη μοίρα εκεί-
νη την περίοδο για τον Γιάννη, όμως, ποτέ δεν άφησε τις 
σπουδές του. Ακόμα και όταν χρειάστηκε να δίνει το πα-
ρών μόνο στις εξετάσεις του Ιουνίου, τότε, δηλαδή, που 
σταματούσαν οι υποχρεώσεις του με την ομάδα του.

Από την ΑΕΚ παίρνει μεταγραφή στον Άρη και επιστροφή 
πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά από έναν χρόνο από-
λυτα επιτυχημένης παρουσίας κάτω από τα δοκάρια των 
«κίτρινων», αποφασίζει να «κρεμάσει» τα γάντια του. Μια 
απόφαση που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους κύ-
κλους του ποδοσφαίρου, αφού οι πιο αδαείς δεν μπορού-
σαν να πιστέψουν ότι ο Φυσέκης βάζει τέλος στην καριέ-
ρα του ως αθλητής για ν’ αφοσιωθεί στην… επιστήμη του!

Η απόφαση ν’ αποσυρθεί

Για όσους τον ξέρουν, όμως, ήταν μία φυσιολογική εξέλι-
ξη των πραγμάτων. Άλλωστε, ο ίδιος ποτέ δεν θα εγκατα-
λείψει – όπως δηλώνει - τον αθλητισμό, απλά θ’ ασχολεί-
ται σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο. Ήδη εδώ και δύο χρόνια 
παίζει μπάσκετ στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ενώ ακό-
μα και αν μετακομίσει στο εξωτερικό του χρόνου, προ-
κειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του, όλο και κάποιο 
ανοιχτό γήπεδο θα βρει!

Όσο για το αν μετανιώνει για την απόφασή του; «Φυσικά 
και όχι. Θα μετανιώσω αν μια επιλογή μου αποδειχθεί λά-
θος», υποστηρίζει.

Να διατηρηθεί στην ελίτ
Τον κέρδισε η Μοριακή Βιολογία, τον έχασε το ποδόσφαιρο!

Η ΕΠΟ είναι αυτή η οποία θα δώσει 
το τελικό ο.κ. στις προτάσεις που 
θα καταθέσουν η Super League 
και η Football League  για τον 
τρόπο διεξαγωγής των Πρωτα-
θλημάτων της επόμενης αγωνι-
στικής περιόδου. Και αυτό είναι 
σωστό γιατί θεσμικά έχει λόγους 
να προασπίσει την ανάπτυξη του 
αθλήματος πέρα από τις λογικές 
των ιδιοκτητών των ομάδων 
οι οποίοι μπορεί να προτείνουν 
λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν 
μόνο την τσέπη τους. Το εάν η ΕΠΟ 
καταφέρνει να παίξει ή όχι το ρόλο 
του θεματοφύλακα του ποδοσφαί-
ρου αυτό είναι μία άλλη ιστορία.

Η Super League έκοψε και έραψε 
τις προτάσεις της χωρίς να δί-

νει μεγάλη σημασία, ούτε 
στο πώς θα μικρύνει η 
ψαλίδα της διαφοράς 
μεταξύ των μικρομε-
σαίων ομάδων και των 
big-4 του Πρωταθλήμα-

τος, ούτε βεβαίως το πόσο 
δίκαιο είναι να παίζει αγώνες 

μπαράζ μία ομάδα που προέρχεται 
από το Πρωτάθλημα της Super 
League με μία άλλη από αυτό της 
Football League.

Πάντως, η δεύτερη σε δυναμι-
κότητα κατηγορία δεν κάθεται με 
σταυρωμένα τα χέρια. Ετοιμάζει 
τις δικές της προτάσεις τις οποίες 
αφού πρώτα θα συζητήσει με τη 
Super League θα τις καταθέσει 
στην ΕΠΟ. Η αλήθεια είναι ότι 
αυτή η προσπάθεια που γίνεται για 
μεταρρύθμιση στο επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο θα έχει αξία εάν 
μέσα από τις ζυμώσεις που έχουν 
ξεκινήσει προκύψει ένα μοντέ-
λο υγειές, το οποίο θα αποτελεί 
τη βάση για την ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου. Και για να υπάρξει 
ένα καλό αποτέλεσμα θα πρέπει 
πρώτα απ’ όλα οι ιδιοκτήτες των 
ΠΑΕ να καταθέσουν ρεαλιστικές 
προτάσεις, σκεπτόμενοι το σύνολο 
των ομάδων και όχι απλώς τα 
συμφέροντα των δικών τους ΠΑΕ. 
Κυρίως να δείξουν ευαισθησία για 
τις ομάδες της Football League. 
Ειδικά γι’ αυτές που προβιβάζονται 
στη μεγάλη κατηγορία όσο και γι’ 
αυτές που υποβιβάζονται. Γιατί 
κανείς δε θέλει ούτε ομάδες-ασαν-
σέρ, ούτε ομάδες που θα βρεθούν 
σε αδιέξοδα όταν υποβιβαστούν 
στην Football League. Απλά είναι 
τα πράγματα, αρκεί να υπάρχουν 
καλές προθέσεις.

Ένα υγιές μοντέλο  
για το ποδόσφαιρο
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#εικαστικά
Artion Galleries (Μητροπόλεως 96, τηλ. 2310 253113)

«Ερωτικές Ακροβασίες» του Θανάση Λάλα 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 12 Απριλίου. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10:00-16:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
10:00-21:00

Βαφοπούλειο Πνευματικό Ίδρυμα (Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 
231 0424132)

«Εγχάρακτες Αντανακλάσεις» 
Έκθεση με έργα καθηγητών και φοιτητών του Τομέα Χαρακτικής 
της Ακαδημίας Τεχνών, του Πανεπιστημίου Novi Sad της Σερβίας, 
σε συνδιοργάνωση με το Α.Π.Θ. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 9 Ιουνίου. 
“Πρόσφυγες” Έκθεση φωτογραφίας του Σάκη Βαβαλίδη. Διάρ-
κεια Έκθεσης: Έως 31 Μαΐου

Casa Bianca  (Βασ. Όλγας 180 & Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
427555)

«ΩΔΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» Έκθεση έργων φοιτητών της σχολή 
Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Τα έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «ΛΙΜΗΝ- Πολιτιστικά Λιμάνια από το Βόρειο Αιγαίο 
στη Μαύρη Θάλασσα», που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ). Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 6 Μαΐου

Ιανός (Αριστοτέλους 7, τηλ. 2310 276447)

«Η ΕΝ ΧΡΩΜΑΣΙ ΓΡΑΦΗ» 
Η Νάγια Καπλανίδου παρουσιάζει την πρόσφατη δουλειά της με 
τίτλο ‘Η εν χρώμασι Γραφή. Την έκθεση θα παρουσιάσουν ο Κώστας 
Μπλιάτκας δημοσιογράφος-συγγραφέας και ο Τάσος Αποστολίδης 
συγγραφέας. Εικόνες φιλοτεχνημένες με την παραδοσιακή τεχνική, 
μαζί με εικόνες ζωγραφισμένες σε ξύλα, φυσικά λειασμένα 
από τη θάλασσα, που αποτελούν μια πιο ελεύθερη ερμηνεία της 
αγιογραφίας. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 29 Απριλίου

Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52, τηλ. 2310 240416)

Private Collection III 
Τα έργα που φιλοξενούνται είναι των καλλιτεχνών: Αλέξη Ακριθά-

κη, Γιώργου Βακιρτζή, Σπύρου Βασιλείου, Γιάννη Γαΐτη, Νικολάου 
Γύζη, Όπυ Ζούνη, Νίκου Κεσσανλή, Costis, Δημήτρη Μυταρά, 
Κωνσταντίνου Παρθένη, Pavlos,  Θεόδωρου Στάμου, Wolfgang 
Stiller, Γιάννη Τσαρούχη, Αλέκου Φασιανού, Andy Warhol. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 29 Απριλίου

Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11, τηλ. 2310 288036)

«Το Κοράκι του Εντγκαρ Άλλαν Πόε» του Τάσου Μαντζαβίνου 
Ο Τάσος Μαντζαβίνος εικονογραφεί δύο μεγάλα ποιήματα του 
σκοτεινού ρομαντισμού: «Το Κοράκι» του Έντγκαρ Άλλαν Πόε και 
«Ο τάφος του Έντγκαρ Πόε» του Στεφάν Μαλλαρμέ. Μέσα από 
χαρακτικά, σχέδια και χρωματιστά μελάνια, ο καλλιτέχνης επιχειρεί 
να μεταφέρει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Αμερικανού ποιητή. Η 
έκθεση συνοδεύεται από ομότιτλη εικονογραφημένη έκδοση του 
ΜΙΕΤ, βασισμένη στο παλαιότερο συλλεκτικό έργο των εκδόσεων 
Μίμνερμος. Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Γιώργης 
Μυλωνάς. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 3 Ιουνίου. Ωράριο λειτουρ-
γίας: Δευτέρα, Τετάρτη 10:00-15:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
10:00-20:00, Σάββατο 10:00-16:00 

Myrό Gallery (Νικηφόρου Φωκά 8, τηλ. 2310 269187)

Μεγάλοι καλλιτέχνες & μικροί δημιουργοί 2017 
Η έκθεση θα παρουσιάζει ζωγραφική  παιδιών που έχουν 
εμπνευστεί από γνωστά έργα μεγάλων δημιουργών. Πρόκειται 
για τους μικρούς μαθητές του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της 5ης 
Δημοτικής Κοινότητας και έξι δημοτικών σχολείων της Καλαμαριάς. 
Συγκεκριμένα θα εκθέσουν οι μαθητές του 1ου, 2ου, 4ου, 10ου, 
11ου, και 15ου Δημοτικού. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν 
αναλάβει ο Νίκος Τσιμπισκάκης ζωγράφος και η Ανθή Τσιμπισκάκη 
ψυχολόγος- εικαστικός. Εγκαίνια Έκθεσης: Μ. Τρίτη 11 Απριλίου. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως και Μ. Σάββατο 15 Απριλίου. Ωράριο 
Λειτουργίας: Μ. Τρίτη- Μ. Παρασκευή 17.00 – 21.00, Μ. Σάββατο 
11.00 – 13.00

Εκθεσιακός χώρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ομ-
βριανός» (πλατεία του χωριού των Πετροκεράσων)

«Ευλογημένος τόπος- Το ιερό έθιμο μέσα στους αιώνες» 
Την πρώτη της ατομική έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει η Ειρήνη 
Μπαϊρακτάρη, με θέμα την αναβίωση ενός αρχαίου εθίμου, δηλαδή 
την υποδοχή και φιλοξενία του Τιμίου Σταυρού για τρεις μέρες 
στα Πετροκέρασα. Λίγα λόγια για το έθιμο. Τρεις αιώνες πριν, το 
1768,  οι κάτοικοι  του χωριού απειλούνται με αφανισμό  από μια 
φοβερή αρρώστια. Απελπισμένοι ζητούν από τη Μονή Ξηροποτάμου 
του Αγίου Όρους, να έρθει ο Τίμιος Σταυρός στο χωριό. Το θαύμα 
έγινε και ο τόπος γλίτωσε την καταστροφή. Το σημαντικό αυτό 
θρησκευτικό γεγονός, ο ερχομός του Τιμίου Σταυρού, γιορτάζεται 
με λαμπρότητα στα Πετροκέρασα κάθε χρόνο και πλήθος πιστών 
συμμετέχει με κατάνυξη. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Απριλίου

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-
14 Λαδάδικα, τηλ. 2310 385651, 385654, 385661)

la mamart arts & crafts fair 2017 
Η έκθεση la mamart διοργανώνεται εδώ και 13 χρόνια στη 
Θεσσαλονίκη κι αποτελεί έναν από τους καλλιτεχνικούς θεσμούς 
της πόλης. Σκοπό της έχει την ανάδειξη, στήριξη και προώθηση 
αυτοδίδακτων χειροτεχνών – καλλιτεχνών γυναικών της πόλης 
μας. Η έκθεση φιλοξενεί πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά, ζωγρα-
φιστές νεροκολοκύθες, ζωγραφιστά t-shirts, κοσμήματα, τσάντες, 
γυναικεία και παιδικά αξεσουάρ, διακοσμητικά σπιτιού, origami, 
mandalas, πινιάτες, φυσικά καλλυντικά, παιχνίδια και αντικείμενα 
ντιζάιν. Κάθε χρόνο φιλοξενείται στην έκθεση και μία (πλην ενός) 
διακεκριμένη τιμώμενη καλλιτέχνης, που με την παρουσία της 
στηρίζει το θεσμό. Φέτος θα έχουμε κοντά μας την κεραμίστρια 
Θέη Νικόλτση, με μακρά συνεισφορά στην τέχνη της Κεραμικής.  
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 11 Απριλίου

Αίθριο της Χ.Α.Ν.Θ. (Ν. Γερμανού 1, τηλ. 2315 558598, 
6942523290)

Έκθεση Ζωγραφικής Παιδιών με Αναπηρία 
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
(Π.Α.Α.Π.Α. Άγιος Δημήτριος), που εδρεύει στην Πυλαία και το 
Αίθριο, διοργανώνουν την Έκθεση Δημιουργιών (κατασκευές, 
ζωγραφική, πηλός κ.α.) ατόμων με αναπηρία και νοητική υστέρηση.
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 12 Απριλίου. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα- Παρασκευή 08:00 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 13:30, 
Κυριακή 10:30 - 13:30

Μουσεία

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (στην πτέρυγα περιοδι-
κών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος) (Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 231 
330 6400)

«Περπατώντας...στη Θεσσαλονίκη/Βιέννη» 

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στοχεύει στο «περπάτημα» σαν 
τέχνη και μέθοδο αναγνώρισης του περιβάλλοντος, σαν τεχνική που 
εστιάζει στις επενέργειες της κίνησης και στις επιδράσεις της πάνω 
στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Ειρήνη Αθανασάκη, Βίκυ Καλαφάτη, Άννη Καλτσίδου, Λεονί Λένερ, 
Σίλκε Μάϊερ-Γκάμαουφ, Αλεξάνδρα Μαράτη , Μίχαελ Μίχλμαϊρ, 
Αφροδίτη Μπούτου, Κάρλα Ντέγκενχαρτ, Έντιτ Πλάτνερ, Κυριακή 
Φιλή, Ρομάνα Χάγκυο, Μαρία Χούμπινγκερ. Επιμέλεια: Σοφία 
Παντελιάδου. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 18 Μαΐου

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 566716)

«ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ 1940-1960» 

Η έκθεση αποτελεί μία ανθολογία εικόνων των φωτογράφων 
Βούλα Παπαϊωάννου και Δημήτρη Χαρισιάδη, όπου αποτυπώνεται 
η Ελλάδα κατά το κρίσιμο διάστημα 1940-1960, που περιλαμβά-
νει τη γερμανική κατοχή, την Α’ μεταπολεμική περίοδο και την 
ανασυγκρότηση. Στην έκθεση παρουσιάζονται 200 περίπου έργα, 
καθώς και άλλο πρωτότυπο ιστορικό υλικό, μαζί με δύο πορτραίτα 
των φωτογράφων από την τηλεοπτική εκπομπή «Παρασκήνιο» 
της ΕΡΤ. Ακόμη, παρουσιάζονται σε πλήρη μορφή τα δύο σπάνια 
κατοχικά λευκώματα Μαύρο Λεύκωμα της Βούλας Παπαϊωάννου 
και Σούπα του παιδιού και ΙΚΑ Πειραιώς του Δημήτρη Χαρισιάδη, 
όπου αντανακλάται το σκληρό πρόσωπο του πολέμου και ο αγώνας 
για επιβίωση. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Σεπτεμβρίου

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα CHALKOS

Η πρόταση της εβδομάδας

(Ιουστινιανού 21 - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 250 956)

Εγκαινιάζεται την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017,  στις 8.30 
μ.μ., στην γκαλερί Chalkos (Ιουστινιανού 21)  η ατομική 
έκθεση του Σάκη Παπαγιάννη με τίτλο “Eternity”. Η 
έκθεση αποτελείται κυρίως από επιτοίχια γλυπτά έργα μεικτής 
τεχνικής με κυρίαρχα υλικά το χαλκό και τον ορείχαλκο.  Στην 
νέα του έκθεση ο Σάκης Παπαγιάννης συνδιαλέγεται με το 
ελληνικό παρελθόν σε όλη του την μεγαλοπρέπεια και μας 
προσφέρει μια ουσιαστική παραμυθία σε καιρό που κυβερνά 
η παρακμή. Με ξεκάθαρες εικόνες, με σύμβολα που σε όλους 
μας λειτουργούν σαν φορείς αισθημάτων και αναμνήσεων. 
Με την συνδρομή του χρησιμοποιημένου, του ταπεινού, του 
ασυνήθιστου. Οι φιγούρες του, οι αποσκελετωμένες και 
άσαρκες εξαϋλωμένες, μοιάζουν σαν να πλάστηκαν παλιά 
πολύ, πριν την αρχή του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα, φαντάζουν 
σαν να γεννήθηκαν μόλις τώρα, σαν να είναι ακόμα ζεστές 
από το άγγιγμα και την πνοή του δημιουργού τους. Έργα τόσο 
χυμώδη μέσα στο πανάρχαιο είδος τους. Έργα που έχουν 
πετάξει οτιδήποτε περιττό και φλύαρο. Ο Παπαγιάννης κρατάει 
την ουσία, παίζει με το φως και την σκιά, με την ζωή και την 
φθορά, με την αγωνία και την ελπίδα. Μέσω της πλαστικής 
απεικόνισης που αποφεύγει να καταλήξει σωματική απομί-
μηση. Ειδικά για την έκθεση Eternity στην γκαλερί Chalkos 
δώδεκα σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς εμπνέονται από τις 
εικαστικές δημιουργίες του Σάκη Παπαγιάννη και γράφουν 
κείμενα που συνοδεύουν τα έργα και δημοσιεύονται για 
πρώτη φορά στον έντυπο κατάλογο της έκθεσης. Διάρκεια 
έκθεσης: Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 – Τετάρτη 10 Μαΐου 
2017. Ώρες έκθεσης: Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.30 
Σάββατο: 10.00 – 14.00
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898 
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309 
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600 
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733 
Βutler Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350 
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520 
Cheval Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310282822 
Chilai Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500 
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914 
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη,  2310263674 
Delol Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310256748 
Dore Ζύθος Στρ. Τσιρογιάννη 7, 2310540284 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 2310281170 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187 
Κazaviti Κατούνη 9 Θεσσαλονίκη, 2310553141 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
La Baronne Μητροπόλεως 6, Θεσσαλονίκη, 2310506512 
Local Café Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307 
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557 
Οval Στρ. Τσιρογιάννη 1, Θεσσαλονίκη, 2310254533 
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Patron Παλ. Πατρών Γερμανού 13, 2310240061 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444 
Rich Bar Π. Μελά 26, Θεσσαλονίκη, 2310559210 
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 2310222206 
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739 
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
Starbucks Coffee Πλ. Αριστοτέλους & Λ. Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 2310263470 
Tapas Bar Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, 2310547777 
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 2310283138 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery - Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7 Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173 
Αγιολί Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Αγορά Έργον Π. Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509 
Άκρον Μητροπόλεως 1-9, Θεσσαλονίκη, 2310555267 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 2315312487 
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη, 6944880475 
ΕνοχέςBar Πλατεία Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Θερμαϊκός Bar Λ. Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 2310239842 
Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724 
Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290  
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
Κιούπια Πλ. Μοριχώβου 3-5, Θεσσαλονίκη, 2310553239 
ΚΤΕΛ Μακεδονία Γιαννιτσών 244, Θεσσαλονίκη, 2310595400 
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058 
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120 
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716 
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο Grand Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000 
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554 
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504 
Ξενοδοχείο The Met 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2311180230 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Ξενοδοχείο Εγνατία Αντιγονιδών 16, Θεσσαλονίκη, 2310530675 
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001 
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326 
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888 
Παπαρούνα Παγγαίου 4, Θεσσαλονίκη, 2310510852 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815 
Σταφύλι Ορβύλου 5, Θεσσαλονίκη, 2310226076 
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Τηγανιές & Σχάρες Καυτατζόγλου 12, Θεσσαλονίκη, 2310860380 
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210 
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822 

Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 2310274672 
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804 
Το πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72, Άνω Πόλη, 2310286356 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΎΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120 
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365 
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698 
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005 
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817 
Books and Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 2310 778080/ 2310778090 
Βοulevard Λ. Παπανικοάου 60, Ρετζίκι, 2310676123 
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993 
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Central Μ. Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 2310856975 
Constantinos Coiffure Λ. Ανδ. Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 2310672255/2310628588 
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541 
Delise Α. Παπαναστασίου 29, Σίνδος, 231305387 
Different 28ης Οκτωβρίου 10, Σίνδος, 2310753265 
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654 
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854 
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 2310731111 
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 2310577090 
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719 
Ηοme Αγ.Παρασκευής 35, Πολίχνη, 2310639456 
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 2310587050 
Ηouse Μ. Αλεξάνδρου 55, Σίνδος, 2310563254 
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310458965 
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6977666919 
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 2310523612 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668  
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Lavativo Μ. Αλεξάνδρου 33, Έυοσμος, 2310558739 
Level 28ης Οκτωβρίου 5, Καλοχώρι, 6945896875 
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565 
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008 
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531 
Moca Κυρίμη 10, Μενεμένη, 697687944 
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174 
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023 
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885 
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030 
Μoments Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310635458 
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Retro Μ. Αλεξάνδρου 45, Σίνδος, 2310574231 
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210 
Soho Επταπυργίου 69-75, Συκιές, 2310218218 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7 
Sunray Κολοκοτρώνη 18, Σταυρούπολη, 2310604919 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Σταυρούπολη, 6947470994 
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375 
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310587734 
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Yolo Αγγελάκη 10, Μενεμένη, 2310282880 
Westroom Λαχανά 19, Κορδελιό, 2310763762 
Αρένα 28ης Οκτωβρίου 20,Καλοχώρι, 2310754856 
Ερωτικός Κολοκοτρώνη 18, Σταυρούπολη, 2310640272 
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310067507 
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 2310772552 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300 
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310733406 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415 
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551 
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087 
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400 
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 23100582241 
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 2310630002

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Βallaro Π.Μελά 37, Πανόραμα, 2310269610 
Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533 
Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922 
Βelle Epoque Κομνηνών 58, Καλαμαριά, 2310029100 
Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497 
Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143 
CafeBar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310481334 
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 2313071670 
Coffee Island 25ης Μαρτίου 135, Θεσσαλονίκη, 2310305500 
Coffee Story Α.Παπαναστασίου 129, Χαριλάου, 2310328690 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222 
Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310458956 
Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294 
Divoi Koμνηνών 71, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2313026350 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 2315519333 
Elysee Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Κingstone  Λαμπράκη 246, 2311242203 
KTEO Express Service ΈναντιHyatt, Θέρμη, 2310461010 
Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595 
La Bistecca Θ. Σοφούλη 77, Θεσσαλονίκη, 2310410999 
Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  231303844 
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600 
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724 
Lodge Δημ. Καραολή 2-4 , Θέρμη, 2310024943 
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114 
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017 
Mikel Πλαστήρα 40, Χαριλάου, 2310304790 
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845 
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320 
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277 
My House Ν.Πλαστήρα 55, Κρήνη, 2310439560 
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310417912 
Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680 
PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122 
Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100 
Rumors Ηρ.Πολυτεχνείου 1, Θέρμη, 2310024717 
SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Societe Κομνηνών 53, Καλαμαριά, 2310433703 
Speaty Αναξιμάνδρου 32, Χαριλάου, 2310302181 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
Τhe Monk Ν.Πλαστήρα 49, Πυλαία, 2310309105 
The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224 
Τierra Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310403281 
Top Barista Κομνηνών 65, Καλαμαριά, 2313078178 
Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655 
Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 
Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440 
Villagio Λαμπράκη 85, Τούμπα, 2310952582 
Zak Ν.Πλαστήρα 35, Κρήνη, 2310438921 
Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654 
Άρωμα Διογένους 40, Τούμπα, 2310922678 
Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300 
Γένεσις Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000 
Γυαλός Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121 
Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
Ερωτικός Θ.Σοφούλη 131, Θεσσαλονίκη, 2310444367 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400000 
Καραβόμυλος Πλαστήρα 53, Πυλαία, 2310327340 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Κουτσογιάννης Ιωάννης, Κ.Καραμανλή 129-131, Θεσσαλονίκη, 2310989699 
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011 
Κρητικός Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810 
Μαύρη Θάλασσα Ν. Πλαστήρα 3, Κρήνη, 2310932542 
Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996 
Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252 
Μπαράκι Διογένους 42, Τούμπα, 2310026226 
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085 
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234 
Ξενοδοχείο Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401000 
Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692 
Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190 
Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884 
Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306 
Τάκος  Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015 
Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379 
Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252 
Τρίγωνα Τάσος Κομνηνών 16, Πανόραμα, 2310342103 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284 
Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789
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