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Μία από τις περίφημες πολιτι-
κές... αυταπάτες του πρωθυ-
πουργού είναι πως τυχόν νίκη 
των Σοσιαλδημοκρατών στις 
γερμανικές εκλογές θα σημά-
νει και το τέλος της αυστηρής 
λιτότητας στην Ευρωζώνη. 
Μάλιστα, αυτήν τη φορά η 
διάψευση των προσδοκιών 
του Αλέξη Τσίπρα ήρθε από 
τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά 
του Μάρτιν Σουλτς. Τι είπε 
ο επικεφαλής του SPD; Ότι 
όποιος κι αν είναι ο επόμενος 
καγκελάριος, η πολιτική του 
Βερολίνου απέναντι στην ανά-
γκη μεταρρυθμίσεων και στην 
άρνηση ονομαστικής μείω-
σης χρέους δεν πρόκειται να 
αλλάξει. «Το ερώτημα πώς θα 
κρατήσουμε την Ελλάδα στην 
Ευρωζώνη και πώς η χώρα 
θα επιστρέψει στην ανάπτυξη 
εξαρτάται από την πρόοδο 
των μεταρρυθμίσεων», ήταν 
το μήνυμα που έστειλε επί 
λέξει ο πρώην πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
θυμίζοντας κάτι από... Βόλφ-
γκανγκ Σόιμπλε.

Η ρητορική του σοσιαλδημο-
κράτη υποψήφιου καγκελά-
ριου καμία σχέση δεν έχει με 
αυτήν που είχε υιοθετήσει ως 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβούλιο, όταν τασσόταν 
κατά της λιτότητας και υπο-
στήριζε έντονα μια πιο επιεική 
προσέγγιση προς τις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου. Το 
παρατήρησαν –πολύ εύστο-
χα– και οι Financial Times, 
σχολιάζοντας ότι ο Μάρτιν 
Σουλτς επιχειρεί να αντιστρέ-
ψει μια αντίληψη που κυριαρ-
χεί στους Γερμανούς ψηφο-
φόρους, ότι είναι υπερβολικά 
«χαλαρός» απέναντι στην 
Ελλάδα και στις άλλες υπερ-
χρεωμένες χώρες της Ευρω-
ζώνης. Είναι ο ίδιος πολιτικός 
που στο παρελθόν έλεγε «ναι» 
στην έκδοση ευρωομολό-
γων, αλλά τώρα εμφανίζεται 

πολέμιός τους. Αλήθεια, τι 
άλλο περιμένει να ακούσει ο κ. 
Τσίπρας για να αντιληφθεί πως η 
ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει 
τις πολιτικές αυταπάτες του; 

Και για όσους έχουν κοντή 
μνήμη, να θυμίσουμε ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι 
αυτή που διέρρεε ότι τρενάρει 
το κλείσιμο της αξιολόγησης πε-
ριμένοντας την πολιτική αλλαγή 
(βλ. νίκη Σουλτς) στη Γερμανία, 
για να αλλάξει και η αντίληψη 
των Ευρωπαίων απέναντι στους 
δημοσιονομικούς κανόνες. 
«Για να υπάρξει η εκταμίευση 
της δόσης, θα πρέπει όλα όσα 
συμφωνήθηκαν στη Μάλτα να 
τηρηθούν επακριβώς», ξεκα-
θάριζε σε Έλληνες δημοσιογρά-
φους ο επικεφαλής του SPD, 
την ώρα που ο πρωθυπουργός 
υποστήριζε σε κομματικό ακρο-
ατήριο ότι μέτρα και αντίμετρα 
θα εφαρμοστούν μαζί, ότι 
προϋπόθεση για να ισχύσουν οι 
νέες περικοπές σε συντάξεις και 
αφορολόγητο είναι να διευ-
θετηθεί το ζήτημα του χρέους 
κ.ά. Και μπορεί οι περισσότερες 
συμπολίτες μας να μην πείθο-
νται απ’ αυτό το αφήγημα (σ.σ. 
μία βόλτα στα καφενεία είναι 
η καλύτερη δημοσκόπηση), ο 
ίδιος όμως επιμένει να «ταΐζει» 
με πολιτικές αυταπάτες την 
κοινωνία.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυ-
τόν τον ευλογημένο αλλά τόσο 
ταλαιπωρημένο τόπο για να 
αντιληφθούμε ότι η παραμονή 
στον στενό πυρήνα της Ευρώ-
πης απαιτεί μεταρρυθμίσεις και 
τήρηση των κανόνων; Στα δύο 
χρόνια διακυβέρνησης των πά-
λαι ποτέ αντιμνημονιακών δυνά-
μεων, φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν 
υπάρχει περιθώριο ρήξης με την 
ΕΕ, άρα η σκληρή δουλειά είναι 
μονόδρομος. 

Καλή Ανάσταση!

Δεν βγαίνεις από τα μνημόνια με πολιτικές... αυταπάτες
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Ο Μάρτιν Σουλτς 
επιχειρεί να 

αντιστρέψει μια 
αντίληψη που 

κυριαρχεί στους 
Γερμανούς 

ψηφοφόρους, ότι 
είναι υπερβολικά 

«χαλαρός» απέναντι 
στην Ελλάδα
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socialismata
«Την κάνουμε… ταράτσα» #δεν_είναι_κάθε_μέρα_ΠΑΣΧΑλιά 

Ακόμη συμφωνία δεν είδαμε και «μας τάζουν… λαγούς με πετραχήλια»  
#θα_σας_εξαφανίσουμε #κάλπες #προβιές #θα_θα_θα #ψήσιμο_κανονικό

«Γύρνα κ…» #σπασμένα_κόκκινα_αυγά #χωρίς_ομελέτα  
#ανθεκτικοί_σε_όλα 

Μέτρα προβατάκια #σιωπή_των_αμνών #μέτρα_αντίμετρα. Σούβλισμα… δεκαετίας 
#ξεροψημένοι_και_καμένοι

«Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» ούτε… ασθενοφόρα #το_νου_σας. Διαμαρτυρία στο 
υπουργείο υγείας για τους… θανάτους στον πιο τουριστικό νομό της Κ. Μακεδονίας 
#Ξανθός #Πολάκης #εκδρομές_με_ρίσκα

«Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειες τους…»  
#Πάσχα_χωρίς_βουλευτές #Μαυρογιαλούρος #θα_θα_θα #φιλότιμο

«Μπήκαν τα γίδια στο… μαντρί» και βρήκαν λύκους #επΑΝΑΣΤΑΣΗ_αμνών  
#κούρεμα #βελέντζες 

#Στο... τσιγκέλι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν 
ενοίκια και μισθωτοί που έχουν εισόδημα και από ελεύθερο επάγγελμα #μπεεεε…

900.000 συνταξιούχοι χάνουν κι άλλα #πέτσα_έμεινε  
#μεδούλι_σκέτη_γλύκα #150_να_τα_αφήσω;

Ο Χανταπάκης και οι… Χριστιανοί #βωμός_τηλεθέασης #ήμαρτον_Κύριε  
#μήνυμα_αγάπης_και_θυσίας #αρενα #Αγιε_Δομήνικε_βοήθα

«Ο Θεός δεν… δουλεύει έτσι, δεν σου τα δίνει όλα, όμως μπορείς να τα κλέψεις και να 
ζητήσεις… συγχώρεση» #Emo Philips #Αυγουστίνος

Στη Βουλή ξέρουν από καζίνο… (βλ δηλώσεις Τσίπρα για Μητσοτάκη)  
#έρευνα_karfitsa_μέρος_ζζζ… #τζογαδόροι_με_δικά_μας_λεφτά;

«Τα ορφανά του Άκη» ήταν τελικά φτωχά ε; #Σταμάτη_σε_εξομολόγηση  
#εκλογές_έρχονται_όλα_στο_πασχαλιάτικο_τραπέζι  
#υπουργοί_πλην_τίμιοι

Έτσι στα… ξαφνικά συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου  
#τσικνίσαμε_εκλογές  #απολογισμό_ζήτησε_Τσίπρας  
#λογαριασμό_ο_Μητσοτάκης #ωχ #επιτάχυνση_κυβερνητικού_έργου 

«Αν είμαστε σοβαροί μπορεί να πιάσουμε τους στόχους» είπε ο πρωθυπουργός 
κεκλεισμένων των θυρών #είπε_αν

Στις επόμενες ημέρες κι άλλα εγκαίνια #κορδέλες #νονοί  
#λαμπάδες_και_τάματα_προεκλογικά #Φουρτουνάκηδες_και_Βροντάκηδες 
#εξεταστικές_παντού

«Προσοχή τα… πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια» #κοψοχέρης

Are you not entertained; Gladiator #Βουλή #Δεν ψυχαγωγείστε;

Της @karapanagiotidu

(#μπεεεκλογές)

melkar4@yahoo.gr

#αναΣΤΑΣΙΜΗ_κοινωνία 
#μαντρί_με_λύκους #τσικνίσαμε_εκλογές
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Αφήστε την κρίση και πιάστε το… βελόνι! 
ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ «ΜΟΔΙΣΤΡΑ DRAIN», ΟΙ… ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Tης Φιλίας Νομικού

Η κρίση είναι της μόδας… και στο χώρο της μόδας. Και εκεί που λες, ότι η υπερφορολόγηση, το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, η 
απόσταση από τις δημόσιες σχέσεις του Κολωνακίου, η στοχοποίηση της γκλαμουριάς και η φτωχοποίηση της πελατείας, είναι αρκετές 

δυσκολίες για τους εναπομείναντες σχεδιαστές μόδας στη Θεσσαλονίκη, το SOS που εκπέμπουν οι ίδιοι, μας πιάνει ομολογουμένως 
«αδιάβαστους»: «Παιδιά… δε βρίσκουμε μοδίστρες!».

#έρευνα

«Σε λίγο καιρό θα πάνε σπίτια τους και οι τε-
λευταίες μοδίστρες που είναι σε ηλικία σύ-
νταξης και δε ξέρω τι θα κάνουμε οι σχε-
διαστές», λέει στην Karfitsa η Ντενίζ 
Ελευθερίου, ιδιοκτήτρια του ομώνυμου 
Οίκου Νυφικής Μόδας στη Θεσσαλονίκη. 
«Εγώ ψάχνω εδώ και πέντε μήνες μια καλή 
μοδίστρα να προσλάβω και δε μπορώ να βρω. 
Είναι δυστυχώς μια δουλειά αρκετά απαιτητική 
και δύσκολη στην εκμάθησή της και δεν την προ-
τιμούν οι κοπέλες στην Ελλάδα. Στον καιρό των μαμάδων 
μας, πολλές κοπέλες μάθαιναν ραπτική. Πλέον καμία. Όλες 
θέλουν να γίνουν σχεδιάστριες. Κι όμως, η μοδίστρα είναι 
ένα σίγουρο επάγγελμα με σίγουρο εισόδημα και σε 
καιρούς κρίσης, διότι απλούστατα, χωρίς μοδί-
στρες δουλειά δε γίνεται. Ποιος θα ράψει τα 
ρούχα και τα νυφικά;», αναρωτιέται. «Είναι 
ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε τα 
δύο τελευταία χρόνια πολύ έντονα», λέει 
στην Karfitsa και ο Νίκος Τσιγαρός στυ-
λίστας και συνέταιρος του σχεδιαστή αδερ-
φού του, Κωνσταντίνου Τσιγαρού, που απο-
τελεί ένα ακόμη γνωστό brand name από τη 
Θεσσαλονίκη στο χώρο της νυφικής (κυρίως) 
μόδας. «Είναι γεγονός πως πέρασαν δυο γενιές 
χωρίς να βγουν νέες μοδίστρες. Και τα ελάχιστα καλά 
νέα χέρια που υπήρξαν, έφυγαν στο εξωτερικό».
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«Λουκέτα»  
σε φημισμένα ατελιέ 
Το «μοδίστρα drain», απασχολεί την 
ελληνική μόδα περισσότερο από το 
λεγόμενο «brain drain» των επιστη-
μόνων, υποχρεώνοντας τους σχεδια-
στές να… υποκλιθούν στις μοδίστρες. 
Όμως, για νυφικά ή μη, με μοδίστρες 
ή χωρίς, στη Θεσσαλονίκη η οικονο-
μική κρίση ήδη άφησε το σημάδι της 
το χώρο. Πολλά ατελιέ κλείσανε και 
οι σχεδιαστές… τα βρόντηξαν, με πιο 
γνωστή περίπτωση αυτή του πάλαι 
ποτέ φημισμένου σχεδιαστή Νικόλα, 
που αποφάσισε να τα παρατήσει ήδη 
από την αρχή της κρίσης και τώρα δια-
τηρεί αρτοποιείο στην Τούμπα, αρνού-
μενος (όπως έχει πει κατά καιρούς ο 
ίδιος) να κάνει εκπτώσεις στην ποιό-

τητα της δουλειάς του για να 
επιβιώσει από την κρίση. 

Άλλοι αποφάσισαν να 
φύγουν στο εξωτερι-
κό, όπως η Άντρια 
Παπαδοπούλου, που 
το 2014 ήταν και 
υποψήφια δημοτική 

σύμβουλος Θεσσαλο-
νίκης με το συνδυασμό 

«Εντάξει» του Σταύρου 
Καλαφάτη, αλλά έναν χρόνο αρ-

γότερα πήρε τη μεγάλη απόφαση να 
κλείσει τα ατελιέ της σε Θεσσαλονί-
κη και Αθήνα, και πλέον μοιράζει το 
χρόνο της ανάμεσα σε Παρίσι και Νέα 
Υόρκη, όπου την εντοπίσαμε. «Κατά-
λαβα από νωρίς τι έπεται, όταν άλλαξε 
η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα γι’ 
αυτό έφυγα», λέει στην Karfitsa. «Δε 
γίνεται να σταθεί επιχείρηση υπό τις 
σημερινές συνθήκες στην Ελλάδα. 
Αυτή η κατάσταση είναι αβάσταχτη. 
Και ενώ είχα και έχω ακόμα κόσμο 
που ζητά τις υπηρεσίες μου εκεί- γε-
γονός που με τιμά και με κολακεύει- η 
ζωή μου πλέον έχει αλλάξει». Το βήμα 
του εξωτερικού σκέφτεται και η Ντε-
νίζ Ελευθερίου, αλλά χωρίς να αλλά-
ξει την έδρα της επιχείρησής της.

«Είναι κάτι που χρειάζεται πολύ με-
γάλη οργάνωση, αλλάζει τα μεγέθη 
και σίγουρα θα επηρεάσει θετικά και 
πολύ κόσμο, καθώς θα χρειαστούν και 
περισσότερα χέρια και περισσότεροι 
“δορυφορικοί” συνεργάτες», εξηγεί. 
«Ας μην  ξεχνάμε πως ο γάμος, είναι 
σαν την οικοδομή, από πλευράς πλη-
θώρας επαγγελμάτων που τροφοδοτεί 
ως κλάδος. Μέχρι σήμερα, η ιδιαιτε-
ρότητα της επιχείρησης, που παράγει 
προϊόντα συχνά κατά παραγγελία και 
σε λίγα κομμάτια ποιότητας, ήταν αυτή 
που βοήθησε να επιβιώσουμε από την 
πίεση της κρίσης, όχι όμως χωρίς κό-
στος. Αντέξαμε για παράδειγμα στα 
capital controls, γιατί είχαμε μακρο-
χρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
προμηθευτές και κάναμε εισαγωγές 
περιορισμένων ποσοτήτων, επειδή 
θέλουμε σε κάθε νυφικό να χρησιμο-
ποιούμε διαφορετικά υλικά και διαφο-
ρετικές λεπτομέρειες», καταλήγει η κ. 
Ελευθερίου.

#έρευνα
«Η Θεσσαλονίκη είναι κοκέτα» 

Άλλωστε η Θεσσαλονίκη, όπως συμφωνούν οι δικοί της designers, 
έπαψε εδώ και καιρό να θεωρείται πύλη εισόδου της μόδας στην Ελ-
λάδα. «Και πώς να μη συμβεί αυτό, όταν κάποτε υπήρχαν 4.000 βιο-
τεχνίες ενδύματος στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχουν σβήσει ή έχουν 
μεταφέρει την παραγωγική τους διαδικασία, το ράψιμο δηλαδή, σε 
γειτονικές χώρες», ρωτά ρητορικά η Ντενίζ Ελευθερίου. «Για τη δική 
μας δουλειά δεν υπάρχουν ελληνικές πρώτες ύλες πάντως. Εισαγω-
γές έκανα πάντα, από Γαλλία και Ιταλία, εισαγωγές κάνω και τώρα». 
«Ήταν και λίγο μύθος αυτό το “πύλη εισόδου της μόδας” για τη Θεσ-
σαλονίκη», τονίζει από την πλευρά του ο Νίκος Τσιγαρός. «Η Θεσσα-
λονίκη είναι πιο κοκέτα. Αλλά μάλλον καθυστερούσε πάντα να εν-
στερνιστεί νέες τάσεις. Και σίγουρα δεν υπήρχε ποτέ παραγωγή 
υφάσματος για τη μόδα όπως την εννοούμε. Το μετάξι ήταν σε 
περιορισμένη χρήση για οικιακά προϊόντα και όχι για ρούχα. 
Η ελληνική υφαντουργία –όταν υπήρχε- χρησιμοποιούσε 
κυρίως βαμβάκι και συνθετικές ίνες». 

Για τους οίκους νυφικών της Θεσσαλονίκης, η ποιότητα 
παραμένει η άμυνα απέναντι στην κρίση. «Σίγουρα η πελα-
τεία δεν είναι ίδια όπως παλιά», εξηγεί ο κ. Τσιγαρός. «Έχου-
με όμως σχεδόν… οικογενειακή πίστη, από πελάτισσες που 
είχαν έρθει στο δικό μας ατελιέ, στο ξεκίνημά μας, για το γάμο 
τους, συνεχίσανε με τη βάφτιση των παιδιών τους και τώρα, οι ίδιες 
κυρίες φέρνουν τις κόρες τους, ή τις νύφες τους. Αυτό δεν το πετυ-
χαίνεις κάνοντας εκπτώσεις στην ποιότητα. Κόβεις από αλλού. Δεν 
είναι τυχαίο ότι δεν γίνονται πια σοβαρές επιδείξεις πασαρέλας στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει κοινό πια. Από την άλλη λόγω της υπερ-
φορολόγησης, η ελληνική μόδα, έχασε έδαφος σε αγορές όπως το 
Παρίσι, το Λονδίνο, ή το Μόναχο. Εμείς εδώ, επίσης, έχουμε έναντι 
της Αθήνας το πρόβλημα της μειωμένης προβολής και του… διπλού 
δρόμου που πρέπει να διανυθεί για την ίδια αναγνωρισιμότητα, αλλά 
κερδίζουμε, αντλώντας πελατεία από μια μεγάλη γεωγραφική πε-
ριοχή που περιλαμβάνει τη Βόρεια Ελλάδα από τη Θεσσαλία ως τον 
Έβρο, τα Βαλκάνια ακόμη και την Τουρκία». 

Κόβουν… καλεσμένους

«Συναντάμε και τα δύο άκρα», λέει η κ. Ελευθερίου. «Έχει μειωθεί το 
budget των γάμων, αλλά το πρώτο που “κόβεται” είναι ο αριθμός των 
καλεσμένων. Κάποτε κάθε γάμος είχε 500 καλεσμένους, τώρα έχει 
200-250. Στα νυφικά βλέπουμε στροφή σε minimal αισθητική που 
σίγουρα ρίχνει το κόστος, αλλά βλέπουμε και περιπτώσεις που δεν 
μπορώ να τις καταλάβω για την εποχή, με νύφες που αναζητούν νυ-
φικό των 8.000 ευρώ. Προσωπικά προτίμησα να ρίξω τις τιμές μου, 
χωρίς να ρίξω την ποιότητα, ώστε να διατηρήσω το καλό όνομα και 
μετά την κρίση, πληρώνοντας αυτό το κόστος. Είναι αλήθεια όμως, 
πως σήμερα στην Ελλάδα που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κάθε 
μήνα φορολογικά, κανένας νορμάλ επιχειρηματίας δεν θα ερχόταν να 
ξεκινήσει μια επένδυση από το μηδέν», καταλήγει. 
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#επιχειρηματική_ιδέα

Του Βαγγέλη Στολάκη

Πριν από περίπου τρία χρόνια η ίδια και ο σύζυγός της θέλησαν να προσλάβουν μια baby sitter, προκειμένου να προσέχει τα πέντε παιδιά τους. Γρήγορα 
συνειδητοποίησαν πως παρόμοιο πρόβλημα με το δικό τους- τη δυσκολία δηλαδή να καταλήξουν στο κατάλληλο άτομο που θα προσέχει τα παιδιά τους- είχαν και 

άλλοι γονείς. Έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα φέρνει σε επαφή γονείς και κηδεμόνες με baby sitters.

Ο λόγος για την Νατάσα Κατσούλια και τον σύ-
ζυγό της Ανδρέα Λίνο από το Λιτόχωρο Πιερί-
ας,οι οποίοι δημιούργησαν την... PARAMANA. 
Το www.paramana.eu είναι μια καινοτομική 
διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως σκοπό 
να φέρει κοντά γονείς με νταντάδες. 

Τρία χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας 
της, η πλατφόρμα φιλοξενεί περισσότερα από 
13.000 προφίλ επαγγελματιών του χώρου. 
Καθημερινά εμπλουτίζεται με τριάντα νέα 
προφίλ, ενώ δέχεται εκατοντάδες κλικς ενδι-
αφερόμενων γονέων. 

Μιλώντας στην Karfitsa η κ. Κατσούλια, 
αναφέρει: «Αφού διαπιστώσαμε την απουσία 
μιας αντίστοιχης ιστοσελίδας στη χώρα μας, 
με ενθουσιασμό αποφασίσαμε να φτιάξουμε 
οι ίδιοι την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα 
επικοινωνίας γονέων με babysitters, προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής οικο-
γένειας. Θυμάμαι πώς το όνομα PARAMANA 
το εμπνευστήκαμε από την πρώτη στιγμή! 
Μας άρεσε πολύ που είχαμε βρει μια ελλη-
νική ονομασία, εύκολη να τη θυμούνται οι 
χρήστες και απολύτως εύστοχη».  Και συ-
μπληρώνει: «Η αρχική ιδέα της PARAMANA 

ήταν να γίνει κόμβος επικοινωνίας γονέων με 
νταντάδες και babysitters πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης. Στην πορεία  όμως άρχισαν να 
δημοσιεύουν αγγελίες και γονείς που ανα-
ζητούν παιδαγωγό ειδικής αγωγής, δάσκαλο 
για να βοηθήσει τα παιδιά στα μαθήματα ή 
ξενόγλωσσο καθηγητή.  Από την άλλη μεριά 
εγγράφονται babysitters, παιδαγωγοί γενικής 
και ειδικής αγωγής, βοηθοί μητέρας, μαίες, 
καθηγητές ξένων γλωσσών, ψυχολόγοι, κ.α. 
οι οποίοι καταχωρούν στην πλατφόρμα το 
πλήρες επαγγελματικό προφίλ τους. Αυτό πε-
ριλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό (προσω-
πικά στοιχεία, επαγγελματική εμπειρία, περι-
γραφή των δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων), 
συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, 
ώρες διαθεσιμότητας για εργασία, επιθυμητή 
αμοιβή». 

Πως λειτουργεί; 

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι απλή. Οι 
επαγγελματίες του χώρου έχουν τη δυνα-
τότητα να προσθέσουν με απλό τρόπο την 
φωτογραφία και τα στοιχεία τους, ενώ οι εν-
διαφερόμενοι γονείς με λίγα κλίκς έχουν τη 

δυνατότητα να τσεκάρουν προφίλ και να επι-
λέξουν τον καταλληλότερο γι’ αυτούς.

Στη συνέχεια η επικοινωνία των δυο πλευ-
ρών μπορεί να γίνει  είτε τηλεφωνικά, είτε 
μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων 
που προσφέρει η PARAMANA. Δεν εμφανίζο-
νται στην PARAMANA τα προσωπικά στοιχεία 
των μελών (επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνο), παρά μόνο αν τα κοινοποιήσουν 
οι ίδιοι. Δεν δημοσιεύεται ούτε το προσωπικό 
email τους, αλλά ενθαρρύνεται η επικοινωνία 
μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας ανταλλαγής 
μηνυμάτων της πλατφόρμας, μέχρις ότου 
αποφασίσουν οι ίδιοι οι χρήστες να περάσουν 
στο επόμενο στάδιο επικοινωνίας, με τους πι-
θανούς συνεργάτες τους (τηλεφωνική ή δια 
ζώσης συνέντευξη). Επιπλέον, υπάρχει η δυ-
νατότητα online αξιολόγησης των babysitters, 
ένα εργαλείο που έχει αποδειχθεί πολύ βοη-
θητικό για να ξεχωρίσουν οι καλοί από τους 
«όχι και τόσο καλούς» επαγγελματίες.

«Η πλατφόρμα προσφέρει πλήρως παραμε-
τροποιημένη αναζήτηση επαγγελματικών 
προφίλ και αγγελιών εργασίας, με την χρήση 
φίλτρων και πολλαπλών κριτηρίων αναζήτη-

σης, κάνοντας την αναζήτηση εύκολη, γρήγο-
ρη και στοχευμένη» λέει η κ. Κατσούλια.

Όλοι... ικανοποιημένοι 

Οι δυο δημιουργοί της πλατφόρμας, η κ. Κα-
τσούλια και ο κ. Λίνος μετά από τρία χρόνια 
έχουν γίνει αποδέκτες δεκάδων θετικών 
σχολίων. Όπως λένε στην Karfitsa πολλοί 
γονείς, τους αναφέρουν ότι εξαιτίας της πλατ-
φόρμας μπόρεσαν να βρουν το κατάλληλο 
άτομο που θα προσέχει τα παιδιά τους και 
οι ίδιοι να βρουν δουλειά. Ανάλογα σχόλια 
στέλνουν και οι baby sitters. Αναφέρει στην 
πλατφόρμα χαρακτηριστικά η Σμαράγδα: «Η 
πλατφόρμα σας είναι εξαιρετική. Μέσω εσάς 
βρήκα εργασία και ελπίζω όλα να πάνε καλά! 
Η ιδέα σας να μπορεί η επαγγελματίας να επι-
κοινωνήσει με τον γονέα και το αντίθετο ήταν 
εξαιρετική». 

Σημειώνεται ότι η χρήση της πλατφόρμας 
www.paramana.eu είναι δωρεάν. Το ύψος 
των απολαβών της κάθε baby sitter εξαρτά-
ται από παράγοντες όπως η εμπειρία της, οι 
σπουδές της οι υπηρεσίες που είναι διατεθει-
μένη να προσφέρει.

Οι Βορειοελλαδίτες που  φέρνουν τη... baby 
sitter στον υπολογιστή και το σπίτι σας!

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Προσφυγόπουλα σε ρόλο camera-man

Tου Βαγγέλη Στολάκη 

«Παιδιά ενός κατώτερου Θεού»; Μπορεί και ναι, αφού αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους, τους γονείς, την οικογένεια, τους φίλους 
τους και την… ρουτίνα της καθημερινότητας και με βάρκα την ελπίδα ξεκίνησαν για το άγνωστο. Εδώ που τα λέμε ούτε τα ίδια, ούτε οι γονείς 
τους φταίνε. Βρέθηκαν στη λάθος στιγμή, τη λάθος ώρα. Βρέθηκαν τη στιγμή που οι βόμβες γκρέμισαν και τα δικά τους σπίτια και από αυτές 

σκοτώθηκαν και οι δικοί τους άνθρωποι. Χιλιάδες πέρασαν τη θάλασσα ασυνόδευτα. Άλλα έπεσαν στα δίχτυα παιδόφιλων και εμπόρων. Παρά τις 
κακουχίες δεν σταμάτησαν να ονειρεύονται. Δεν σταμάτησαν να ελπίζουν. 

#κοινωνία

Ασχολείστε με το προσφυγικό ζήτημα. 
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, συ-
γκριτικά με ένα χρόνο πριν;

Ένα χρόνο πριν η κατάσταση ήταν διαφο-
ρετική, αν λάβει κανείς υπόψιν την ύπαρξη 
άτυπων δομών όπως η Ειδομένη. Υπάρχει 
πράγματι μεταφορά πληθυσμού από τις 
δομές φιλοξενίας σε διαμερίσματα, καθώς 
και μετεγκατάσταση προσφύγων σε άλλες 
χώρες κατόπιν έγκρισης των σχετικών αι-
τήσεών τους. Διαπιστώνεται πρόοδος στη 
φιλοξενία των ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων, ωστόσο η πλειοψηφία του προ-
σφυγικού πληθυσμού έρχεται αντιμέτωπη 
με προκλήσεις στην καθημερινότητά της 
σε θέματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία, 
αλλά και η πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας. Θεωρητικά η κατάσταση προχωρά-
ει όλο και πιο οργανωμένα, εντούτοις τα 
προβλήματα δε λύνονται εύκολα.

Ο λόγος για τα προσφυγόπουλα που τους 
προηγούμενους μήνες πέρασαν με τρύπια 
φουσκωτά από την Τουρκία στα παράλια της 
Ελλάδας. Κι όμως παρά τις κακουχίες που 
αντιμετώπισαν βρήκαν τρόπο να διοχετεύ-
σουν κάπου τη δημιουργικότητά τους.

Past, Present, Future Moments, Ή αλλιώς: 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Και δίπλα 
σε αυτές τις αόριστες λέξεις οι… «στιγμές». 
Ευχάριστες, δυσάρεστες ή και «ουδέτερες». 
Αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που δη-
μιούργησαν 67 προσφυγόπουλα ηλικίας από 
εννέα έως είκοσι ετών για τα άλλα προσφυ-
γόπουλα που ζουν σε τρία κέντρα φιλοξενίας 
της Βόρειας Ελλάδας σε Καλοχώρι και Δερ-
βένι. Μέσα σε σαράντα λεπτά οι μικροί πρω-
ταγωνιστές με τη βοήθεια των συνομηλίκων 
τους διηγούνται προσωπικές ιστορίες από τη 
Φαλούτζα, τη Χομς, το Χαλέπι, τους λαθροδι-
ακινητές, τα παγωμένα νερά του Αιγαίου, τη 
φιλοξενία των Ελλήνων και τα προβλήματα 
των hot spots. Σήμερα, τα περισσότερα από 
αυτά κατόρθωσαν να αναχωρήσουν για το 
εξωτερικό με τις οικογένειές τους ελπίζοντας 
σε ένα καλύτερο μέλλον, από το παρελθόν 
που είχαν. Ελπίζοντας σε στιγμές. Χαρούμε-
νες στιγμές! Για τη δημιουργία του ντοκιμα-
ντέρ συνεργάστηκαν οι Μη Κυβερνητικοί Ορ-
γανισμοί Terre des hommes (Tdh) και ΑΡΣΙΣ 
που μίλησαν στην Karfitsa γι’ αυτό αλλά και 
τη διαδικασία παραγωγής του. 

Τι πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ; Σε πόσο  
χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε; 

Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται τους τρεις 
χρόνους μιας διαδικασίας περάσματος: το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των αν-
θρώπων που γνωρίσαμε και με τους οποίους 
δουλέψαμε από τον Σεπτέμβριο 2016 μέχρι 
τον Ιανουάριο 2017. Αυτός είναι και ο λό-
γος για τον οποίον το φιλμ ονομάζεται Past 
Present Future Moments. Το όλο project δι-
ήρκησε τρεις μήνες. Για τη δημιουργία εργά-
στηκαν 67 παιδιά- έφηβοι – 8 ενήλικες και 16 
άτομα από το προσωπικό μας. Παρουσιάζο-
νται τρία Κέντρα προσφύγων, Καλοχώρι SK 
Market, Δερβένι Alexyl και Hope. Στο πλαίσιο 
των δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
της Terre des hommes (Tdh) στις δομές φιλο-
ξενίας εντοπίστηκε η πρόθεση των ίδιων των 

προσφύγων να εκφράσουν τις σκέψεις τους 
σχετικά με όσα αντιμετώπισαν καθώς και για 
τις συνθήκες διαβίωσής τους. Καθώς απο-
τελούσε αίτημα των ίδιων των παιδιών και 
αφορά διαδικασία που απαιτεί ενδοσκόπηση, 
ικανότητα προγραμματισμού, ικανότητα σύν-
θεσης και δημιουργικότητα. Η Tdh μαζί με 
την ΑΡΣΙΣ επέλεξαν να τους παραχωρήσουν  
χώρο, μέσα και υλικό για τη δημιουργία του 
ντοκιμαντέρ που θα τους επιτρέψει να εκ-
φραστούν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να 
ενισχύσουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ 
τους, αλλά και το ομαδικό πνεύμα. Το τελικό 
μοντάζ έχει διάρκεια 40 λεπτών.

Αλήθεια, πως μοιάζει ένας... πρόσφυγας 
μέσα από τα μάτια ενός πρόσφυγα;

Στην ίδια θέση και με κοινές εμπειρίες, το 
αποτέλεσμα προκύπτει περισσότερο φυσικά 
και αυθεντικά. Το να μοιράζονται οι άνθρω-
ποι τις εμπειρίες τους σημαίνει μία βαθύτερη 
καταγραφή αυτών των εμπειριών.

Μπορείτε να αναφερθείτε στις πιο... δυ-
νατές ιστορίες προσφύγων που καταγρά-
φουν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ;

Όλες οι ιστορίες για εμάς είναι εξίσου σημα-
ντικές αφού είναι εξίσου αυθεντικές. Με τους 
ανθρώπους αυτούς, μοιραστήκαμε τρεις 
υπέροχους μήνες. Οργανώσαμε και συμμε-
τείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες, μοιρα-
στήκαμε εμπειρίες ζωής.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντήσα-
τε κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ;

Πέρα από τις τυπικές οργανωτικές δυσκολί-
ες, το όλο εγχείρημα είχε την αποδοχή των 
ανθρώπων εντός κι εκτός των καταυλισμών. 
Υπήρχε συμμετοχή, συνεργασία, επικοι-
νωνία, επαφή. Υπήρξε η αίσθηση ότι το όλο 
πρόγραμμα συνέδραμε στο να εκφραστούν οι 
άνθρωποι περισσότερο ανοιχτά. Εστιάζουμε 
περισσότερο στο γραφειοκρατικό θέμα με τη 
χορήγηση των αδειών για την κινηματογρά-
φηση και τους περιορισμούς στις λήψεις. Οι 
καιρικές συνθήκες επιβάρυναν τη χαμηλή 
ποιότητα του ήχου και του φωτισμού. Κα-
θώς τα παιδιά προέρχονταν από διαφορετι-
κά κέντρα φιλοξενίας, αντιλαμβάνεστε ότι ο 
χρόνος ήταν αρνητικό μέγεθος. Η δε συνερ-
γασία των ομάδων δεν ήταν εύκολη λόγω 
της απόστασης των καταυλισμών. H Tdh και 
ΑΡΣΙΣ ακολούθησαν την απαιτούμενη διαδι-
κασία προκειμένου να τηρηθεί απαρέγκλιτα 
το νομικό πλαίσιο και οι οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
αναφορικά με τη λήψη οπτικοακουστικού 
υλικού εντός των δομών φιλοξενίας.  Ο εν-
θουσιασμός των συμμετεχόντων συνετέλεσε 
στο να τεθεί άμεσα ένα χρονοδιάγραμμα που 
θα διασφάλιζε ότι το τελικό προϊόν θα μπο-
ρούσε να είναι διαθέσιμο σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

Μόλις το δει κανείς πιστεύετε πως... γί-
νεται καλύτερος άνθρωπος και γιατί;

Μολονότι ο στόχος της παραγωγής ντοκι-
μαντέρ ήταν κυρίως η παροχή δυνατότητας 
στους νεαρούς πρόσφυγες να εκφράσουν 
τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, είναι 
σαφές ότι η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ από 
πρόσφυγες για πρόσφυγες αποτελεί ευκαιρία 
να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις εμπειρίες 
καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης του προ-
σφυγικού πληθυσμού. Υπάρχει μοίρασμα της 
ιστορίας των ανθρώπων. Το μοίρασμα μας 
έφερε πιο κοντά. Οι ιστορίες μπήκαν η μία 
δίπλα στην άλλη θυμίζοντας μας προσωπικές 
διαδρομές, διαδρομές των παππούδων μας.
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Έρχονται τα… ρομποτικά ταξί 

Ρομποτικές κάλτσες  
μας μαθαίνουν… χορό 

#τεχνολογία

Η μητρική της Mercedes-Benz, Daimler και η Robert Bosch συ-
νεργάζονται για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, σε μια 
«συμμαχία» που έχει πρωτευόντως σκοπό την επιτάχυνση της 
παραγωγής «ρομποτικών ταξί». Η συμφωνία μεταξύ των δύο 
εταιρειών, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, αποτελεί ένα 
ισχυρό αντίβαρο σε νέους «παίκτες» της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
όπως οι εταιρείες Uber και Didi, που επίσης δουλεύουν πάνω σε 
αυτόνομα οχήματα. Εταιρείες τεχνολογίας και αυτοκινητοβιομη-
χανίες ετοιμάζονται για ένα νέο τοπίο στο χώρο, καθώς όλο και 
περισσότεροι πελάτες θα χρησιμοποιούν smartphones για να 
εντοπίζουν, να καλούν και να νοικιάζουν οχήματα, αντί να μπαί-
νουν στη διαδικασία να αγοράζουν δικά τους. Η συγκεκριμένη 
συνεργασία φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος των προσπαθειών 
της Daimler να αναπτύξει αυτόνομο όχημα από μόνη της, σε ένα 
νέο παράδειγμα «συμμαχίας» μεταξύ μιας εταιρείας τεχνολογίας 
και μιας αυτοκινητοβιομηχανίας για να διασφαλιστεί μερίδιο στην 
ανερχόμενη αυτή αγορά, που αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία 
μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Δεν έγιναν γνωστές οι οικο-
νομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο 
γερμανικές εταιρείες. Η Bosch, που ιδρύθηκε το 1886, το πρώτο 
έτος που ο ιδρυτής της Mercedes, Καρλ Μπεντς, κατοχύρωσε την 
πατέντα αυτοκινήτου του, θα αναπτύξει λογισμικό και αλγορίθ-
μους που απαιτούνται για την αυτόνομη κίνηση αυτοκινήτου, από 
κοινού με την αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεργασία με την Bosch 
βοηθά τη Mercedes να αφιερώσει περισσότερους πόρους μηχα-
νολογικού χαρακτήρα στα αυτόνομα αυτοκίνητα, εξοικονομώντας 
ολόκληρα χρόνια όσον αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
παραγωγής για αυτόνομα οχήματα. Ένα τέτοιο σύστημα εκτιμά-
ται πλέον πως θα είναι έτοιμο στις αρχές της επόμενης δεκαετί-
ας, όπως ανακοινώθηκε από τη Daimler, χωρίς να διευκρινίζεται 
πότε εκτιμάται να λάβει χώρα το λανσάρισμα των πρώτων ρομπο-
τικών ταξί. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία στοχεύει κυρίως 
στην αγορά ride-hailing μέσω smartphone, όπου κυριαρχούν η 
κινεζική Didi και οι αμερικανικές Uber και Lyft. Σημειώνεται ότι 
και η ανταγωνίστρια της Mercedes-Benz, BMW, ξεκίνησε πέρυσι 
συνεργασία με την ισραηλινή Mobileye και την Intel για την ανά-
πτυξη νέας τεχνολογίας που καθιστούσε δυνατή την έξοδο αυτό-

νομων οχημάτων στους δρόμους ως το 2021. Έκτοτε, η Intel έχει 
συμφωνήσει στην εξαγορά της Mobileye αντί 15,3 δισ. δολαρίων, 
μια συμφωνία που ακολούθησε το deal της Qualcomm, ύψους 47 
δισ. δολαρίων, για την απόκτηση της ολλανδικής κατασκευάστριας 
τσιπ ΝΧΡ. Η Bosch είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους προμη-
θευτές συστημάτων ADAS (advanced driver assistance systems) 
και πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με την αμερικανική Nvidia 
για την ανάπτυξη ενός υπολογιστή αυτόνομης οδήγησης για αυτο-
κίνητα παραγωγής. Συνεργασίες με την Nvidia έχουν, ανεξάρτητα, 
και η Mercedes-Benz και η ZF. Πριν τη συνεργασία με την Bosch, η 
Mercedes-Benz είχε δύο ομάδες μηχανικών να δουλεύουν πάνω 
σε αυτόνομα οχήματα, με τη μία να ακολουθεί «εξελικτική» πο-
ρεία, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των συμβατικών 
οχημάτων, ενώ η άλλη ακολουθούσε ένα πιο «ριζοσπαστικό» μο-
νοπάτι.

Ο Πασκάλ Τσίγκλερ και η Μάικε Μάας 
κάνουν το μάστερ τους στο πανεπι-
στήμιο του Ζάαρλαντ στην Γερμανία. 
Κατασκεύασαν φορητές συσκευές οι 
οποίες προσαρμόζονται στις κάλτσες 
και «διδάσκουν» χορό (όπως διαβά-
ζουμε στην ιστοσελίδα του Τσίγκλερ, 
οι κάλτσες είναι πρωτότυπο για την 
κατασκευή ενός διαδραστικού παπου-
τσιού χορού, στο οποίο εργάζονται οι 
δύο συμφοιτητές). Προς το παρόν, η 
κάθε κάλτσα είναι εξοπλισμένη με αι-
σθητήρες που ασκούν πίεση και μο-
τέρ δονήσεων που παρακολουθούν 
και οδηγούν τις κινήσεις του ποδιού 
αυτού που τη φοράει. Ο έλεγχος των 
συσκευών γίνεται μέσω εφαρμογής σε 
Android. Τα σωστά βήματα υποδεικνύ-
ονται με δονήσεις σε διαφορετικά ση-
μεία του ποδιού. Παραδείγματος χάρη, 
αν αυτός που φορά την κάλτσα αισθαν-
θεί δόνηση στο πίσω μέρος της φτέρ-
νας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει 
βήμα μπροστά. Οι κάλτσες είναι μια 
προσπάθεια να απαλλαγούν από υπερ-
βολικό φόρτο εργασίας οι δάσκαλοι 
χορού, οι οποίοι πρέπει να προσέχουν 
τα πόδια κάθε ενός (και μιας) από τους 
μαθητές τους. Η επινόηση θα βοηθή-
σει «το «ζευγάρωμα» μαθητών χορού 
και δασκάλων, για να γίνει η εκμάθη-
ση πιο εύκολη, λιγότερο εκνευριστική, 
περισσότεο διασκεδαστική» ελπίζει ο 
Τσίγκλερ. Και αυτός μαζί με τη συμφοι-
τήτριά του δίνουν λεπτομερείς οδηγί-
ες σε όλους εμάς να κατασκευάσουμε 
εμείς οι ίδιοι τις δικές μας διαδραστικές 
κάλτσες χορού!

Τη διάθεση της νέας υπηρεσίας εξακρίβωσης πληροφοριών «Fact Check» στο πεδίο της Αναζήτησης καθώς και στην Ενότητα των Ειδήσεων 
ανακοίνωσε η Google, στόχος της οποίας είναι η καταπολέμηση του φαινομένου των αναληθών ειδήσεων. Η νέα αυτή υπηρεσία θα βοηθά 
τους χρήστες στο διαχωρισμό ανάμεσα στις έγκυρες ειδήσεις και τις παραπλανητικές. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Google σε συνεργασία με 
την εταιρεία Jigsaw είχε ανακοινώσει ότι σταδιακά θα παρείχε τη δυνατότητα στους εκδότες ορισμένων χωρών να εμφανίζουν την ετικέτα 
«Εξακρίβωση Πληροφοριών» στις καταχωρήσεις των ειδήσεων στο Google News. Η εν λόγω ετικέτα τοποθετείται σε δημοσιεύματα που πε-
ριλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες έχουν ελεγχθεί από συνεργαζόμενους εκδότες και φορείς κι έχουν επιφορτιστεί αυτό το έργο. Μετά από 
αξιολόγηση των σχολίων των χρηστών και των εκδοτών, η Google αποφάσισε ότι είναι συνετό να επεκτείνει την εν λόγω λειτουργία και πλέον 
η ετικέτα «Εξακρίβωση Πληροφοριών» στο Google News είναι διαθέσιμη παντού. Παράλληλα, θα επεκταθεί και στην υπηρεσία αναζήτησης 
σε όλες τις γλώσσες. Έτσι, όταν ένας χρήστης κάνει αναζήτηση για ένα θέμα, οι καταχωρήσεις που έχουν ελεγχθεί από κάποιον συνεργάτη της 
Google θα εμφανίζονται διακριτά στην κορυφή της σελίδας των αποτελεσμάτων, ενώ θα προβάλλεται ποιος την έχει δημιουργήσει κι εάν κά-
ποια έγκυρη πηγή, έχει επιβεβαιώσει δηλαδή τη γνησιότητά της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Google, οι πληροφορίες αυτές 
δεν θα είναι εφαρμόσιμες ή διαθέσιμες για κάθε καταχώρηση, ενώ θα υπάρχουν σελίδες αποτελεσμάτων όπου διαφορετικοί εκδότες έλεγξαν 
τον ίδιο ισχυρισμό και κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Προκειμένου οι εκδότες να συμπεριληφθούν σε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει 
να υιοθετήσουν τη σήμανση schema.org/ClaimReview ή να χρησιμοποιούν το εργαλείο διασταύρωσης πληροφοριών, το οποίο έχει αναπτύξει 
το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του αμερικανικού Πανεπιστημίου Ντιουκ σε συνεργασία με την Jigsaw (www.sharethefacts.org). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μόνο οι εκδότες που θα ακολουθήσουν τον αλγόριθμο για την αξιοπιστία των πληροφοριών θα πληρούν τις προϋποθέσεις για 
ένταξη. Τέλος, το περιεχόμενο θα πρέπει να τηρεί τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται στη σήμανση δεδομένων (data markup) καθώς και τα 
πρότυπα υπευθυνότητας, διαφάνειας, ανάγνωσης ή διαστρέβλωσης πληροφοριών, όπως δημοσιεύονται από την Google στην ενότητα Google 
News General Headlines. Στην περίπτωση που κάποιος εκδότης ή ένας ισχυρισμός για την εγκυρότητα μιας πληροφορίας δεν διαθέτουν τις συ-
γκεκριμένες προδιαγραφές ή δεν σέβονται την πολιτική της εταιρείας, είναι πιθανή η περίπτωση να αγνοηθεί η σήμανση αυτής της ιστοσελίδας.

Νέα υπηρεσία εξακρίβωσης πληροφοριών από την Google
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Όπως σημειώνουν ανώτερα στελέχη της 
εταιρίας η εκπαίδευση του προσωπικού εί-
ναι για την ίδια την εταιρία επένδυση. Είναι 
ενδεικτικό άλλωστε ότι η μετεκπαίδευση 
των εργαζομένων της εταιρίας γίνεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ και άλλες 
αεροπορικές εταιρίες από όλο τον κόσμο 
εμπιστεύονται τους εκπαιδευτές της Turkish 
προκειμένου να εκπαιδεύσουν το δικό τους 
προσωπικό.

Σημαντικός σταθμός για έναν υποψήφιο πιλό-
το στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Κων-
σταντινούπολη είναι το κέντρο όπου υπάρ-
χουν οι δέκα προσομοιωτές. Σε συνθήκες… 
αέρα και κανονικής πτήσης «πιλοτάραμε» το 
υποθετικό αεροσκάφος μας ξεκινώντας από 
το αεροδρόμιο και πετώντας ακριβώς πάνω 
από τον… Βόσπορο. Στις ίδιες εγκαταστάσεις 
μπορεί κανείς να βρει σε διαφορετικά σημεία 
όλα τα στάδια της εκπαίδευσης που περνούν 
οι εργαζόμενοι της εταιρίες. Από το πιο απλό 
μέχρι το πιο σύνθετο και το πιο… κρίσιμο, 
όπως για παράδειγμα όταν κινδυνεύει πλή-
ρωμα και επιβάτες.

Η εταιρία

Η εταιρία συνδέει αεροπορικά τη Θεσσαλο-
νίκη με την Κωνσταντινούπολη καθημερινά 
με δυο πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια 
Μακεδονία και Αττατούρκ. Η Turkish Airlines 
είναι μέλος του δικτύου της Star Alliance 
από την 1η Απριλίου 2008. Η εταιρία διατηρεί 
επίσης τεχνική βάση στο Διεθνή Αερολιμένα 
Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Το κέ-
ντρο αυτό, είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, 
επισκευή και βαριά συντήρηση όλων των αε-
ροσκαφών της ΤΗΥ, των κινητήρων και εξο-
πλισμού αυτών. Σύντομα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή 
του τρίτου αεροδρομίου στην Κωνσταντι-
νούπολη. Εκτιμάται ότι καθημερινά η πόλη 
δέχεται περισσότερους από δυο εκατομμύ-
ρια τουρίστες. Στην Πόλη επίσης διαμένουν 
τα 18 από τα 80 εκατομμύρια κατοίκων που 
είναι ο πληθυσμός της Τουρκίας.

Στο πιλοτήριο για μία ημέρα…

Του Βαγγέλη Στολάκη

#ταξίδια

Στα… άδυτα μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο μπήκε η Karfitsa. Ο λόγος για την Turkish Airlines τη 
μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στη γειτονική χώρα. Η εταιρία είναι σήμερα ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας. Ιδρύθηκε το 1933 

και από τότε έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο με 40.000 υπαλλήλους μόνο στην Τουρκία και άλλους 10.000 εργαζόμενους να βρίσκονται 
σε όλο τον κόσμο. Ο στόλος της, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τα στελέχη της κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Karfitsa στο κέντρο 

εκπαίδευσης που διαθέτει στην Κωνσταντινούπολη αγγίζει τα 333 αεροπλάνα, που συνδέουν κάθε γωνιά της γης. Θεωρείται η καλύτερη 
αεροπορική εταιρία της Ευρώπης με περισσότερους από 300 προορισμούς στο ενεργητικό της.

Νέο site  
θα «τσιμπάει»… 
τουρίστες

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας και εντατικής δου-
λειάς, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης μοιάζει 
να αποφέρει καρπούς. Στόχος, η πόλη να γίνει γνωστή 
σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα brand name, έτσι ώστε 
«το salonik, saloniki, skg να σημαίνει ένα πράγμα και 
η πόλη μας πλέον να είναι αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο 
τον κόσμο με μία κοινή ονομασία», εξηγεί η πρόεδρος 
του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και αντιπερι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου. 
Πάνω στο «Thessaloniki- Many Stories One Heart», έχει 
ήδη ξεκινήσει να χαράσσεται μία κοινή στρατηγική έτσι 
ώστε η πόλη μας να γίνει τουριστικός προορισμός και όχι 
«στάση». 

«Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές δράσεις και πάνω σε 
αυτές θα πατήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα 
τελευταία δύο χρόνια.  Ο Ο.Τ.Θ. είναι μία ιδιωτική εταιρία 
με στόχο την προβολή της πόλης ως τουριστικό προορι-
σμό. Αποφασίζουμε και υλοποιούμε χωρίς καθυστερή-
σεις», σημειώνει η κ. Πατουλίδου. Η ίδια υπογραμμίζει 
πως: «η Θεσσαλονίκη ήταν ένας σταθμός, όπου όσοι 
είχαν προορισμό την Τουρκία, έκαναν μία στάση και στην 
πόλη μας. Παλεύουμε λοιπόν για να γίνει η πόλη μας 
προορισμός». Η κ. Πατουλίδου τονίζει, πως οι μειωμένες 
αεροπορικές πτήσεις- ως έχουν για την ώρα- η μη εκμε-
τάλλευση του λιμένος Θεσσαλονίκης και η μη αξιοποίηση 
του σιδηροδρομικού σταθμού, αποτελούν παράγοντες που 
βάζουν την πόλη σε μειονεκτική θέση. 

«Μέχρι πρότινος θα πρέπει να ξέρετε πως η ιστοσελίδα 
της πόλης ήταν Βουλγαρική. Δηλαδή, δεν είχαμε εμείς 
δικό μας portal και είχαν οι βούλγαροι, σελίδα για τη 
Θεσσαλονίκη, τα αξιοθέατα της, τα καταλύματα, τη νυχτε-
ρινή ζωή κ.ο.κ. Πλέον έχουμε δημιουργήσει ένα εργα-
λείο για όλους τους επαγγελματίες τουρισμού όλων των 
κλάδων. Πρόκειται για μια εξαιρετική συγκυρία για τον 
τόπο μας, με μία Fraport που έρχεται να επενδύσει στη 
χώρα μας, ανοίγοντας έτσι την πύλη αεροπορικών συν-
δέσεων για τη Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε πως ακόμα και η 
σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης μας είναι μηδενική. 
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν γίνει σημαντι-
κές προσπάθειες για την προώθηση του θρησκευτικού, 
αθλητικού τουρισμού, συνεδριακού κ.ο.κ.» αναφέρει η 
κ. Πατουλίδου. Παράλληλα εξηγεί πως το feedback που 
λαμβάνει για το καλοκαίρι του ’17 είναι «ιδιαίτερα θετικό 
και ελπιδοφόρο. Έχουμε ένα λαμπρό παρελθόν ως ιστο-
ρία, αλλά το μέλλον μπορεί να γίνει λαμπρότερο, εφόσον 
συρρικνωθούν τα συγκριτικά μειονεκτήματα μας». 

Το portal www.thessaloniki.travel, παρουσιάζει θεμα-
τικές διαδρομές της πόλης, αεροπορικές πτήσεις προς 
τη Θεσσαλονίκη, συνταγές με τοπικές γεύσεις, ενώ 
δίνεται η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 
επισκέπτες. Oι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την 
ώρα είναι αγγλικά, ελληνικά και ρώσικα. Αναμένεται να 
προστεθούν σύντομα και τα γερμανικά. Η συγκεκριμένη 
διαδικτυακή πύλη, έχει ιδιαίτερα ανοδική πορεία, με πε-
ρίπου 30.000 προβολές της σελίδας- μόλις τον τελευταίο 
μήνα- και 7.000 μοναδικούς επισκέπτες (αριθμός δι-
πλάσιος συγκριτικά με τους δύο προηγούμενους μήνες). 
Κύπρος, Αγγλία, Σκόπια και ΗΠΑ είναι οι χώρες με τη 
μεγαλύτερη αύξηση επισκεψιμότητας στο portal, ενώ σύ-
ντομα αναμένεται να υπάρξουν και σχετικές εφαρμογές 
για κινητά τηλέφωνα. 

Της Έλενας Καραβασίλη
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■ «Κάνε κράτηση» στις επόμενες ανα-
μνήσεις σου με την Greek Travel Show 
από τις 19 έως τις 21 Μαΐου του 2017, 
στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών «Helexpo Maroussi» μας προ-
τρέπει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας 
και προσθέτει: «Η πρώτη και μοναδική 
έκθεση τουριστικής εμπειρίας, η Greek 
Travel Show, αποτελεί το «απόλυτο 
one stop shop» των διακοπών, καθώς 
εκατοντάδες προορισμοί και προτάσεις 
αναψυχής για το καλοκαίρι του 2017 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα στον επι-
σκέπτη, ο οποίος μπορεί επί τόπου να 
κάνει κράτηση. Όλοι οι γνωστοί θερινοί 
προορισμοί, αλλά και όσοι περιμένουν 
τους επισκέπτες να τους ανακαλύψουν, 
καθώς και προτάσεις διακοπών ακόμη 
και για την ορεινή Ελλάδα, θα παρουσι-
αστούν στην έκθεση. Ξενοδοχειακές μο-
νάδες, πρακτορεία, δήμοι και περιφέρει-
ες εκθέτουν τα τουριστικά πακέτα τους 
και τα αξιοθέατα κάθε περιοχής και κα-
λούν τον επισκέπτη να ξεκινήσει από την 
Greek Travel Show το «φετινό ταξίδι» 
του στο μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι. Η 
δυνατότητα της άμεσης κράτησης είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, ενώ ο επισκέπτης 
μπορεί με την δωρεάν είσοδο του στην 
έκθεση να λάβει όλη την πληροφόρηση, 
να ρωτήσει, να λάβει διευκρινίσεις, να 
λύσει τις απορίες του και να καταλήξει 
επιτόπου σε μία απόφαση για τις διακο-
πές του, έχοντας σταθμίσει όλα τα κριτή-
ρια, που είναι σημαντικά για αυτόν. 

■ Το διάσημο τριήμερο επιχειρηματικό-
τητας που καλεί δημιουργικούς ανθρώ-
πους να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και 
σχηματίζοντας ομάδες να υλοποιήσουν 
ένα ελάχιστο δυνατό πρωτότυπο, επι-
στρέφει στην Θεσσαλονίκη. Από το με-
σημέρι της Παρασκευής 12 Μαΐου μέχρι 
και το βράδυ της Κυριακής 14 Μαΐου, οι 
συμμετέχοντες μετακομίζουν στους χώ-
ρους του OK!Thess για να δουλέψουν 
πλάι σε έμπειρους επαγγελματίες και 
ανθρώπους της αγοράς. To «Get Your 
Hands Dirty» είναι ανοιχτό σε άτομα ή 
ομάδες με ιδέες αλλά και σε όσους θέ-
λουν να εμπλακούν στη δημιουργική 
διαδικασία προσφέροντας τις δεξιό-
τητες τους. Ξεκινάει το απόγευμα της 
Παρασκευής με την παρουσίαση των 
ιδεών προς υλοποίηση, και συνεχίζει με 
ανοιχτή ψηφοφορία για την δημιουργία 
ομάδων. Οι νέες ομάδες που θα σχημα-
τιστούν, δουλεύουν με στόχο την υλο-
ποίηση ενός ελάχιστα βιώσιμου πρω-
τοτύπου, με την υποστήριξη ανθρώπων 

της αγοράς (Coaches). Το απόγευμα της 
Κυριακής, η κριτική επιτροπή, που απο-
τελείται από αναγνωρισμένους επαγγελ-
ματίες του χώρου, θα αξιολογήσει τη 
δουλειά του τριημέρου και θα ανακοι-
νώσει τους νικητές.

■ Νέα εφαρμογή άνοιξε στη σελίδα της 
ΑΑΔΕ (aade.gr) για τη δήλωση του ακα-
τάσχετου λογαριασμού. Όσοι δεν έχουν 
δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό 
μπορούν μέσω της συγκεκριμένης 
εφαρμογής. Το όριο του ακατάσχετου 
ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλι-
στικών βοηθημάτων των οφειλετών του 
Δημοσίου έχει καθοριστεί από τα 1.500 
ευρώ σε χίλια 1.000 ευρώ, ενώ για ποσά 
άνω των 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ 
επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυ-
τών και τέλος για ποσά άνω των 1.500 
ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 
συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων 
πεντακοσίων 1.500 ευρώ ποσού. Πα-
ράλληλα, μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό 
στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε 
πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μονα-
δικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε 
ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από 1.500 
ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως.

■ Με λάτρεις της αυτοκίνησης από 
όλη τη χώρα πλημμύρισε το Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης Auto Festival, 
με διοργανωτές την ΔΕΘ-Helexpo και 
την Promauto. H Auto Festival στην 2η 
φετινή διοργάνωση της αποτελεί πλέον 
θεσμό και θα διεκδικήσει το 2018 να 
«αναρριχηθεί» υψηλότερα, προκειμένου 
να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερες 
εκθεσιακές συμμετοχές και μεγάλες 
πρεμιέρες νέων μοντέλων. Στη φετινή 
έκθεση συμμετείχαν 20 εταιρείες, που 
εκπροσώπησαν ισάριθμες μεγάλες δι-
εθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες και πα-
ρουσίασαν σε 6.000 τ.μ. όλα τα καινούρ-
για μοντέλα τους, δίνοντας μάλιστα τη 
δυνατότητα για επί τόπου test drive από 
τους υποψήφιους πελάτες. Alfa-Romeo, 
Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Hyundai, 
Isuzu, Jeep, Kia, Mercedes-Benz & 
Smart, Nissan, Peugeot, Renault, 
Skoda, Volvo, VW, Land Rover και 
Jaguar παρουσίασαν, εκτός από την υφι-
στάμενη γκάμα τους και 10 νέα μοντέλα. 
Τα εκθέματα της Auto Festival κάλυψαν 
το επιβατικό αυτοκίνητο, τα 4Χ4, τα SUV, 
το επαγγελματικό αυτοκίνητο, τα αξε-
σουάρ και τα ανταλλακτικά-εργαλεία.
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120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ... ΟΛΟΥΣ υπό το 
βάρος των 98 δις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς την Εφορία και πάνω 
από 35 δις προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία οι «θεσμοί» της λεηλασίας του 
Ελληνικού λαού έδωσαν «πράσινο 
φως» στη διακυβέρνηση της χώρας να 
επαναφέρει μέσω του... εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού τις 120 δόσεις για 
όλους σχεδόν τους οφειλέτες! Όσοι 
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί, εργολάβοι, συμβολαιογρά-
φοι, λογιστές, καλλιτέχνες και πάσης 
φύσεως επιχειρήσεις, θα υπογράφουν 
διμερή συμφωνία μεταξύ οφειλέτη 
και Δημοσίου ή ασφαλιστικού ταμείου 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως 
ακριβώς καθορίζονται από τη σχετική 
εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων και του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει 
ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
μπορούν αμέσως μετά την ψήφιση στη 

Βουλή του νομοσχεδίου, να ζητούν 
τη ρύθμιση των οφειλών τους 

σε 120 δόσεις. 

40% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ αγόρα-
σε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα τα Ελληνικά ομόλο-
γα που λήγουν τον Ιούλιο, 

ύψους 5,2 δις - άρα 3,12 δις 
- οπότε θα κερδίσει περί τα 2 

δις συν τους τόκους που είναι άλλα 
300 εκατομμύρια ευρώ μόνον από 
αυτά! Δηλαδή, εμείς είμαστε υποχρε-
ωμένοι όχι μόνο να τα εξοφλήσουμε 
στο 100% της τιμής τους, αλλά και τον 
τοκογλυφικό τόκο του 6% που ζητά 
η αλληλέγγυα ΕΚΤ! Δηλαδή, αν δεν 
κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, από την 
οποία εξαρτάται η πληρωμή της δόσης 
των 6,1 δις, η Ελλάδα κινδυνεύει να 
χρεοκοπήσει τον Ιούλιο, εξαιτίας αυτής 
της απαίτησης της ΕΚΤ που αποσκο-
πούσε στη διάσωση όχι της Ελλάδος, 
αλλά των Γερμανικών και Γαλλικών 
Τραπεζών!

ΤΟ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ και η μάχη της 
τιμής του στα σουπερμάρκετ, αποκα-
λύπτουν τον... πόλεμο που μαίνεται 
εδώ και αρκετούς μήνες στα στρατη-
γεία marketing των μεγάλων αλυσί-
δων. Βροχή πέφτουν τα τηλεοπτικά 
σποτς στα κανάλια, τα οποία αλλάζουν 
τιμές, μέρα με τη μέρα - ώρα με την 
ώρα... Ξεκίνησαν από 6,50 ευρώ το 
κιλό και ήδη τρέχουν με νέες τιμές και 
κάτω από τα 5,50 ευρώ! Οι καταναλω-
τές παρακολουθούν τις... εξελίξεις και 
κάνουν ουρές για να προμηθευτούν 
τον Πασχαλινό οβελία, μία στο ένα 
σουπερμάρκετ και μία στο άλλο...

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σε όλους... Το φως της 
Ανάστασης να φέρει υγεία, προκοπή 
και αγάπη σε κάθε ελληνική οικογέ-
νεια και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ας 
ελπίσουμε, ότι τα πράγματα θα πάνε 
προς το καλύτερο, αν και όλα δείχνουν 
ότι ο Γολγοθάς της ελληνικής οικονο-
μίας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για 
αρκετά ακόμη χρόνια, δυστυχώς...

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

■ Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για προσλή-
ψεις στο Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Πρόκειται 
για μία θέση ειδικότητας Μαιευτικής Γυναι-
κολογίας και μία θέση ειδικότητας Πυρηνι-
κής Ιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφο-
ρία είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 2310 
898 147, 2310 898 151 είτε από το τμήμα Δι-
αχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νο-
σοκομείου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
7:00 -15:00.

■ Στη φάση της υλοποίησης βρίσκεται η 
δέσμευση του πρωθυπουργού για 200 μό-
νιμες προσλήψεις στη φύλαξη μουσείων 
και αρχαιολογικών χώρων, ενώ παράλληλα 
εγκρίθηκε η πρόσληψη 1.314 εποχιακών 
φυλάκων και νυχτοφυλάκων για τους ίδιους 
χώρους. Αυτό ανέφερε στη Βουλή η υπουρ-
γός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γε-
ροβασίλη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτη-
ση του βουλευτή της ΝΔ Ιάσωνα Φωτήλα. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπουργού, 
έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους και το επόμενο διάστημα θα εκ-
δοθεί, η σχετική προκήρυξη. Η ίδια προ-
κήρυξη η οποία θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ, 
θα περιλαμβάνει και την κάλυψη 15 κενών 
οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής 
Διαχείρισης.

■ Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό 
Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3.685 υπο-
τροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ 
της χώρας. Σκοπός αυτών των Υποτροφιών 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ εί-
ναι να βοηθηθούν οι επιμελείς φοιτητές με 
χαμηλά εισοδήματα ώστε να τελειώσουν 
τις σπουδές τους εγκαίρως. Παράλληλα, να 
δοθεί σημασία και στα ΑΜΕΑ αλλά και τους 
φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες. Η ημερομηνία καταβολής των 
αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Απρι-
λίου 2017. Η προκήρυξή θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και η υπο-
βολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά 
από την πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας.

■ Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προκη-
ρύσσει για τακτική πλήρωση τις παρακάτω 
θέσεις, ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 
στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β`, επί 
θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας: 
μία θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας 
Αναισθησιολογίας και μία θέση ειδικευμέ-
νου ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ια-
τρικής Υπηρεσίας του τμήματος Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, 
στο τηλέφωνο 2513501545.

■ Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΛΟΥ» προ-
κηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω 
θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του 
κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»: ένα άτο-
μα ωτορινολαρυγγολογίας Επιμελητή Β’ και 
ένα άτομο ορθοπεδικής Επιμελητή Β’. Αιτή-
σεις—δηλώσεις, μπορούν να υποβάλλονται 
στη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΛΟΥ», ΕΞΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 57010.

Νέες θέσεις εργασίας
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«Ακατάλληλο… τερέν η Ελλάδα, για 
ολυμπιονίκες της επιχειρηματικότητας»

#οικονομία

Έχουμε «ρίξει» πολλές φορές τα «τείχη» στην Ελλάδα, για να πανηγυρίσουμε μετάλλια και νίκες ολυμπιονικών στον αθλητισμό. Υπάρχουν όμως 
και κάτι άλλοι Έλληνες… «ολυμπιονίκες», που πετυχαίνουν νίκες και έπαθλα με πολλαπλάσιο ανταγωνισμό, κατακτούν τη διεθνή αναγνώριση, 

αλλά με την Ελλάδα (βλ. κράτος) αντίπαλο, αντί για σύμμαχο. 

Σ’ αυτήν την κατηγορία «ολυμπιονικών» της επι-
χειρηματικότητας - και οι πλέον κατάλληλοι για 
να καταδείξουν αυτήν την… «αδικία» - ανήκουν 
ο Μανώλης Αρβανίτης και ο γιός του Μιχάλης 
Αρβανίτης, που διατηρούν οικογενειακό τυρο-
κομείο λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Πρώτο βραβείο ανάμε-
σα σε 2.500 

Ένας ολόκληρος τοί-
χος είναι γεμάτος από 
έπαθλα σε διεθνείς δι-
αγωνισμούς ποιότητας. 

Ο δε Μανώλης Αρβα-
νίτης δείχνει με υπερη-

φάνεια ένα παγκόσμιο χρυσό 
έπαθλο, το 1ο βραβείο που κατέκτησε το «Τυ-
ροκομείο Αρβανίτη», σε παγκόσμιο διαγωνισμό, 
ανάμεσα σε 2.500 τυροκομικές επιχειρήσεις το 
2012 στο Wisconsin των ΗΠΑ. «Όταν επιστρέ-
φουν οι αθλητές μας με χρυσά μετάλλια νικώ-
ντας 50 αντιπάλους, στην Ελλάδα γίνεται 
χαμός και οργανώνονται υποδοχές 
και καλώς γίνεται» λέει ο Μανώ-
λης Αρβανίτης στην Karfitsa. 
«Είναι σημαντική τόνωση ηθικού. 
Για σκεφτείτε όμως πόσο μεγά-
λη τόνωση ηθικού χρειάζεται εδώ 
και χρόνια η ελληνική επιχειρηματι-
κότητα και η ελληνική παραγωγή. Και 
πόσο …άγνωστα στο ευρύ κοινό, μένουν 
επιτεύγματα σαν τα δικά μας και πολλών άλλων 
επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους».

«Η Ελλάδα είναι ακατάλληλο τερέν για ολυμπι-
ονίκες της επιχειρηματικότητας, για διάφορους 
λόγους και όχι μόνο λόγω της οικονομικής 

κρίσης», συμπληρώνει ο υιός, Μιχά-
λης Αρβανίτης. «Σε άλλες χώρες, τα 

κράτη υποστηρίζουν διακεκριμέ-
νες επιχειρήσεις και όχι μόνο τις 
υποστηρίζουν, αλλά επενδύουν 
σ’ αυτές, προβάλλοντας τις επιτυ-
χίες τους, για να ενισχύσουν την 

εξωστρέφεια. Εδώ ένας Οργανισμός 
Προώθησης Εξαγωγών έκανε δουλειά 

βοηθώντας δυναμικές εταιρείες να συνάψουν 
συμφωνίες στο εξωτερικό. Πλέον είναι ανύπαρ-
κτος. Και καταλήγουμε να παλεύουμε μόνοι μας, 
με το κράτος ανασταλτικό παράγοντα, αντί για 
υποστηρικτή των προσπαθειών μας. Εμείς αγω-
νιζόμαστε σήμερα να κάνουμε επενδυτικές κι-
νήσεις, που σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, θα τις 
είχαμε ολοκληρώσει πριν 5 χρόνια και θα είχαν 
ήδη μέγιστη απόδοση. Το τυροκομείο που σχεδι-
άζαμε για το 2012, το ολοκληρώσαμε μόλις πέρ-
σι. Και την προσπάθεια που ξεκινάμε τώρα για 
παραγωγή ποιοτικών ζωοτροφών για συνεργα-
ζόμενους κτηνοτρόφους, θα την είχαμε επίσης 
ολοκληρώσει πολύ νωρίτερα». Αυτό φυσικά 
έχει την αντίστοιχη επίπτωση στην απασχόληση.

Νόμος υπάρχει, 
διαδικασία… δεν υπάρχει

«Η δική μας εργοδοτική ικανότητα ενισχύθηκε 
εν μέσω κρίσης με τις επενδύσεις που κάναμε 
για το νέο τυροκομείο, περνώντας και από πολύ 
αυστηρά τεστ ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχα-

νισμών», λέει ο Μιχάλης Αρβανίτης. «Σήμερα 
απασχολούμε περίπου 50 εργαζόμενους που 
αυξάνονται με εποχιακούς σε περιόδους αιχμής. 
Φανταστείτε πόσους ακόμα θα μπορούσαμε να 
απασχολούμε, αν δεν κόλλαγε η ανάπτυξη της 
επιχείρησης στην υπερφορολόγηση και στην ελ-
ληνική γραφειοκρατία. Σκεφτείτε, πως προσπα-
θούμε εδώ και πολύ καιρό να μπούμε στη διεθνή 
αγορά απαστερίωτων τυριών, που έχουν μεγάλη 
ζήτηση και τα αντίστοιχα κέρδη στο εξωτερικό. 
Και ενώ ο νόμος δεν εμποδίζει τη σχετική παρα-

γωγή, αδυνατούμε να μπούμε σ’ αυτήν την αγο-
ρά, επειδή η ελληνική γραφειοκρατία δεν μας το 
επιτρέπει». Παρά τα εμπόδια, η μικρή οικογενει-
ακή επιχείρηση μεγαλώνει. Και τα καταφέρνει 
όλο και καλύτερα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ποιο 
είναι το μυστικό;

«Βάζουμε σκοπό την ποιότητα και δεν κάνου-
με τα πάντα για το κέρδος», εξηγεί ο Μανώλης 
Αρβανίτης. «Όταν ο πρώτος σου στόχος είναι να 
μεγιστοποιήσεις τα κέρδος, αργά ή γρήγορα θα 
κάνεις συμβιβασμούς. Θα φέρεις σκόνες από το 
εξωτερικό για να  πάρεις γάλα που θα βαφτίσεις 
ελληνικό, θα  συμβιβαστείς  με γάλα από ζώα 
που τρέφονται με δεύτερης διαλογής ζωοτρο-
φές, θα δεχτείς πολλά, που εμείς δε θέλουμε και 
δεν πρόκειται να δεχτούμε. Δε θέλω ιδιωτικό 
τζετ. Θέλω να ζω καλά εγώ και η οικογένειά μου 
και να ζουν καλά και οι εργαζόμενοί μου, χωρίς 
να απλώνω τα πόδια έξω από το πάπλωμα. Δε 
θα θυσιάσουμε το καλό όνομα της επιχείρησης 
για έναν παχύτερο λογαριασμό στην τράπεζα 
γιατί αυτό θα είναι πρόσκαιρο και θα αποβεί μα-
κροπρόθεσμα επιζήμιο. Η ποιότητα φέρνει τη 
διάρκεια», καταλήγει ο ίδιος.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι οι ορίζο-
ντες είναι… στενοί. «Δουλεύουμε πολύ 
με εξαγωγές», εξηγεί ο Μιχάλης Αρβα-
νίτης. «Εξάγουμε μικρές ποσότητες σε 
όλες τις χώρες της Ε.Ε. και όχι μόνο. 
Στην εσωτερική αγορά, για να είμαστε 
συνεπείς χωρίς να αναγκαστούμε να 
περιορίσουμε τα ποιοτικά μας κριτήρια, 
προτιμάμε να συνεργαζόμαστε με μι-
κρότερες αλυσίδες ή τοπικά καταστήμα-
τα λιανικής πώλησης, παρά με μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ». Και χαριτο-
λογώντας καταλήγει: «Στο κάτω-κάτω 
της γραφής όποιος θέλει το καλύτερο, 
αξίζει να το ψάξει και λίγο περισσότε-
ρο».

Εξαγωγές σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Οι χώροι του τυροκομείου
Το βραβείο

Tης Φιλίας Νομικού
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Ο Μιχάλης Παπαγιάννης γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στη Χαλκιδική. 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ΑΠΘ στις Οι-
κονομικές Επιστήμες με μεταπτυχιακό  στην 

«Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση» στο 
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Έχει εργαστεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Επιστη-

μονικός Συνεργάτης Ευρωβουλευτή, 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Γενική 

Διεύθυνση Εξωτερικής Βοήθειας ως 
Οικονομικός Διαχειριστής και ως 

Βοηθός Πολιτικού Σχεδιασμού στην 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. 
Από το 2015 διατελεί Προϊστάμε-

νος  του Τμήματος Διοίκησης & 
Προσωπικού της Αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα.

Τεράστια η αγορά εργασίας στην ΕΕ. 
Σε ένα νέο που επιθυμεί να εργα-
στεί στο χώρο αυτό, τι συμβουλή θα 
του δίνατε;

Σε μια περίοδο που η ΕΕ συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει προκλήσεις, διερχόμενη 
μια περίοδο πολυκρίσεων όπως συνη-
θίζει να αναφέρει ο Πρόεδρος Juncker, 
η απασχόληση στην ΕΕ αποτελεί μια 
ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Βεβαί-
ως μέχρι να φτάσει κανείς να εργαστεί 
εκεί, πρέπει πρώτα να περάσει από μια 
σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσεων 
μέσω των οποίων αξιολογούνται οι 
δεξιότητες του. Mια απαιτητική διαδι-
κασία η οποία –σε κάθε περίπτωση- 
αξίζει τον κόπο! Οπλισθείτε λοιπόν με 
υπομονή και επιμονή και απολαύστε 
τους καρπούς του κόπου σας…

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε εσείς 
αυτή την εποχή;

Μεταξύ των δυσκολιών που κληθή-
καμε να αντιμετωπίσουμε κατά τα τε-
λευταία έτη είναι η αντιστροφή του αρ-
νητικού κλίματος για την ΕΕ στη χώρα 
μας, ως επακόλουθο της οικονομικής 
και προσφυγικής κρίσης. Επιπλέον τα 
τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης, 
έχει αποφασιστεί μείωση του προσω-
πικού που εργάζεται για την ΕΕ, χωρίς 
όμως να έχει αλλάξει ο όγκος της ερ-
γασίας μας. Το αντίθετο έχουν αυξηθεί 
κατά πολύ τα καθήκοντα μας. Όλα αυτά 

βέβαια, δεν εμποδίζουν την απρόσκο-
πτη λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Αντιπροσωπεύετε την Ελλάδα στο 
εξωτερικό, πως σας αντιμετωπί-
ζουν… εκεί;

Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγ-
μα το οποίο νομίζω ότι είναι αποκα-
λυπτικό της στάσης των ανθρώπων 
του εξωτερικού. Το 2012, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων 
πολιτών και την ενίσχυση του θετικού 
κλίματος υπέρ της χώρας μας στην 
Ευρώπη, ο Jimmy Jamar, Επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις Βρυξέλλες (Βέλγος 
στην υπηκοότητα) και ομάδα πολιτών 
διαφόρων εθνικοτήτων, εγκατεστημέ-
νων στις Βρυξέλλες, ίδρυσαν το Σύλ-
λογο «12 Ώρες για την Ελλάδα». Έκτο-
τε, ο Σύλλογος καταβάλει προσπάθειες 
για να συγκεντρώσει κεφάλαια, μέσω 
της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, για την υποστήριξη οργανώ-
σεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας. Εδώ 
και τρία χρόνια ο Σύλλογος «12 ώρες 
για την Ελλάδα» συνεργάζεται στην 
Ελλάδα με το Ίδρυμα International 
Foundation for Greece με σκοπό τη 
στήριξη του προγράμματος «Πετρέλαιο 
θέρμανσης για σχολεία» του Ιδρύμα-
τος, στόχος του οποίου είναι η διάθεση 

των χρημάτων που συγκεντρώνονται 
για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης 
σε σχολεία κυρίως στην Βόρειο Ελλά-
δα. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016,  
με τα έσοδα από τις φιλανθρωπικές εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, συγκε-
ντρώθηκε το ποσό των 35.000 ευρώ 
το οποίο και επιδόθηκε στο Ίδρυμα 
International Foundation for Greece, 
και εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσει τη 
θέρμανση 40 τουλάχιστον σχολείων, 
δηλαδή πάνω από 7.000 παιδιών. 

Θα μπορούσε πιστεύετε μετά το γρα-
φείο του πρωθυπουργού στην Θεσ-
σαλονίκη να αποκτούσε κι ένα γρα-
φείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 
είναι αρκετό το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης του δήμου;

Το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφό-
ρησης EUROPE DIRECT του δήμου 
Θεσσαλονίκης, στελεχωμένο με άρτια 
καταρτισμένο προσωπικό, λειτουργεί 
υπό το συντονισμό και την εποπτεία 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Από το 2013, έχοντας ενη-
μερωτική αποστολή -συγκαταλέγεται 
άλλωστε μεταξύ των βασικότερων 
εργαλείων της ΕΕ για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με την Ένωση και 
την προώθηση της ενεργού συμμετο-
χής του ευρωπαίου πολίτη- αποτελεί 
ενδιάμεσο φορέα μεταξύ αυτής και του 
κοινού της Θεσσαλονίκης.

Μιχάλης Παπαγιάννης, Προϊστ.  του Τμ. Διοίκησης & Προσ. της Αντιπρ. της Ε. Ε. στην Ελλάδα

«Δουλειά μας είναι να αλλάξουμε  
το αρνητικό κλίμα σε βάρος της Ελλάδας»

#πρόσωπο

«Οι Έλληνες τρέχουμε καμπάνιες πανευρωπαϊκού χαρακτήρα»
«Οι δράσεις μας είναι πολλές και διαφορετικού χαρακτήρα, 
από συνεντεύξεις Τύπου, πολιτική ανάλυση αλλά και δια-
γωνισμοί και συμβάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ ωστόσο 
σε μία για την οποία αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος» μας 
λέει ο κ. Παπαγιάννης. «Σε ένδειξη αλληλεγγύης στους 
πρόσφυγες που διαμένουν στη χώρα μας, με πρωτοβου-
λία του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε από τις αρχές 
Απριλίου 2016 μια πανευρωπαϊκού χαρακτήρα δράση την 
οποία ονομάσαμε #EUstaff4Refugees. 

Πολύ γρήγορα, η πρωτοβουλία έλαβε πανευρωπαϊκό χα-
ρακτήρα με την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστή-

ριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) στις Βρυξέλλες, στο Στρα-
σβούργο, στο Λουξεμβούργο και σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, οι οποίοι συνέλεξαν αγαθά χρήσιμα για τους 
πρόσφυγες και χρήματα». Στην δράση συμμετείχαν επίσης 
Υπηρεσίες της ΕΕ ενώ η υλοποίησή της είχε την αμέριστη 
στήριξη των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Συγκεντρώθηκαν 
συνολικά 11 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίοι, έπειτα 
από υπόδειξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παραδό-
θηκαν σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς (Σκαραμαγκά 
και Διαβατών) ενώ συγκεντρώθηκαν συνολικά 240.000 
ευρώ για την οικονομική υποστήριξη των δράσεων που 
υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ 
ευάλωτη ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Π. Γιδαροπούλου
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«Ό,που υπάρχει φτώχεια ανθεί ο τζόγος»
«ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΛΕΦΤΑ, ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ»

H Karfitsa έχει δώσει βήμα στους βουλευτές Α’ και Β’ εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και 
της Χαλκιδικής και της Πιερίας- των δύο πιο τουριστικών νομών- να εκφέρουν την άποψη τους, σχετικά με τη 
λειτουργία των καζίνο. Στην πλειονότητά τους αναγνώριζαν την ύπαρξη των καζίνο, αλλά υπογράμμιζαν την 

κοινωνική διάσταση και τον εθισμό που μπορεί να δημιουργήσουν στον παίχτη. Εκτός αυτού, τόνιζαν ότι θα πρέπει 
να υπάρχει αυστηρός έλεγχος των επιχειρήσεων αλλά και ενημέρωση των πολιτών ώστε να αποφεύγονται 

«οικογενειακές τραγωδίες» και ο κόσμος να μη χάνει την περιουσία του. Σειρά έχουν οι βουλευτές Έβρου και 
Δράμας. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναφέρουν ότι «καλά θα ήταν να μην υπάρχουν καθόλου» και πως «δυστυχώς 

είναι γνωστό, ότι όπου υπάρχει φτώχεια, ο τζόγος ανθεί».

#έρευνα_ζ’_μέρος

«Είναι μια δραστηριότητα που αφήνει πολ-
λά κενά ως προς τον έλεγχό της και ως 
προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις», είπε 
στην Karfitsa ο Γιώργος Καΐσας, βου-
λευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Συνέχισε, δηλώνοντας 
τα εξής: «Νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί 
από νέα σκοπιά και να μπει στη σωστή 
βάση. Και ως προς τις άδειες και πως λει-
τουργούν και τι συνθήκες εργασίας έχουν 
οι εργαζόμενοι σε αυτά. Είναι πολλά τα ζη-
τήματα και πρέπει να το ξαναδούμε. Καλό 
θα ήταν να μην υπάρχουν καθόλου, αλλά 
είναι μια δραστηριότητα η οποία σε κά-
ποιους  χώρους και για κάποιους λόγους 
είναι συμπληρωματική, όπως σε μεγάλα 
συγκροτήματα, με τουριστικές δραστηριό-
τητες, οπού δικαιολογείται η ύπαρξη τους 
εκεί. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο, όταν 
διαφημίζεται για παράδειγμα πως κάποιος 
πήγε σε καζίνο και κέρδισε λεφτά. Όλοι ξέ-
ρουμε ότι τα καζίνο παίρνουν λεφτά, δε δί-
νουν. Μπορεί κάποιος που ρέπει προς τον 
τζόγο να παρασυρθεί και να καταστραφεί. 
Έχουν καταστραφεί οικογένειες, το ξέρου-
με αυτό, ότι έχουν χάσει περιουσίες στα 
καζίνο και στον τζόγο, όπου με κάποιον 
τρόπο μπορεί να παρασυρθεί μια μερίδα 
κόσμου. Κάτω από πολύ συγκεκριμένες 
συνθήκες και για συγκεκριμένους λόγους 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Έχω 
επισκεφτεί μόνο από περιέργεια, δεν είμαι 
παίκτης», κατέληξε ο κ. Καΐσας.

«Πληθώρα καζίνο...  
νόμιμων ή μη»

Στην Karfitsa μίλησε και η Χαρά Κε-
φαλίδου, βουλευτής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης από τη Δράμα, η οποία 
ανέφερε ότι «η λειτουργία των καζίνο στη 
χώρα θα πρέπει να διέπεται από όρους 
νομιμότητας και διαφάνειας, με αυστηρή 
τήρηση της νομοθεσίας. Η Πολιτεία, ανα-
γνωρίζοντας την κοινωνική διάσταση και 
την τάση για εύκολο κέρδος, δημιούρ-
γησε την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτεί-

ας Παιγνίων, μια ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή. Αποστολή της είναι η ρύθμιση, η 
εποπτεία και ο έλεγχος, ώστε να διασφα-
λίζεται η νόμιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή 
παιγνίων, η προστασία των παικτών, των 
ανηλίκων και του κοινωνικού συνόλου. 
Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι να λει-
τουργεί θεσμικά και χωρίς κυβερνητικά 
καπελώματα. Είναι άλλωστε γνωστή η 
«αλλεργία» αυτής της Κυβέρνησης στις 
ανεξάρτητες Αρχές». Η κ. Κεφαλίδου συ-
νέχισε λέγοντας ότι «δυστυχώς είναι γνω-
στό ότι όπου υπάρχει φτώχεια, ο τζόγος 
ανθεί. Δε σας κάνει εντύπωση η πληθώρα 
πολλών μικρών καζίνο, νόμιμων ή μη, σε 
κάθε γειτονιά της Αθήνας, της Θεσσαλονί-
κης και μικρών πόλεων ακόμη και κοντά 
σε σχολεία; Η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία 
νομοθετικά και ελεγκτικά για να προφυ-
λάξει την κοινωνία. Βέβαια το πόσο απο-
τελεσματικά γίνεται αυτό, το ξέρουμε και 

το βλέπουμε όλοι! Αυτό που με ανησυχεί, 
είναι τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουρ-
γηθεί με την εξάπλωση του διαδικτύου. 
Έχει διαμορφωθεί μια νέα δυναμική αγορά 
ηλεκτρονικού τζόγου, που έχει εισβάλει 
ακόμη και στη ζωή μικρών παιδιών, όπως 
άλλωστε δείχνουν τα τελευταία συμπερά-
σματα επιστημονικών ερευνών. Η πολιτεία 
πρέπει να προχωρήσει σε συντονισμένες 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων». Η κ. 
Κεφαλίδου καταλήγει, επισημαίνοντας ότι 
τα καζίνο δεν ήταν ποτέ στα ενδιαφέροντά 
της.

Ελληνόπουλα με εμπειρία στα…  
τυχερά παιχνίδια 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε από το ESPAD το 2015 (European 
School Survey Project on Alcohol and 
other Drugs), κατά μέσο όρο, το 14% των 
μαθητών δήλωσαν ότι παίζουν τυχερά 
παιχνίδια για τα χρήματα, τουλάχιστον μία 
φορά σε διάστημα ενός έτους και σε ποσο-
στό 7% έπαιξαν πιο συχνά (2-4 φορές το 
μήνα ή συχνότερα). Τα υψηλότερα ποσο-
στά των μαθητών με εμπειρία στα τυχερά 
παιχνίδια (30%) και πιο συχνής ασχολίας 
με τα τυχερά παιχνίδια (16%), κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, βρέθηκαν στην Ελ-
λάδα. Στην έρευνα πήραν μέρος  96.046 
μαθητές από 35 χώρες: την Αλβανία, την 
Αυστρία, το Βέλγιο (Φλάνδρα), τη Βουλγα-
ρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική 
Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τις 
Νήσους Φερόε, τη Φινλανδία, την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, 
την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, 
την Ιταλία, τη Λετονία , το Λιχτενστάιν, τη 
Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Μολδαβία, το Μο-
νακό, το Μαυροβούνιο, την Ολλανδία, τη 
Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, 
τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη 
Σουηδία και την Ουκρανία. 

Χρ. Καράπα 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Η νέα γενιά της οικογένειας Γκέσιου έχει 
δηµιουργήσει ένα... παραδεισένιο χώρο για να 
"αποχαιρετήσετε" τους αγαπηµένους σας. Με 
ηρεµία και σεβασµό φροντίζει και ικανοποιεί 
τις επιθυµίες των ανθρώπων που την 
εµπιστεύεται εδώ και δεκαετίες. 

Με εµπειρία τριάντα χρόνων συνεχίζει να 
συµπαραστέκεται στον πόνο συγγενών και 
φίλων και µάλιστα λόγω της οικονοµικής 
δυσπραγίας της σηµερινής εποχής έχει 
προσαρµόσει τις τιµές των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, διατηρώντας υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, 24ωρες το 24ωρο, 365 ηµέρες 
το χρόνο!

«Πες κάτι όµορφο σήµερα, 
µην περιµένεις» είναι 
το µήνυµα... ζωής από 

τον οίκο τελετών Γκέσιος

Βασιλίσσης Όλγας 191 (Στάση Μαρτίου)

2310 419999
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Ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ολο-
κλήρωσε την κατασκευή του νέου υπερσύγχρο-
νου Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών. Το νέο Data Center είναι σε 
πλήρη παραγωγική λειτουργία από την Δευτέρα 
10 Απριλίου, έχει εμβαδόν 160 τ.μ., ο δε προϋ-
πολογισμός του έργου άγγιξε το 1 εκατ. ευρώ. 
Με το νέο Data Center, έργο που κατασκευάστηκε 
με τις πλέον αυστηρές και σύγχρονες προδι-
αγραφές ασφαλείας πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ 
αποκτά τη δική του ανεξάρτητη πληροφοριακή 
υποδομή, εξασφαλίζοντας μια  αξιόπιστη βάση 
για τα κεντρικά πληροφοριακά του συστήματα, με 
αυξημένη διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα. O 
ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ, βασικό 
συντελεστή του οποίου αποτελεί το πιο πάνω 
έργο, συνιστά εξέχουσα προτεραιότητα της Δι-
οίκησης της Εταιρίας, η οποία έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών που 
θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία 
του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο 
σύνολο των πελατών της.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει ανα-
πτύξει, υποστηρίζει ενεργά τα Παιδικά Χωριά 
SOS, μέσα από τη δράση: «Σπουδάζω για έναν 
καλύτερο κόσμο»! Στο πλαίσιο της συγκεκριμέ-
νης δράσης, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα διαθέσει το ποσό 
των 50€ για κάθε κράτηση θέσης στα νέα τμή-
ματα Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 
δομές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ιωάννινα κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Η υπο-
στήριξη θα διοχετευτεί προς τα Κέντρα Στήριξης 
Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν τα 
Παιδικά Χωριά SOS στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και τα Ιωάννινα και το ποσό που θα συγκεντρω-
θεί θα καλύψει μέρος των αναγκών των παιδιών 
που υποστηρίζει το Σωματείο μέσα από τις συ-
γκεκριμένες δομές. Επιπλέον, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα 
προσφέρει μία υποτροφία σπουδών πλήρους 
φοίτησης με ελεύθερη επιλογή ειδικότητας σε 
νέο των Παιδικών Χωριών SOS.

Με ένα φαντασμαγορικό πάρτυ και με πολλές εκ-
πλήξεις, το One Salonica γιόρτασε τα δυο χρόνια 
λειτουργίας του! Χιλιάδες επισκέπτες έγιναν μέρος 
της μεγάλης γιορτής του εμπορικού και επιδόθη-
καν σε ατελείωτο shopping με απίθανες προσφο-
ρές, όπως την γιορτινή έξτρα έκπτωση του -20%! 
Το πάρτυ του One Salonica τα είχε όλα.. μουσική, 
χορό, παιχνίδι, μόδα και ενθουσιασμό! Εκατοντάδες 
κίτρινα μπαλόνια υποδέχονταν από νωρίς το πρωί 
τους επισκέπτες στις εισόδους του εμπορικού και 
τους προϊδέαζαν για ένα non stop πάρτυ με πολύ 
ξεφάντωμα! Από νωρίς η ομάδα ζαχαροπλαστικής 
έστησε τη δίμετρη σοκολατένια τούρτα γενεθλίων 
του One Salonica, η οποία εντυπωσίαζε κάθε επι-
σκέπτη και άφηνε άφωνα όλα τα μικρά παιδάκια! Στο 
birthday cake workshop που ακολούθησε, oι μικροί 
φίλοι του εμπορικού έδωσαν τη δική τους πινελιά 
στην τούρτα υπερπαραγωγή στολίζοντας την με 
στοιχεία μόδας από ζαχαρόπαστα! Στη συνέχεια, η 

εμφάνιση της απίστευτης μπάντας των Paranaue 
ξεσήκωσε το κοινό και μετέτρεψε το εμπορικό σε 
μια πραγματική γιορτή. Παράλληλα, οι επισκέπτες 
μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον τελικό των πο-
λυπόθητων Hanger Games και να ζήσουν την αγω-
νία των 10 παικτών, που αγωνίζονταν για τη διεκ-
δίκηση των 3 μεγάλων επάθλων του διαγωνισμού!

Ένα νέο εμπορικό κέντρο βρίσκεται στα… σκαριά 
στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο λόγος για το 
ENIGMA MALL στην περιοχή των Μουδανιών  τα 
εγκαίνια του οποίου  θα γίνουν στις 29 Απριλίου 
2017 και ώρα 19:00. Το νέο εμπορικό κέντρο 
αναμένεται να λειτουργεί έξι ημέρες την εβδομάδα 
από τις 20 Απριλίου και για όλη την περίοδο του 
καλοκαιριού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν 
να βρουν μεταξύ άλλων αρκετά καταστήματα 
με γούνες (άλλωστε το όλο εγχείρημα αποτελεί 
πρωτοβουλία του ομίλου Μουζενίδη), κοσμήματα 
και άλλα πολλά. 

Νέο υπερσύγχρονο Data Center Με κάθε εγγραφή, πενήντα ευρώ 
για καλό σκοπό! 

Εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έγινε… δυο ετών! 

Ο Μουζενίδης τώρα «χτίζει»  
και εμπορικά κέντρα!

Εννέα βραβεία απέσπασε συνολικά η εταιρία ADMINE, στη φετινή απονομή των ERMIS AWARDS. Συγκεκρι-
μένα διακρίθηκε για τις καμπάνιες και την επικοινωνία του Ομίλου Σαρακάκη (Honda Roadtrips και Mitsubishi 
ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ), του Makedonia Palace (REMAKE) και της FrieslandCampina (ΝΟΥΝΟΥ), ενώ το Digital Grand 
Ermis καθιστά την ADMINE το πρώτο independent agency που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο. Ο Τηλέμα-
χος Μαυράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ADMINE δήλωσε για το ζήτημα: «Αυτό το σημαντικό βραβείο το 
αξίζουν όλοι οι Adminers, και στα τέσσερα γραφεία μας, που κάθε μέρα ζουν για να βγάζουν ανατρεπτικές 
ιδέες που συγκινούν τους καταναλωτές. Σε αυτή τη συγκυρία, τίποτα δε θα ήταν εφικτό χωρίς τους πελάτες 
μας που μας εμπιστεύονται απόλυτα τα πιο σημαντικά τους assets: τα brand τους».

Το Digital Grand Ermis στην Admine!

#αυτό_το_μάθατε;

Έξω για πρωινό καφέ, μεσημεριανή κρέπα ή 
βραδινή μπυρίτσα; Για όλα έχει προσφορές η 
εφαρμογή DealOut που τρέχει στη Θεσσαλονίκη 
και τη Ρόδο και σκορπά απλόχερα διασκέδαση.  
Μια νέα εφαρμογή που διαθέτει προσφορές και 
κεράσματα σε πολλά καταστήματα της Θεσσαλο-
νίκης και της Ρόδου, κυκλοφορεί και ήδη βρίσκε-
ται στα κινητά χιλιάδων νέων που κατοικούν και 

διασκεδάζουν στις δύο αυτές πόλεις. Κάθε μέρα, 
η εφαρμογή DealOut ενημερώνεται με δεκάδες 
νέες προσφορές, τις οποίες οι χρήστες μπορούν 
να κατοχυρώσουν και να εξαργυρώσουν στο 
εκάστοτε κατάστημα. Οι προσφορές μπορεί να 
περιλαμβάνουν κερασμένο καφέ ή ποτό (εντε-
λώς δωρεάν) στα πιο hot μαγαζιά της πόλης. 
Ακόμη, οι χρήστες του DealOut μπορούν να βρουν 
προσφορές τύπου 1+1 σε διάφορα μαγαζιά, να 
απολαύσουν πεντανόστιμες κρέπες και χορτα-
στικά hamburgers, donut, μπύρες, κρασιά, ακόμη 
και ναργιλέ! Προσφορές υπάρχουν και για τους 
gamers, αφού στην εφαρμογή μπορεί κανείς να 
κατοχυρώσει δωρεάν ώρες, σε γνωστά ίντερνετ 
καφέ. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού ο χρήστης 
κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του, δημι-
ουργεί ένα νέο λογαριασμό ή συνδέεται μέσω 
Facebook. Στη συνέχεια, βλέπει τις προσφορές 
που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της πε-
ριοχής του, επιλέγει αυτή που θέλει και «ξύνει» 
ώστε να αποκαλυφθεί ένας κωδικός. Με αυτόν 
τον κωδικό, πηγαίνει στο κατάστημα και εξαργυ-
ρώνει την προσφορά. Τόσο απλά, χωρίς κανένα 
κόστος!

Βγες έξω, κερνά η… εφαρμογή σου!

Την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 από τις 10 το πρωί μέ-
χρι τις 2 το μεσημέρι ο Εμπορικός Σύλλογος Κα-
λαμαριάς στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού 
(Δημαρχείο Καλαμαριάς) διοργανώνει εκδήλωση 
με θέμα το γάμο και την βάπτιση. Η εκδήλωση 
θα περιλαμβάνει επίδειξη νυφικών και βρα-
δινών γυναικείων ενδυμάτων, δειγματισμό 
ανδρικών, υποδημάτων, κοσμημάτων, παιδικών 
και βαπτιστικών, ανθοστολισμών, κομμώσεων, 
αισθητικής, φωτογραφίας, ζαχαροπλαστικής και 
ότι έχει σχέση με τον γάμο και την βάπτιση. Θα 
πραγματοποιηθεί αναπαράσταση Ποντιακού, Κρη-
τικού και Μακεδονίτικου γάμου και θα χορέψουν 
παραδοσιακά συγκροτήματα. Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

Πρόβα νυφικού στην κεντρική 
πλατεία της… Καλαμαριάς! 
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Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η COSMOTE e-Value στα Sales Excellence Awards 2017, κερδίζο-
ντας 3 βραβεία, 2 Gold και 1 Bronze. «Με την τριπλή αυτή βράβευση, η COSMOTE e-Value επιβρα-
βεύεται για την προτεραιότητά που δίνει στον πελάτη και την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει 
σε κάθε σημείο επαφής μαζί του» όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές. Η COSMOTE e-Value 
κέρδισε… «Χρυσά βραβεία» για τα εκπαιδευτικά προγράμματα πωλήσεων που πραγματοποιεί 
συστηματικά για να βελτιώνει τις δεξιότητες των ανθρώπων της και, στην κατηγορία «Κανάλια 
Πωλήσεων», για τις εξαιρετικές επιδόσεις που πέτυχε στις τηλεφωνικές πωλήσεις για λογαριασμό 
του πελάτη της Doctoranytime.gr. «Έχοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και την άριστη εξυπηρέτησή 
του, το Account Service Team της COSMOTE e-Value, αναδείχτηκε σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες, 
κερδίζοντας βραβείο Bronze για την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών της, στην 
κατηγορία Καινοτομία στις Πωλήσεις & Πελατοκεντρικότητα». «Στην COSMOTE e-Value, με 5.000 
καταρτισμένα στελέχη στην 1η γραμμή, μιλάμε καθημερινά στην καρδιά του πελάτη. Οι διακρίσεις 
μας στο θεσμό των Sales Excellence Awards αποτελεί κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά 
μας να προσφέρουμε στον κάθε πελάτη ξεχωριστά μία μοναδική εμπειρία, σε κάθε σημείο επαφής 
μαζί του», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της COSMOTE e-Value, κ. Αμβρόσιος Κάρδαρης.

Τριπλή… βράβευση για την COSMOTE!

Την τέταρτη θέση στην έρευνα Best Workplaces 
2017 στην κατηγορία των εταιρειών με περισ-
σότερους από 250 εργαζομένους,  απέσπασε  η 
MSD Ελλάδας πετυχαίνοντας διάκριση για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως 
επακόλουθο των ανθρωποκεντρικών προγραμ-
μάτων που υλοποιεί η εταιρεία, με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας 
και την εξέλιξη των εργαζομένων της. Εξάλλου, 
οι πολύ υψηλές βαθμολογίες που απέσπασε στις 
κατηγορίες του σεβασμού, της υπερηφάνειας, της 
αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης, επιβεβαιώνουν 
την προσήλωση της MSD προς τον σκοπό αυτό.  
Η κ. Ρία Ταμπάκη, HR Director της MSD Ελλάδας, 
Βαλκανίων και Κύπρου, σχολιάζοντας την κα-
τάταξη της εταιρείας ανέφερε ότι «Καθοριστικοί 
παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία 
είναι η ουσιαστική επικοινωνία των εργαζομέ-
νων με τη διοίκηση της εταιρείας, η επίτευξη 
ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την 
προσωπική ζωή, αλλά και η συσπείρωση όλων 
των ανθρώπων της MSD στο κοινό όραμα για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στην Ελλάδα. 
Η διάκριση αυτή μας γεμίζει χαρά, κυρίως όμως 
μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να εμπλου-
τίσουμε τις δράσεις μας ώστε η MSD να γίνει η 
εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην κατηγορία της».

Με τη συμμετοχή 
50 κορυφαίων 
προσωπικοτήτων 
της επιστημονικής, 
επιχειρηματικής 
και δημιουργικής 
Θεσσαλονίκης 
ιδρύθηκε νέος 
Μητροπολιτικός 
Όμιλος Θεσσα-
λονίκης «Ο νέος 
ροταριανός όμιλος έρχεται να ικανοποιήσει την 
επιθυμία πολλών για την δημιουργία ενός μη 
κερδοσκοπικού σωματείου με έδρα το Μητρο-
πολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, του οποίου 
οι δράσεις θα αποτελούν παράδειγμα ήθους, 
διαφάνειας, αξιοπρέπειας και με σεβασμό και 
αγάπη για τον τόπο μας» Την ανακοίνωση της 
δημιουργίας του νέου ομίλου, χαιρέτισε σε ειδική 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών 
στη Θεσσαλονίκη και ο Υπεύθυνος Ζώνης 20Β 
Safak Alpay ο οποίος παρουσία του διοικητή της 
2484 Π.Δ.Ρ. Κωνσταντίνου Πετρίδη και τ. Διοικη-
τών της Περιφέρειας, υποδέχθηκε με χαρά τη σύ-
σταση του Rotary Club Metropolitan Thessaloniki 
του οποίου την χάρτα θα παραδώσει επίσημα 
στον ιδρυτικό πρόεδρο Κωνσταντίνο Κωστόπου-
λο στο κορυφαίο Συνέδριο της 2484 Ρ.Δ.Π. που θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Δράμας στις 21, 
22 και 23 Απριλίου 2017 παρουσία αξιωματούχων 
και μελών όλων των Ομίλων της διοικητικής 
περιφέρειας (Ιόνια νησιά, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Μακεδονία, Θράκη και νησιά Βορείου Αιγαίου). Η 
πρώτη επίσημη εκδήλωση του νέου δυναμικού 
ομίλου της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί 
στις 24 Απριλίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών.

Ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη ανακοί-
νωσε ότι η Vitro Hellas, εταιρεία στην οποία ο 
Όμιλος συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό της 
κεφάλαιο, έχει ολοκληρώσει τις διαπραγμα-
τεύσεις για την πώληση του 51% των μετοχών 
της στην εταιρεία Demerus Ltd, συμφερόντων 
του Ρωσικού Ομίλου Ananyev (PS Capital Group). 
Με την εξέλιξη αυτή η Vitro Hellas και ο Όμιλος 
Ευθυμιάδη αποκτούν μια νέα στρατηγική συνερ-
γασία στον τομέα του φυτικού πολλαπλασιαστι-
κού υλικού (φυτάρια οπωροφόρων, αμπέλου και 
καλλωπιστικών), με στόχο τόσο Ελληνική όσο και 

στην Ρωσική αγορά. Η συμφωνία που υπεγράφη 
προβλέπει Ελληνικό μάνατζμεντ και υπερδιπλα-
σιασμό της παραγωγικής βάσης της Vitro Hellas 
στις εγκαταστάσεις της στην 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας, με 
στόχο την κάλυψη των ανα-
γκών του νέου στρατηγικού 
της εταίρου για τη Ρώσικη 
αγορά αλλά και γενικότερα 
την διεθνή αγορά.  Επίσης 
προβλέπεται άμεση δημι-
ουργία και ανάπτυξη θυγα-

τρικής της Vitro Hellas στην Ρωσία, με υποδομές 
και εξοπλισμό παραγωγής στο ίδιο αντικείμενο 
πολλαπλασιαστικού υλικού, γεγονότα που απο-

δεικνύουν έμπρακτα το 
υψηλό επίπεδο τεχνογνω-
σίας που έχει αναπτύξει ο 
πρωτογενής τομέας στην 
Ελλάδα. Από την δική του 
πλευρά, ο Όμιλος Αγροτε-
χνολογίας Ευθυμιάδη θα δι-
ερευνήσει νέες, πρόσθετες 
δυνατότητες συνεργασίας 

με τον Όμιλο Ananyev και στους άλλους τομείς 
στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται σήμερα, 
όπως τα υδροπονικά θερμοκήπια υψηλής τεχνο-
λογίας (Agritex Ενεργειακή), την παραγωγή και 
τυποποίηση πιστοποιημένων σπόρων σποράς 
(Bios Agrosystems), τον ποιοτικό έλεγχο αγρο-
διατροφικών προϊόντων (Αναλυτικά Εργαστήρια 
Agrolab RDS) και τις εξαγωγές επώνυμων Ελλη-
νικών οπωροκηπευτικών υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας  (Hellenic Farming), στην Ελλάδα, την 
Ρωσία και τις αγορές της Κεντρικής Ασίας.

Εταιρία με καλό εργασιακό 
περιβάλλον! 

Μητροπολιτικός Ροταριανός  
Όμιλος Θεσσαλονίκης

Συμφωνία… κορυφής

#αυτό_το_μάθατε;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Rotary Club
Metropolitan Thessaloniki
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#karfitsomata
Πρεσβευτής καινοτόμου προγράμματος «Youth 
Orama» ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης. Το project περιλαμβάνει δράσεις 
ανοιχτές για την ευρωπαϊκή νεολαία όπου θα μοι-
ραστούν δωρεάν –για πρώτη φορά παγκοσμίως- 
πρότυπες μπάλες ποδοσφαίρου σε τυφλά παιδιά. 
Οι μπάλες είναι ειδικά κατασκευασμένες προκει-
μένου να χρησιμοποιηθούν από παιδιά με προβλή-
ματα όρασης και εκπέμπουν ειδικό ηχητικό σήμα. 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη είναι υποστηρικτής 
των δράσεων ενώ ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιά-
τη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης θα είναι ο πρεσβευτής του 
Προγράμματος ως αναγνωρίσιμο δημόσιο πρόσω-
πο μαζί με τον Στράτο Χατζηαποστολίδη, μέλος της 
Εθνικής Ομάδας που κατέκτησε την 4η Παραολυ-
μπιακή θέση – Αθήνα 2004 Ποδόσφαιρο Τυφλών 
(στη φωτο ο δήμαρχος με το γιο του Ορέστη Κα-
ϊτεζίδη σε πρόσφατο μαραθώνιο που έτρεξαν και 
οι δύο). ■ Αρνητικά αξιολογεί μέχρι στιγμής το 

Eurogroup της Μάλτας ο πρόεδρος του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος κάνει λόγο 
για προσύμφωνο με επώδυνες λύσεις τόσο 
για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελ-
ματίες. «Η επιστροφή των θεσμών και η 
προνομοθέτηση νέων μέτρων ύψους 3,6 
δις ευρώ και οι υποσχέσεις για αντίμετρα, 
αν και εφόσον υπερβούμε τους δυσβάστα-
χτους στόχους για 3,5% πλεονάσματα του 
ΑΕΠ, δεν αποτελούν λύση για το πρόβλημα 
της ελληνικής οικονομίας, που μέρα με τη 
μέρα βυθίζεται στην… ανασφάλεια».

■ Μετά τα φιλιά και τις αγκαλιές ήρθαν 
και οι βόλτες στην Νέα Παραλία… αγκαζέ! 
Ο λόγος για τον Γιάννη Μπουτάρη και 
τον Απόστολο Τζιτζικώστα οι οποίοι πριν 
λίγες ημέρες ξενάγησαν στο παραλιακό 
μέτωπο της πόλης την Επίτροπο Περιφε-
ρειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Corina Cretu. Οι δυο ισχυροί αιρετοί 
συμφώνησαν να… μην διαφωνήσουν 
μπροστά στην επίσημη προσκεκλημένη 
τους, ενώ για το λόγο αυτό άφησαν στην 
άκρη και την κόντρα τους με τον Σταύρο 
Καλαφάτη με τον οποίο έχουν και οι δύο 
πια… «πόλεμο».

Δεν ήξεραν και... δεν τους είχε ενημερώσει κανείς για την επίσκεψη του αρχηγού 
τους. Αναφερόμαστε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Α’ και τη 
Β’ Θεσσαλονίκης οι οποίοι έμαθαν μέσω του… Τύπου για την πρόσφατη incognito 
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη. Η επίσκεψη όπως είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε ήταν... ιδιωτική. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην πόλη αργά το από-
γευμα και συμμετείχε σε δείπνο επιχειρηματιών στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο 
είχε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης. Στο… τραπέζι με… «μενού» τις 
επενδύσεις, δε συμμετείχαν άλλα «γαλάζια» στελέχη παρά μόνο οι στενοί συνερ-
γάτες του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Οι περισσότεροι βουλευτές 
δε, μόλις αντιλήφθηκαν την επομένη την παρουσία Μητσοτάκη στην πόλη (λόγω 
ανάρτησης φωτογραφίας από την πλατεία Αριστοτέλους στο fb στενού του συνερ-
γάτη) ξεκίνησαν τα τηλέφωνα προς τον γραμματέα Αυγενάκη. Λίγο πριν αναχωρή-
σει για Αθήνα ο κ. Μητσοτάκης σταμάτησε για ένα καφεδάκι στα… «Πατριαρχικά» 
(βλ cosmos)

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης βρίσκεται στο 
τέλος της πορείας του Θείου δράματος που παρα-
κολουθήσαμε με κατάνυξη τις Άγιες ημέρες της Μ. 
Εβδομάδας.

Το Πάσχα, είναι η γιορτή που ενδυναμώνει πνευματι-
κά και οδηγεί στην αληθινή ψυχική λύτρωση τον άν-
θρωπο. Το μήνυμα της γιορτής, είναι η αγάπη προς το 
συνάνθρωπο, η ελπίδα για τη ζωή, και η αισιοδοξία. 
Είναι κουρασμένος ο σημερινός άνθρωπος από τις 
αναζητήσεις του, είναι πληγωμένος και απογοητευ-
μένος από πολλά που συμβαίνουν γύρω του. Όμως, 

μπορεί από την Ανάσταση να αντλήσει την ελπίδα για τον εαυτό του και για την κοινωνία μέσα 
στην οποία ζει και δημιουργεί.

Το Πάσχα είναι η προτροπή για αλλαγή της ζωής μας, η Ανάσταση μας από τα πάθη και τις κακίες 
που μας δέρνουν. Δεν αξίζει να λέμε ότι ήρθε το Πάσχα κι εμείς δεν είμαστε συμφιλιωμένοι με 
το Θεό, το συνάνθρωπο, το γείτονα, τον εαυτό μας. Το Πάσχα είναι η αφορμή για ενότητα μεταξύ 
μας. Δεν γιορτάζουμε την Ανάσταση όταν ο πόλεμος και η διχόνοια κυριαρχεί στις ψυχές μας. 
Όταν συντρίβουμε υπολήψεις, συνειδήσεις, συνανθρώπους, πλησίον, αδελφούς μας. Δεν γίνεται 
να κάνουμε Πάσχα με κακία για τους άλλους. Εύχομαι, η γιορτή της αγάπης να μας κάνει όλους να 
σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και στήριξή μας. Όσες 
δυσκολίες και αντιξοότητες κι αν υπάρξουν, ακόμα και στις πιο άσχημες στιγμές, υπάρχει πάντοτε 
στο τέρμα το Φως της Ελπίδας και της Αισιοδοξίας. Για τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, και 
για ολόκληρη την Πατρίδα μας.

Εύχομαι, όλοι μαζί με κοινή προσπάθεια, να ξαναστήσουμε  τη χώρα στα πόδια  της. Να ξαναδώ-
σουμε προοπτική και όνειρα στη νεολαία μας, για ένα καλύτερο αύριο δημιουργίας και προκοπής. 
Είναι  καιρός, ατομικά και συλλογικά να προσπαθήσουμε ακόμη πιο πολύ, γιατί μόνον έτσι η 
κοινωνία μας θα βγει από τη δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει, πιο ώριμη, πιο σίγουρη, και πιο 
δυνατή. Στις συμπατριώτισσες και στους συμπατριώτες μας, Χαλκιδικιώτες, εύχομαι από καρδιάς 
να περάσουν αυτές τις ευλογημένες ημέρες με υγεία, γαλήνη, προσωπική και οικογενειακή ζε-
στασιά κι ευτυχία.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρώην βουλευτής της ΝΔ Χαλκιδικής

«Με το φως της Ανάστασης να πορευτούμε ατομικά και συλλογικά»

Του Ε. καρανάσιου*
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«Δεν τον απασχολεί εάν στις… επόμενες εκλογές 
θα είναι υποψήφιος ή όχι». Ο λόγος για τον Βαγγέ-
λη Βενιζέλο ο οποίος συνεχίζει τις επαφές -εντός 
και εκτός- εκλογικής του περιφέρειας. Πρόσφατα ο 
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε ΞΑΝΑ με 
τους υποστηρικτές του και έκανε γνωστό για ακόμα 
μια φορά το… χάσμα που υπάρχει με την πρόεδρο του 
κόμματος Φώφη Γεννηματά.  Είπε επίσης - σύμφωνα 
με τους ίδιους υποστηρικτές με τους οποίους βρέθη-
κε στη Μονή Λαζαριστών - ότι «στις… μεθεπόμενες 
εκλογές θα είναι… σίγουρα υποψήφιος και ότι το 
πολιτικό ζητούμενο θα είναι εντελώς διαφορετικό από 
το σημερινό αφήγημα τόσο της κυβέρνησης όσο και 
της αντιπολίτευσης».

#karfitsomata
Συμφώνησαν ότι θα συμφωνήσουν. 
Ακόμα δεν έκατσαν να την καθαρογρά-
ψουν, θα το κάνουν λένε προς τα τέλη 
Απριλίου με αρχές Μαΐου. Ας το δούμε 
πρώτα να συμβαίνει. Έχουν δει τόσα 
τα μάτια μας που καλό θα ήταν μέχρι 
να δούμε τις υπογραφές να πέφτουν, 
καλύτερα να μην πιστεύουμε τίποτε.

Γιατί πέρα από τις αναμφισβήτητα 
μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, 
μείωση συντάξεων και μείωση αφο-
ρολόγητου, υπάρχουν ακόμη σκοτει-
νά σημεία για τα οποία δεν ξέρουμε 

πόσο επιτυχής ήταν και σε αυτά 
η διαπραγμάτευση. Και εννοώ 

τα εργασιακά και το θέμα 
της ενέργειας (ΔΕΗ), έκτος 
αν αμφότεροι τα κάνανε 
γαργάρα, για τους δικούς 
του λόγους ο καθένας.

Αυτό που πραγματικά πέτυ-
χαν κι ας λένε ότι θέλουν, είναι 

η αναβολή τον εκλογών. Αυτό στην 
ουσία διαπραγματεύονταν, αναβολή 
των εκλογών. Βέβαια οι επιλογές ήταν 
δύο: ή μη κλείσιμο της αξιολόγησης 
και εκλογές τώρα, ή κλείσιμο της 
αξιολόγησης και εκλογές όσο πιο μετά 
γίνεται. Πόσο πιο μετά όμως; Το ’19; 
Με τίποτε, πολύ καλό για να είναι αλη-
θινό. Το ‘18; Ο ορίζοντας των  μέτρων 
το ‘18 θα έχει γίνει τόσο ορατός και η 
φθορά της κυβέρνησης τόσο μεγάλη 
και μη αναστρέψιμη που η εκλογική 
συντριβή της δε θα έχει προηγούμενο. 
Μα θα πει κάποιος θα έχουν καταφέρει 
να παραμείνουν στην εξουσία περισ-
σότερο χρόνο. Ναι, αλλά αν το κάνουν 
θα το πληρώσουν με την εξαΰλωση 
τους. Τους συμφέρει; Το θέλει ο ίδιος 
ο Τσίπρας λίγο πάνω από τα σαράντα 
του να ξανακάνει τον καταληψία μιας 
και πρωθυπουργός δεν πρόκειται να 
ξαναγίνει;

Αν υπάρχει μια σανίδα σωτηρίας 
για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουρ-
γό, ξέρω ακούγεται παράδοξο, είναι 
εκλογές μέσα στο ’17 (Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο, Νοέμβριο). Μόνο έτσι 
μπορεί να φτιάξει σενάριο ΝΔκρατικής 
παρένθεσης και να συντηρήσει κάποια 
ποσοστά που θα του επιτρέπουν να 
δημιουργήσει πρόβλημα σε όποια 
προσπάθεια κάνει η επόμενη κυβέρνη-
ση για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. 
Εκλογές πέρα από αυτό το χρονικό 
διάστημα δεν τους εξασφαλίζουν πιθα-
νότατα, ούτε την θέση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός 
αναλυτής της εταιρίας «Interview»

Ποια συμφωνία; 
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■ Με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, σε ένα… «λου-
κούλλειο γεύμα» πέρασε τα γενέθλια του ο νεαρός αντιδή-
μαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του δήμου 
Πυλαίας- Χορτιάτης Σωκράτης Δωρής. Ανάμεσά τους δια-
κρίναμε και τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββα 
Αναστασιάδη… «Μύρισε άνοιξη και… εκλογές» σχολίασαν 
φίλοι και ψηφοφόροι και των δύο αιρετών

■ Πάσχα στη Θεσσαλονίκη θα κάνει όπως μαθαίνουμε ο 
πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώ-
της Ψωμιάδης. Σύμφωνα με συνεργάτες του αποφάσισε να 
μείνει στην πόλη για να… γυρίσει σε εκκλησίες και γειτονιές 
καθώς εκτιμά πως οι κάλπες… κοντοζυγώνουν και ο ίδιος 
θα είναι υποψήφιος.

«Είμαστε κι εμείς, όπως και οι φίλοι και οι συγγενείς σου, 
υπερήφανοι για τις προσπάθειες, τις νίκες και τις διακρίσεις 
σου στο εξωτερικό με την ελληνική σημαία. Σε ευχαριστού-
με που με τα μετάλλια σου (στους Παγκόσμιους Χειμερι-
νούς Αγώνες Special Olympics – Αυστρία) φέρνεις «άλλον 
αέρα» στην πατρίδα μας» είπε ο δήμαρχος Γιάννης Μπου-
τάρης στο περιθώριο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (βλ φωτο). Η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) Μαρία Πασχαλίδου 
πρόσθεσε: «Εμείς στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών γνωρίζαμε τον δημιουργικό και παραγωγικό σου 
χαρακτήρα, όμως τώρα όλη η Ελλάδα και όλος ο πλανήτης, 
έμαθε ΚΑΙ το υψηλό αγωνιστικό σου επίπεδο αλλά και την 
προσήλωση σου στη συμμετοχή και στον αγώνα. Το παρά-
δειγμα αυτό, ας ακολουθήσει όλα τα παιδιά του κόσμου και 
ας αποτελέσει πυξίδα ζωής και χαράς… Μπράβο, θερμά 
συγχαρητήρια γιατί μας δίδαξες – όπως και όλα τα μέλη της 
αποστολής – ότι κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο. Με 
θέληση, επιμονή και υπομονή όλες οι κορυφές κατακτώ-
νται» κατέληξε η κα Πασχαλίδου.

■ Μητροπολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας - εκτός από 
της Θεσσαλονίκης- «ρίχτηκαν» στη «μάχη»… κατά της 
εξαπάτησης των πολιτών. Ενημερωτική καμπάνια με κε-
ντρικό μήνυμα «Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες» έγινε 
την Κυριακή των Βαΐων - σε πολλές πόλεις και χωριά της 
Κεντρικής Μακεδονίας- με στόχο την προστασία των ηλικι-
ωμένων κυρίως ατόμων από επιτήδειους που προσπαθούν 
να τους εξαπατήσουν.

Η υφυπουργός είναι… «της ταχύτητας» Ο λόγος για την 
υφυπουργό Εσωτερικών εκ Μακεδονίας και στέλεχος των 
ΑΝΕΛ η οποία βρέθηκε σε έκθεση αυτοκινήτου και δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στα… «πολλά άλογα». Μάλλον έχει 
συνηθίσει να «τρέχει με τα χίλια» σ΄αυτό το υπουργείο 
όπου συστεγάζεται με το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσα-
λονίκης και την κα Κατερίνα Νοτοπούλου.

Μέσα στη σκόνη και τα… σκουπίδια βρέθηκε πριν λίγες 
ημέρες ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Β’ Θεσσαλο-
νίκης Αριστείδης Φωκάς. Ο κ. Φωκάς πήγε στα λουτρά 
Νέας Απολλωνίας -ή σε ό,τι… απέμεινε από μια επένδυση 
που κόστισε στον ελληνικό λαό περίπου 24 εκατομμύρια 
ευρώ - η οποία δεν λειτούργησε ποτέ! «Δεκαεννέα χρόνια, 
μετά, κανείς δε μιλάει και κανείς δεν φέρεται υπεύθυνος 
για αυτό το έγκλημα.Το Υδροθεραπευτήριο αυτό, αντί να 
αποτελεί πόλο έλξης τουριστών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό έχει καταντήσει μια χαβούζα» ανέφερε μεταξύ 
άλλων στην σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.
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#downtown

«Καθαρίζει» στην κυριολεξία 
ο δήμαρχος Νέας Προποντί-
δας Μανώλης Καρράς. Πιο 
συγκεκριμένα ο δήμος Νέας 
Προποντίδας, στην προσπά-
θειά του να βελτιώσει την ει-
κόνα του δήμου αλλά και να 
συντηρήσει ταυτόχρονα τα 
υψίκορμα δέντρα, συνεχίζει 
τις ετήσιες εργασίες κοπής 
και κλαδέματος, στους 
επαρχιακούς δρόμους του 
δήμου καθώς και σε όλες τις 
τοπικές και δημοτικές κοι-
νότητες, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο, προκειμένου να 
μη δυσχεραίνεται η κυκλο-
φορία των αυτοκινήτων.

Στον έλεγχο του επιχειρηματικού ομίλου 
«Belterra», ο οποίος ανήκει στον Ιβάν 
Σαββίδη, βρίσκεται πλέον το 60% των 
μετοχών της «Σουρωτή ΑΕ», μετά την 
απόκτηση ενός επιπλέον ποσοστού 10,9% 
από τον δήμο Θέρμης. Από την πώληση 
των μετοχών, ο δήμος θα εισπράξει περί-
που 1,8 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα χρη-
ματοδοτηθούν παρεμβάσεις κοινής ωφέ-
λειας, κυρίως έργα αποχέτευσης.

Τη μεταστέγαση του τελωνείου Ημαθίας από τη Βέροια σε κτίριο της «Αμάλθεια ΑΕ» στην 
περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συ-
νεργασία με το Δήμο Βέροιας, το Επιμελητήριο Ημαθίας, τις επιχειρήσεις της περιοχής 
και τις τελωνειακές υπηρεσίες.  Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, συμφωνήθηκαν 
από τους εμπλεκόμενους φορείς όλες οι διαδικασίες, προκειμένου να μεταστεγαστεί το 
τελωνείο Ημαθίας σε συγκεκριμένο κτίριο, που ανήκει στην «Αμάλθεια ΑΕ», στην περι-
οχή της Κουλούρας, το οποίο θα ανακατασκευαστεί και θα παραχωρηθεί για χρήση στο 
Υπουργείο Οικονομικών για περίοδο περίπου… 50 ετών. «Θα επιτύχουμε σύντομα την 
εγκατάσταση του τελωνείου στην περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας και τη λειτουργία 
του σε εξαιρετικές συνθήκες τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους συναλλασσό-
μενους. Άλλωστε, η λειτουργία του τελωνείου στην Κουλούρα αποτελεί πάγιο αίτημα 
των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της περιοχής», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για υπερβολικό θόρυβο που δημιουργήθηκε για 
το τίποτα έκανε λόγο, αναφερόμενος στις αντι-
δράσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
στην Νέα Παραλία, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης. «Μπήκαμε σε μία διαδι-
κασία τι θα γίνει με περίπτερα. Δημιουργήθηκε 
υπερβολικός θόρυβος για το τίποτα. Όταν υπο-
γράψαμε με το ΤΑΙΠΕΔ τη συμφωνία υπήρχε 
απαίτηση να πάρει ένα ποσό από την εκμετάλ-
λευση. Πρέπει να υποβάλουμε ένα business 
plan για την όποια αξιοποίηση», τόνισε ο κ. 
Μπουτάρης.

Τελικά το είπε και το έκανε ο πρώην πρόεδρος! Ο λόγος για 
τον Παναγιώτη Αβραμόπουλο που με καμάρι ανακοίνωσε στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ότι ο τρόπος για 
να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για τον μήνα Ιανουάριο 2017 
βρέθηκε. Υπενθυμίζεται πως λόγω των πρωτόγνωρων τότε 
καιρικών συνθηκών που τα πάντα στην πόλη… πάγωσαν ο κ. 
Αβραμόπουλος είχε προτείνει να μειωθούν τα τέλη για να μην 
επιφορτιστούν οι πολίτες με επιπλέον έξοδα και μάλιστα έκτα-
κτα που προκάλεσε ο χιονιάς. Εκτός της πρότασης μείωσης 
των τελών ο κ. Αβραμόπουλος έστειλε προσωπικές επιστολές 
στους αρμόδιους υπουργούς αλλά και την διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείο Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπού-
λου ζητώντας να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις 
στους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΕΥΑΘ και Αερίου για τους πολίτες 
που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Μετά την… νίκη αυτή 
Αβραμόπουλου (καθώς πολλοί είχαν προεξοφλήσει ότι το αίτη-
μά του δεν θα γινόταν δεκτό από τον Γενικό Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ο ίδιος έγραψε: 
«Ο τρόπος βρέθηκε: Αποφασίστηκε περαιτέρω μείωση κατά 5% 
για όλο το χρόνο και έτσι, η συνολική μείωση των δημοτικών 
τελών για το 2017, ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 10%. Πρέπει 
να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να 
βρεθεί ο τρόπος και να ικανοποιηθεί η απόφασή μας την κυρία 
Γιούλη Ρανέλα (πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών), τις κυρίες 
Αγοραστή Μόσχογλου και Μπέττυ Μπουρουτζή –ανώτερα στε-
λέχη του Δήμου στις Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και όλους 
τους συνεργάτες τους».

Οι «λιλιπούτειοι» φίλοι του Σάββα Αναστασιάδη

Υπερβολικές αντιδράσεις  
«βλέπει» ο Μπουτάρης

Δικαιωμένος ο Αβραμόπουλος

Χρόνια πολλά 

Στα χέρια του Ιβάν το 60%  
της Σουρωτής 

«Καθαρίζει» ο δήμαρχος 

Με… συμπατριώτες του τα είπε ο Σάββας Αναστασιάδης όχι όμως σε κάποια 
περιοχή της εκλογικής του Περιφέρειας αλλά στο… κέντρο λήψης αποφάσεων, 
την Αθήνα. Ο Θεσσαλονικιός πολιτικός συνάντησε πρόσφατα στην Αίθουσα της 
Ολομέλειας της Βουλής την Γ’ τάξη του Γυμνασίου Ασσήρου. Κουβέντιασε με 
τα παιδιά, τους ξενάγησε στον Ναό της Δημοκρατίας και συζήτησε με τους κα-
θηγητές και τους γονείς που τα συνόδευσαν για ζητήματα εκπαίδευσης και πιο 
συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Δεν την αφήνει να κάνει... ρούπι μόνη 
της σε δημόσια εκδήλωση, ενώ όταν 
εκείνη διοργανώνει κάποια, εκείνος δε 
λείπει ποτέ. Ο λόγος για τον υφυπουργό 
Παιδείας Κώστα Ζουράρι και την αντιπε-
ριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και πρόεδρο 
του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλο-
νίκης Βούλα Πατουλίδου, που έχουν 
μία ιδιαίτερη φιλία. Να υπενθυμίσουμε 
βέβαια πως σε σχετικά πρόσφατη συνέ-
ντευξη του σε περιοδικό... ο κ. Ζουράρις 
εκθείασε την ομορφιά, το κάλος και τα… 
οπίσθια της κ. Πατουλίδου.

Με κάρτες μικρών δημοτών 
– τους οποίους και βράβευσε 
ο δήμος - στέλνει και φέτος 
τις ευχές του ο δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης. Η επιλογή αυτή 
έχει γίνει εδώ και μερικά 
χρόνια ώστε τα παιδιά να 
αγαπήσουν τις τέχνες και να 
νιώσουν τον πολιτισμό ως 
κομμάτι της ζωής, της χαράς 
και της καθημερινότητάς 
τους (βλ κάρτα).
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Τι είναι ο καρκίνος του αιδοίου;

Είναι ο καρκίνος που εμφανίζεται συνήθως σε 
γυναίκες μεγάλης ηλικίας, 65 χρονών και άνω. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και σε 
πιο νεαρές ηλικίες, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν στην 
περιοχή του αιδοίου προ-στάδια καρκίνου. Σε μια 
τέτοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ο λεγόμε-
νος σκληρυντικός και ατροφικός λειχήνας. Πρό-
κειται για μία  ασθένεια που προκαλεί σκλήρυνση 
της περιοχής, ατροφία στην περιοχή του αιδοίου 
με επίπονα συμπτώματα για τη γυναίκα,  όπως 
κνησμό και πόνο. Στη βάση αυτής της καλοήθους 
ασθένειας μπορεί να δημιουργηθεί δυσπλασία, 
δηλαδή ένα είδος προ- καρκινώματος που αν δε 
θεραπευτεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε καρ-
κίνο του αιδοίου. Σημειώνεται ότι πρόκειται για 
τον πιο σπάνιο από όλους τους γυναικολογικούς 
καρκίνους. 

Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα;

Εκτός από όσα αναφέραμε, εάν η γυναίκα ψηλα-
φίσει στην περιοχή των μεγάλων ή μικρών χει-
λιών του αιδοίου ένα εξόγκωμα ή εντοπίσει  μία 
εκδορά ή ένα έλκος, χωρίς να έχει προηγηθεί 
τραυματισμός, θα πρέπει να σπεύσει στον γυ-

ναικολόγο της. Επίσης, εάν η περιοχή δίνει λίγο 
αίμα, παράξενα, δύσοσμα υγρά, εμφανίζει κάποιο 
εξάνθημα, τα οποία  μάλιστα μπορεί να μην συνο-
δεύονται από  πόνο, θα πρέπει να επισκεφτεί τον 
γιατρό. 

Ειδικά σαπούνια καθαρισμού, λέιζερ στην πε-
ριοχή κλπ. μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο 
του αιδοίου;

Σαπούνια, λέιζερ ή ξύρισμα δεν υπάρχουν στοι-
χεία ότι προκαλούν καρκίνο του αιδοίου. Μόνον η  
επιμόλυνση με τον ιό HPV μπορεί να προκαλέσει 
αλλοίωση στο αιδοίο, η οποία εάν δεν αντιμετω-
πιστεί σωστά, ενδέχεται να δημιουργηθεί κάποια 
στιγμή καρκίνος. 

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Ο συγκεκριμένος καρκίνος μπορεί να αφορά μία 
ευάλωτη περιοχή, είναι όμως εύκολα διαγνώ-
σιμος. Οι βλάβες που προκαλεί ο καρκίνος του 
αιδοίου είναι εύκολα ορατές από έναν γυναικολό-
γο. Φυσικά στη συνέχεια απαιτείται βιοψία. 

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του αιδοίου;

Η αντιμετώπιση είναι καθαρά χειρουργική. Πρό-
κειται για μία πολύ εξειδικευμένη επέμβαση με 

υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. Χαρακτηρίζεται 
δε ως μία από τις πιο «ακρωτηριαστικές» επεμ-
βάσεις. Όσο πιο μεγάλος ο όγκος τόσο πιο μεγάλη 
η επέμβαση και τόσο πιο «ακρωτηριαστική».  Αν 
είναι μικρός ο όγκος, γίνεται μικρότερη επέμβαση 
ή τοπική αφαίρεση. Η σωστή χειρουργική αντιμε-
τώπιση είναι η ριζική αιδοιεκτομή με βουβωνικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις 
αφαιρείται αναγκαστικά και η κλειτορίδα. Ανά-
λογα με το στάδιο και αν έχουμε θετικούς λεμ-
φαδένες, η ασθενής λαμβάνει ακτινοβολία ή και 
χημειοθεραπεία. 

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε στη 
μετεγχειρητική περίοδο;

Είναι μία επέμβαση που συνοδεύεται συχνά με 
κακή επούλωση τραυμάτων, η οποία αν δε γίνει 
σωστά, αν δεν προσέξει η ασθενής κι αν δεν δια-
τηρηθεί καθαρή η περιοχή των τραυμάτων, επι-
μολύνεται πολύ εύκολα (γειτνιάζει με  τον πρω-
κτό και την ουροδόχο κύστη). Το αισιόδοξο είναι 
ότι έχει πολύ καλή πρόγνωση σε σχέση με άλ-
λους γυναικολογικούς καρκίνους. Αν γίνει σωστά 
η χειρουργική αντιμετώπιση και η επικουρική θε-
ραπεία, τότε τα ποσοστά θεραπείας είναι υψηλά.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον υπερβολικό αριθμό καισαρικών που 
γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, 
Ανδρέας Ξανθός στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
Βουλευτή Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ,  Γιώργου Δημαρά. Ο υπουργός 
Υγείας αναφέρθηκε στο πόρισμα του γραφείου του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Ελλάδα από τον οποίον είχε ζητήσει να 
διεξάγει έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Σχετικά με την έρευνα 
ο Αν. Ξανθός είπε: «οι ερευνητές του ΠΟΥ έκαναν μια πολύ συστη-
ματική δουλειά, συνεργάστηκαν με τις τρεις ιατρικές επιστημονικές 
εταιρείες που υπάρχουν, επισκέφθηκαν πάρα πολλά νοσοκομεία, 
μαιευτικές κλινικές, και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συ-
νεργάστηκαν με πανεπιστημιακούς γιατρούς, με γιατρούς του ΕΣΥ 
και με ιδιώτες γιατρούς». Αναφερόμενος στο πόρισμα ο Αν. Ξανθός 
σημείωσε: «Η εικόνα είναι πως στο σύνολο των γεννήσεων το 56,8% 
γίνεται με καισαρική τομή, εκ των οποίων το 53,8% στο ΕΣΥ και το 
58,7% γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.  Όντως το αποδεκτό όριο από την 
πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι το 15%. 

«Ξεκινάμε καμπάνια ενημέρωσης…»

Ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται περίπου στο 30%, δηλαδή 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε εμάς 
υπάρχει διπλάσιο ποσοστό με αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. 
Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια εικόνα, η οποία εκθέτει  την επι-
στημονική κοινότητα, εκθέτει τη χώρα μας, εκθέτει τις επίτοκες γυ-
ναίκες στους αυξημένους κινδύνους μιας χειρουργικής πράξης όπως 
είναι η καισαρική τομή. Επίσης, επιβαρύνει σαφέστατα το σύστημα 
υγείας, διότι υπολογίζεται ότι το κόστος της καισαρικής τομής, είναι 

περίπου 66% πάνω από τον φυσιολογικό τοκετό και φυσικά επιβα-
ρύνει οικονομικά τους πολίτες». Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για ένα 
πρόβλημα πολυπαραγοντικό που χρειάζεται την άμεση παρέμβαση 
του υπουργείου. «Χρειάζεται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Εμείς, με 
αφορμή αυτό το πόρισμα του ΠΟΥ, θα προκαλέσουμε μια καμπάνια 
ενημέρωσης ευρύτερα της κοινωνίας, θα προκαλέσουμε συζητήσεις, 
θα ζητήσουμε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να μας δώσει ένα 
πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων».

«Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κά-
νουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα 
υπάρχει μια διαδικασία αιτιολόγησης 
για τις περιπτώσεις των τμημάτων, 
των κλινικών (ιδιωτικών και δημόσι-
ων), που έχουν ένα υπερβολικά αυ-
ξημένο ποσοστό καισαρικών. Πρέπει 
να τεκμηριώνεται επιστημονικά με 
βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες και τα guidelines που ισχύ-
ουν σε όλες τις χώρες, η απόφαση 
διενέργειας καισαρικής τομής. Πι-
στεύω, λοιπόν, ότι χρειάζεται πε-
ρισσότερος έλεγχος και αντικίνητρα. 
Αυτό είναι η ευθύνη της πολιτείας. 
Προφανώς χρειάζεται και αλλαγή 
κουλτούρας και στους υγειονομι-
κούς, στους μαιευτήρες, αλλά και 
στην κοινωνία. Η προσπάθεια που 
θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα εί-
ναι σε συνεργασία με την επιστημο-
νική κοινότητα, με ενημέρωση της 
κοινωνίας, να πετύχουμε καλύτερες 
επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα 
αυτό» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Ο πιο «ακρωτηριαστικός» καρκίνος. 
Κι όμως, μπορεί να διαγνωστεί εύκολα!

«Οι επεμβάσεις που εκθέτουν τους… γιατρούς»

Του  Δρ Ανδρέα Καβαλλάρη*

*Δρ Ανδρέας Καβαλλάρης 
Υφηγητής-Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Luebeck, Γερμανίας 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας 
Εξειδίκευση στη Χειρουργική Γυναικολογική 
Ογκολογία

Ιατρείο: Ανδριανουπόλεως 19, 2ος όροφος, 
55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax: 2310 402524 – Κιν.: 6977 140793 
e-mail: info@andreaskavallaris.gr   
e-mail: andreas.kavallaris@gmail.com  
website: www.andreaskavallaris.gr

#υγεία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΔΟΙΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 
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«Η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη κάτι που δεί-
χνει πως το τελικό αποτέλεσμα για τους επαγγελματίες 
της αγοράς θα είναι ικανοποιητικό. Αναφορικά με τις τι-
μές, αυτές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκρι-
τικά με πέρυσι, αφού τα αμνοερίφια κόστιζαν περίπου 
7,00 ευρώ και φέτος είμαστε στα 5,50 με 6,00 ευρώ. 
Όπου βέβαια μιλάμε για εντόπια ελληνικά αμνοερίφια», 
λέει ο κ. Νικολόπουλος. Εξηγεί, πως παρά την οικονο-
μική δεινότητα στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία 
των πολιτών, «ο κόσμος αγοράζει διότι πλέον οι τιμές 
είναι πολύ χαμηλές. Πριν από τρία με πέντε χρόνια, αυτά 
τα προϊόντα κόστιζαν 10,00 ευρώ περίπου. Από την 
άλλη πλευρά βέβαια, οι επαγγελματίες είναι επιφυλα-
κτικοί με τις ποσότητες που αγοράζουν, έτσι υπάρχει το 
ενδεχόμενο την τελευταία μέρα… η αγορά να ξεμείνει. 
Όταν κάτι είναι πολύ φτηνό, είναι λογικό να αυξάνεται 
και η κατανάλωση». Ο κ. Νικολόπουλος λέει χαρακτη-
ριστικά πως τα περισσότερα κρέατα (σε ποσοστό 90%) 
που πωλούνται στο Καπάνι είναι ελληνικά, με τα κρεο-

πωλεία της αγοράς να ανέρχονται σε 30. «Οι ποσότη-
τες των εισαγόμενων είναι πολύ μικρές και σε αυτές τις 
περιπτώσεις φυσικά, ο καταναλωτής είναι ενήμερος. 
Καθημερινά στην αγορά έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ 
και της διεύθυνσης κτηνιατρικής οι οποίες ελέγχουν 
τα καταστήματα, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση νοθείας ή 
παραπλάνησης. Άλλωστε οι τιμές των ελληνικών κρεά-
των συγκριτικά με των βουλγάρικων, δε ξεπερνούν το 
1,00 ευρώ. Έτσι τα εισαγόμενα δεν τα προτιμούν ούτε 
οι επαγγελματίες αλλά ούτε και οι καταναλωτές». Από 
την πλευρά του ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπω-
λών νομού Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Γκαρμπούνης 
εξηγεί στην Karfitsa πως τα μικρά και συνοικιακά 
κρεοπωλεία, έχουν μόνο ελληνικά κατσικάκια και αρ-
νάκια. Όπως λέει οι παραγγελίες έγιναν μέσα στη Μεγά-
λη Εβδομάδα, αλλά «τα κρέατα τα κρατάμε στα μαγαζιά 
μας γιατί συνήθως οι νοικοκυρές δεν έχουν χώρο να τα 

αποθηκεύσουν. Υπάρχει επάρκεια και στόχος μας είναι 
να ξεπουλήσουμε. Βέβαια ας μη ξεχνάμε πως αρκετός 
κόσμος πηγαίνει στα χωριά του κι έτσι μπορεί να προ-
μηθεύεται τα κρέατα από εκεί».   

«Φουφούδες παντού…»

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να «αδειάζει» συνήθως κατά τη 
διάρκεια των πασχαλινών εορτών, με τους περισσότε-
ρους να επισκέπτονται φίλους και συγγενείς σε περι-
οχές της περιφέρειας, όμως σύμφωνα με τον γ.γ. της 
ένωσης εστιατόρων του Νομού Θεσσαλονίκης, Γιάννη 
Φιλοκώστα, οι ταβέρνες την ημέρα του Πάσχα αναμέ-
νεται να είναι «fully booked». «Την ημέρα του Πάσχα, τα 
μαγαζιά που έχουν ψησταριές θα είναι γεμάτα. Είναι κάτι 
που το βλέπουν οι επιχειρηματίες, ήδη από τις προκρα-
τήσεις και τα reserve που έχουν για εκείνη την ημέρα», 

«Θα την κάνουμε…ταράτσα»

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…

«Με τόση… φθήνια στην κεντρική 
αγορά λογικό είναι να αυξηθεί  

η κατανάλωση!»

Επιμένουν ελληνικά… στη σούβλα, τα κατσί-
κια και τα αρνιά. Η «μάχη» του αμνοεριφίου 
έγινε τη Μεγάλη Εβδομάδα στην κεντρική 

αγορά της Θεσσαλονίκης, με τα χασαπομάχαιρα 
των κρεοπωλών που βρίσκονται στο Καπάνι, να 
παίρνουν τις τελευταίας ημέρες «φωτιά». Ως είθι-
σται, οι αγορές για το πασχαλινό τραπέζι γίνονται 
την τελευταία στιγμή, όπου εκεί βέβαια υπάρχει 
το ρίσκο να «ξεμείνει η αγορά από αμνοερίφια», 
όπως περιγράφει στην Karfitsa o πρόεδρος του 
Συλλόγου Επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου 
Καπάνι, Χρήστος Νικολόπουλος. «Ξεπούλημα των 
προϊόντων», βλέπουν οι κρεοπώλες, «γεμάτα 
τραπεζοκαθίσματα» οι επιχειρηματίες και «επανέ-
νωση σογιών» οι πολίτες. «Φως» αναμένουν να 
δουν ακόμη και οι επαγγελματίες που ασχολούνται 
με το κομμάτι του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη.

Tης  Έλενας Καραβασίλη 
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εξηγεί ο κ. Φιλοκώστας. Βέβαια, σούβλες 
και… φουφούδες αναμένεται να στηθούν- 
όπως κάθε χρόνο- σε διάφορες περιοχές 
της πόλης, από ιδιοκτήτες καφέ- μπαρ, 
προκειμένου να γιορτάσουν την ημέρα 
του Πάσχα και να προσελκύσουν τον κό-
σμο στα μαγαζιά τους. «Παραδοσιακά ο 
κόσμος προσπαθεί να διασκεδάσει και να 
περάσει ευχάριστα τη συγκεκριμένη ημέ-
ρα. Κάνει έτσι κάποιες κινήσεις έξω από 

το μαγαζί του ή στη γειτονιά του -με ψη-
σταριές, ψησίματα κτλ.- μεταξύ ημών και 
υμών, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι 
οργανωμένο ή πατροναρισμένο από τον 
Σύλλογο. Το κάθε μαγαζί προσπαθεί να 
κάνει κάτι για τη γειτονιά του, όπως γίνε-
ται την τσικνοπέμπτη ή την πρωτοχρονιά. 
Πρόκειται για μεμονωμένες πρωτοβουλί-
ες των επιχειρηματιών», λέει ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Παντελής Φιλιππίδης. Παράλληλα, την 
Κυριακή του Πάσχα, από τις 12.00 έως τις 
14.00, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα παραθέ-
σει γεύμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας 
για 700 οικονομικά αδύναμους συμπολί-
τες μας. «Θα στηθεί πασχαλινό τραπέζι με 

τη στήριξη χορηγών, που στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στέκονται 
αρωγοί στο έργο του δήμου», αναφέρει ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης, Πέτρος Λεκάκης.

Τους περιμένουν…  
μετά την Ανάσταση

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσ-

σαλονίκης, Αριστοτέλης Θωμόπουλος 
περιγράφει πως μέχρι το Πάσχα, η κίνηση 
στην πόλη δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη, 
καθώς: «είναι μία γιορτή της υπαίθρου 
και για τους Έλληνες αλλά και για τους 
βαλκάνιους. Κατά τη διάρκεια της Μεγά-
λης Εβδομάδα προτιμούν περισσότερο 
περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η 
Χαλκιδική. Αυτό που έχει παρατηρηθεί 
όμως κατά το παρελθόν και είναι κάτι που 
το περιμένουμε και φέτος, είναι αυξημένη 
επισκεψιμότητα στην πόλη μας τις πρώτες 
ημέρες μετά το Πάσχα. Με την ευκολία 
του διαδικτύου, πλέον οι κρατήσεις από 
τις γειτονικές χώρες είναι της τελευταίας 
στιγμής και σε αυτό ελπίζουμε». 

«Θα την κάνουμε…ταράτσα»

Κάθε χρόνο αράζουμε 
στο χωριό, βγάζουμε 

τραπέζια και καρέκλες 
στην αυλή μας, 

μαζεύεται η γειτονιά.

Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα περάσουν 
το Πάσχα οικογενειακά και κυρίως, σε 
κάποιο χωριό, καθώς, όπως είπαν στην 
Karfitsa, το Πάσχα είναι οικογενειακή 
γιορτή, ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης 
ή όχι, αν και η οικονομική κρίση «έχει 
ενώσει τα σόγια». «Η προέλευση του κρέ-
ατος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο» γιατί 
προτιμούν να «στηρίξουν την ελληνική 
οικονομία» αλλά και γιατί «γνωρίζουν 
τα άτομα που εκτρέφουν τα ζώα 
αυτά και τι τροφές χρησιμο-
ποιούν». Η Μαρία Μανω-
λοπούλου, είναι ιδιωτική 
υπάλληλος. Λέει πως την 
ενδιαφέρει η προέλευση 
του κρέατος, σημειώνοντας 
ότι: «προτιμώ τα ελληνικά 
προϊόντα, στηρίζουμε έτσι την 
ελληνική οικονομία. Θα διαλέξουμε 
το κρέας ανάλογα την προέλευση και την 
τιμή. Θα περάσουμε τις γιορτές οικογενει-
ακώς. Δεν είναι λόγω οικονομικής κρίσης 
τόσο, όσο το ότι γιορτάζουμε τις χριστια-
νικές εορτές μαζί με τους συγγενείς. Στην 
Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, οι εορτές είναι 
πάντοτε οικογενειακή υπόθεση, ακόμα 
και όταν ταξιδεύουμε, το κάνου-
με οικογενειακά». Ο φοιτητής 
Αστέρης Παπαϊωάννου , 
περιγράφει: «η καθημερινό-
τητα δεν επιτρέπει πολλές 
επαφές με την οικογένεια. 
Είμαι από άλλη πόλη, οπότε 
θα γυρίσω στη Λάρισα, να δω 
τους γονείς μου. Η οικονομική 
κρίση έχει ενώσει πάρα πολύ τα 
σόγια. Μένω σε μονοκατοικία. 
Όταν ψήνουμε αρνί, το Πά-
σχα, έρχεται, συνήθως, όλη 
η γειτονιά, είμαστε συνολικά 
περίπου 15 άτομα. Η κρίση 
μας έχει φέρει πιο κοντά». 
Ο φοιτητής Χρήστος Λοΐζος, 
περιγράφει πως η οικονομι-
κή κρίση «έχει ενώσει τα σόγια, 
γιατί είναι λιγότερα τα χρήματα, οπότε 
δε μπορείς να πας εύκολα διακοπές και 
αναγκάζεσαι να μείνεις με την οικογένειά 
σου. Προσωπικά, με ενδιαφέρει η προ-
έλευση, προτιμώ τα ελληνικά προϊόντα. 
Παρατήρησα ότι η τιμή στο κατσικάκι φέ-
τος είναι λίγο πιο χαμηλή. Θα σουβλίσουμε 
στην εξοχή, έχουμε ένα κτήμα, οπότε θα 
βγάλουμε καρέκλες κ.λ.π. Οικογενειακά 
με κρασί, μιας και θα έχει και καλή 
μέρα, όπως άκουσα». Ο φοιτη-
τής Αβραάμ Γκουτζελού-
δης, λέει: «για μένα, προσω-
πικά, δεν είναι λόγω κρίσης 

το ότι θα κάνω Πάσχα με οικογένεια και 
φίλους, στο χωριό. Κάθε χρόνο αράζουμε 
στο χωριό, βγάζουμε τραπέζια και καρέ-
κλες στην αυλή μας, μαζεύεται η γειτονιά. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα εισοδήματα 
έχουν πέσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι 
εγώ, προσωπικά και να είχα περίσσια λε-
φτά δεν θα έκανα κάπου αλλού Πάσχα. Θα 
πήγαινα στην οικογένειά μου, γιατί είμαι 

εδώ και θέλω κάθε χρόνο να επιστρέ-
φω στο σπίτι μου, στο πατρικό 

μου, να δω φίλους, οι οποίοι 
έχουν φύγει και αυτοί και θα 
μαζευτούμε. Μαζευόμαστε 
στο χωριό μόνο για να κά-
νουμε Πάσχα, κάποιοι είναι 
Αθήνα, άλλοι είναι Κρήτη ή 

Γιάννενα. Το Πάσχα στο χωριό 
μου είναι πολύ 

παραδοσιακό». 
Η φοιτήτρια Μαριάν-
να Χάιτα θα μείνει 
με την οικογένειά 
της στην πόλης και 
τη… σούβλα στον 
κήπο. «Θα περάσου-
με το Πάσχα εδώ στη 

Θεσσαλονίκη. Θα 
σουβλίσουμε κατσι-

κάκι στον κήπο. Δε θα έλεγα 
ότι είναι ένωση σογιών, αλλά 
σίγουρα είναι και θέμα της 
οικονομικής κρίσης, λόγω 
του ότι δεν έχουμε τη δυνα-

τότητα να περάσουμε μόνοι 
μας τις γιορτές, δουλειές δεν 

υπάρχουν, οπότε αναγκαστικά 
μένουμε με τους γονείς μας», 

καταλήγει. 
Χρυσάνθη Καράπα

Στο… σόι τους 



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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#μόδα

Τα τζιν παντελόνια αποτελούν για τις περισσότερες γυναίκες αναμφισβήτητα ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της 
ντουλάπας μας. Μας κάνει να αισθανόμαστε κομψές κι ανεπιτήδευτες, χαρίζοντάς μας αυτοπεποίθηση και σιγουριά. 
Είναι από τα παντελόνια που όσα κι αν έχουμε δεν είναι ποτέ αρκετά! Όποια γραμμή στα jeans κι αν επιλέξετε φροντί-
στε να προσαρμόσετε το στυλ σας σε spring mood που επιτάσσει συνδυασμούς με χρώμα!

Τα flared jeans κοινώς σε γραμμή «καμπάνα» επέστρεψαν δυναμικά στη μόδα κάνοντάς μας να αναπολούμε τη 
δεκαετία του ‘70. Αν είστε λάτρεις αυτής της τάσης και δε διαθέτετε το απαιτούμενο ύψος για να το αναδείξετε, απλώς 
φορέστε ψηλά τακούνια που θα καλύπτονται από τα μπατζάκια του παντελονιού. Οι αδύνατες και μικροκαμωμένες θα 
υποστηρίξετε με τον καλύτερο τρόπο τα skinny jeans που είναι all time classic επιλογή. 

Τα boyfriend jeans συνδυάζονται υπέροχα με γυρισμένο ρεβέρ και ψηλοτάκουνα πέδιλα ή γόβες, αποπνέοντας έναν 
σέξι και θηλυκό αέρα. Αν έχετε πλούσιους γοφούς αποφύγετε  τα high-waist δηλαδή τα ψηλόμεσα τζην γιατί θα τους 
τονίσουν περισσότερο. Προσοχή στα distressed jeans με τα σκισίματα που πολλές φορές ανοίγουν ακόμη περισσότερο 
στα πλυντήρια κι αποκαλύπτουν περισσότερο δέρμα από αυτό που θα θέλατε!  

Ένας εύκολος τρόπος για να φορέσετε το τζιν σας στη δουλειά και να συνεχίσετε το βράδυ την έξοδό σας είναι συνδυ-
άζοντάς το με μία μπλούζα καλής ποιότητας και ιδιαίτερο design, αλλάζοντας μόνο τα παπούτσια και την τσάντα σας. 
Αν αγαπάτε τα t-shirt φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα σακάκι που θα μετατρέψει το σύνολο απευθείας σε βραδινό, 
προσθέτοντας ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια και το χαμόγελό σας...που θα συμπληρώσει το look σας!

JEANS FOR 
SPRING και πώς θα 

τα φορέσετε

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Δαχτυλίδι 
Maria Black

Βραχιόλι 
Pippa Small

Τσάντα 
Anya Hindmarch

Τζιν R13

Sneakers 
Givency

Τζιν R13
Τζιν MICHAEL  
Michael Kors

Μπλούζα  
Tibi

Μπλούζα  
Temperley London

Πουκαμίσα 
Sonia Rykiel

Μπλούζα 
Sea

Γυαλιά 
Victoria Beckham

Μπλούζα  
Emilio Pucci
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#opinions

Λόγω του Πάσχα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που όλοι οι Ορθόδοξοι γνωρίζουν, 
αλλά καλό είναι πάντα να επαναλαμβάνουμε.

Εμείς οι Έλληνες, Ορθόδοξοι έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό σε ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά μας. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν από τις προφητείες του, οι οποίες για κάποιους, 
αποτελούν γραφικές προβλέψεις. Αυτή είναι η άποψή τους. Για εμάς όμως τους πιστούς είναι 
ένας οδηγός για να είμαστε σε εγρήγορση αλλά και να παίρνουμε ελπίδα και δύναμη. Είναι 
επιλογή μας να τις πιστεύουμε. Ας δούμε, όμως, τι είναι αυτό που λέει ο Άγιος μας.

Από το βιβλίο «Κοσμάς ο Αιτωλός» του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη, εκδ. Ορθοδό-
ξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο Σταυρός», παραθέτουμε τις πιο ενδιαφέρουσες από 

αυτές. 
«Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν». 

«Θα σας ρίξουν παρά πολύ• θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα 
μπορέσουν». 
«Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα».  
Παράθυρα εννοεί τα σπίτια και τα ακίνητα. 
Είναι προφανής η σύνδεση με το παρόν και το βραχνά του Χρέους και της υπερφο-

ρολόγησης. 
«Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες. Δεν θα προφθάσουν όμως». 

Η κατάσταση με την Τουρκία, η απίστευτη προκλητικότητα των γειτόνων και η επιφυλακή 
των Ενόπλων Δυνάμεών μας οδηγούν μαθηματικά σε επιστράτευση. 
Υπάρχει, λοιπόν,  Έλληνας που ζει στην χώρα μας το 2017 και δε βλέπει να υπάρχει αλήθεια 
στα λόγια του Αγίου; 
«Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί θα γίνουν τεμπέληδες». 
Aν σκεφτούμε την έλλειψη παραγωγής στην Ελλάδα και τη μαλθακότητα της νέας γενιάς τότε 
μάλλον ο Άγιος προέβλεψε την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. 
Οι προρρήσεις  όμως του Πατροκοσμά που αφορούν τον πόλεμο στον Πλανήτη είναι που 
προκαλούν ανησυχία. 
«Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι».  
Ο λόγος για τη Συρία και τη Μέση Ανατολή; Αν κρίνουμε από τα γεγονότα, μάλλον ναι. 
«Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε• αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε». 
Ως από πάνω πιστεύουμε πως εννοεί ο Άγιος την Ουκρανία και την ένταση Ρωσίας-ΝΑΤΟ. 
«Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς». 
Είναι προφανές το κάλεσμα για αλληλεγγύη και ενότητα του ελληνικού λαού. Αλήθεια πόσο 
ανάγκη έχουμε και τις δύο. 
«Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν μπαράγκες». 
Ήδη βλέπουμε στις εμπόλεμες ζώνες, που προαναφέραμε πως η πείνα, η φτώχεια και η κατα-
στροφή έχουν γίνει πραγματικότητα ή ακόμα καλύτερα καθημερινότητα. 
«Θάρθη καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου». 
Μήπως δε ζούμε το διχασμό της Δύσης; Tην έλλειψη ενότητας και αλληλοκατανόησης; 
«Δεν θα φθάσει ο στρατός στην Πόλι• στη μέση του δρόμου θάρθη το μαντάτο, ότι έφθασε το 
ποθούμενο». 
Ίσως η πιο σημαντική από όλες τις προφητείες. Αυτή που δίνει τη δύναμη και την ελπίδα στον 
Έλληνα να μην τα παρατήσει. 
Ας σκεφτούμε όλοι τη γεωστρατηγική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και τις σχέ-
σεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Μήπως λοιπόν ζούμε τα προγραφθέντα ; Μήπως η κατάσταση στη Συρία 
είναι η απαρχή των έσχατων καταστάσεων που σύντομα θα ζήσουμε, αν δεν τα ζούμε ήδη. 
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και δύο από τις προβλέψεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ολοκλη-
ρωτικά. 
«Θαρθή καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν νάνε σε 
πλαγινά δωμάτια, π.χ. από την Πόλι στη Ρωσία». 
Αν σκεφτεί κανείς το τηλέφωνο, το internet τότε ο Άγιος έχει επιβεβαιωθεί εδώ και δεκαετίες. 
«Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον 
κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν: Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι 
να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». 
Δυστυχώς κι εδώ επιβεβαιώθηκε ο Άγιος. Τα πολεμικά αεροπλάνα και η καταστρεπτική δύνα-
μη των όπλων είναι ο σύγχρονος Τρόμος. Από την ατομική βόμβα και μετά βλέπουμε πως ένα 
βλήμα εξοντώνει εκατοντάδες χιλιάδες. 
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες, όμως, δεν τρέμουμε το μέλλον διότι έχουμε το Χριστό να μας 
προστατεύει. Οφείλουμε παρόλα αυτά να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε προετοιμασμέ-
νοι. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τον οδηγό που η Θεία Χάρις, μέσω του Κοσμά του Αιτωλού, μας 
έδωσε. Με τον Χριστό στην καρδιά δε φοβόμαστε τίποτα.

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

Τελικά από αυτήν την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλα μπορούν να 
γίνουν δίχως αρχές, στοιχειώδη συνέπεια, λογική. Ας θυμηθούμε 
κάποιες ηρωικές ατάκες για τη δεύτερη αξιολόγηση και ας σκεφτού-
με πως κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν θα δεχτούμε 
επιπλέον μέτρα αξίας ούτε ένα ευρώ αναφωνούσε ο Α. Τσίπρας. Έφερε 
τελικά και νέα μέτρα περίπου 4 δις. ευρώ σε πρώτη φάση (ακόμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση). Να φύγει το ΔΝΤ ζητούσε επίμονα 
η Κυβέρνηση. Τελικά το ΔΝΤ όχι μόνο έμεινε, αλλά και ισχυροποίησε 
το ρόλο του στην εποπτεία υλοποίησης των μέτρων, αποκτώντας το 
δικαίωμα να επιβάλει ενδιάμεσα και άλλα μέτρα. «Αν δεν κλείσουμε τη 
συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, χαθήκαμε» έλεγε ο Ε. Τσακαλώτος. 
Ανάπτυξη και ανοδική πορεία της Οικονομίας βλέπει παρά την καθυ-
στέρηση ο Α. Τσίπρας, κόντρα σε κάθε λογική και στοιχείο. Εδώ δεν 

παίζουμε τις κουμπάρες μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και προανήγ-
γειλε πολιτική λύση και σύγκλιση Συνόδου Κορυφής. Μέσα σε 

λίγες ώρες, είπε σε όλα ΝΑΙ.

Νομίζω ότι αυτό λέγεται επιεικώς πανωλεθρία σε μια 
διαπραγμάτευση. Ο Α. Τσίπρας τράβηξε επί μήνες μια 
αξιολόγηση επί μήνες, δημιούργησε πρόσθετη ζημιά στην 
Οικονομία γύρω στα 12 δις. ευρώ απ’ ό,τι υπολογίζεται, 

δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας στην αγορά και τελικά δέ-
χτηκε ότι μας ζητούσαν από πέρυσι, ενώ δεν πέτυχε απολύτως 

τίποτα. Δεν το λες και επιτυχία... Ας σημειώσουμε δε, ότι αυτά είναι 
τα κατ’ αρχήν που δέχτηκε, γιατί υπάρχουν ακόμα και άλλα που πρέπει 
να συζητηθούν μέχρι να οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Η κυβέρνηση δέχτηκε περικοπές 
ύψους 1,8 δις. ευρώ στις συντάξεις από 1η Ιανουαρίου του 2019 (πέ-
ραν των περικοπών του 2017 που έχουν ψηφιστεί με τον Προϋπολογι-
σμό) και να φτάσει στα 5.600 ευρώ το αφορολόγητο από το 2020, κατ’ 
αρχήν, για να επιστρέψει η τρόικα. Υπάρχουν ακόμα και άλλα όμως. Θα 
υπάρξουν για παράδειγμα, πλεονάσματα 3,5 % του ΑΕΠ τουλάχιστον 
για μια 5ετία όπως ζητείται; Δημιουργούνται επίσης προβλήματα από 
το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι είναι αστείο να μιλάμε για ανάπτυξη 
κατά 2,7 % μέσα στο 2017 όταν κλείσαμε το 2016 με ύφεση. Υπάρχει 
δε και η δέσμευση, ότι αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, όλα τα μέτρα θα 
έρχονται πιο νωρίς. Σε αυτά προσθέστε και τη ΔΕΗ, τον συνδικαλιστικό 
νόμο κ.α. και βγάλτε συμπέρασμα γα το πολιτικό- κοινωνικό- οικονο-
μικό κλίμα που θα δημιουργηθεί.

Η κυβέρνηση πληρώνει την απουσία σχεδίου, την έλλειψη λογικής, 
το παιχνίδι με την επικοινωνία, την αντίληψη ότι όλα γίνονται με την 
κατάλληλη προπαγάνδα και τα κατάλληλα συνθήματα. Διαχειρίζεται 
την πτώση της, όπως διαχειρίστηκε την άνοδό της. Θεωρεί ότι ο Α. 
Τσίπρας είναι ένα ισχυρό χαρτί, ενώ ακολουθεί και αυτός την πορεία 
του κόμματός του, πολύ περισσότερο που φρόντισε να το καταστήσει 
ένα προσωποπαγές κόμμα βγαλμένο από το παρελθόν. Γι αυτό και ο 
ίδιος ήταν για τα κλάματα στην ομιλία του στην Κ.Ε και αμφισβητήθηκε 
πρώτη φορά τόσο έντονα. Γι’ αυτό το ρίχνει πάλι στην σκανδαλολογία, 
στις εξεταστικές επιτροπές, στην καταγγελία εχθρών και υπονομευτών 
που βρίσκονται παντού.

Τα ίδια κόλπα όμως δεν πιάνουν δύο ή και τρεις φορές. Γι’ αυτό 
συνεχίζοντας με μια από τα ίδια, θα βρίσκεται μπροστά σε ένα όλο 
και διευρυνόμενο κλίμα δυσφορίας, αμφισβήτησης, οργής που δε θα 
μπορεί να αντιμετωπίσει. Πρώτα απ όλα επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένα 
μόρφωμα δίχως αφήγηση, δίχως ιδεολογικές και πολιτικές αποσαφη-
νίσεις.

Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας περίεργης κυβέρνησης που 
επένδυσε σε αυταπάτες, ψέματα, υποσχέσεις δίχως καμία βάση. Αυτά 
θα τα «λούζεται» σε όλο το διάστημα που του απομένει στην Κυβέρνη-
ση βασανιστικά. Όπως λέει και ο λαός μας «Όλα εδώ πληρώνονται».

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Οι άγνωστες προφητείες του Κοσμά 
του Αιτωλού δείχνουν τη λύση  
για την Ελλάδα

Όλα εδώ πληρώνονται
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retziostassos@gmail.com
Του Τάσου Ρέτζιου

Προχώρα, αλλά μη μας ξεχνάς…
Πώς κοιτάζει κανείς σήμερα τις παλιές ασπρόμαυρες φωτο-
γραφίες; Εννοώ τις δικές του ασπρόμαυρες φωτογραφίες, της 
δικής του ζωής ή –έστω- του δικού του τόπου, άντε και της 
δικής του επίσημης (;) Ιστορίας. Νοσταλγεί και εξιδανικεύει, 
ωραιοποιεί (μερικές φορές μάλιστα με εντυπωσιακά εξανα-
γκαστικό τρόπο ή με αξιοθαύμαστη αυταπάτη) ή μήπως απλώς 
παρασύρεται από τη σαγήνη μιας χαμένης ατομικής ή συλλο-
γικής νιότης; Μήπως οικτίρει τους σημερινούς πολύπλοκους, 
μπερδεμένους και αξεδιάλυτους καιρούς (όπου η αλήθεια εί-
ναι πλέον κι εναλλακτικό γεγονός) αναζητώντας καταφύγιο σε 
απλές, όντως ασπρόμαυρες, εποχές, όπου το φαίνεσθαι και το 
είναι ήταν απλώς μια χαριτωμένη «εμβάθυνση»;

Αν συμφωνήσουμε πως συνήθως η νοσταλγία είναι ένα συναί-
σθημα που σε παραλύει, τότε η… προσαρμοσμένη μνήμη μπο-
ρεί να γίνει κι ένα επικίνδυνο εργαλείο. Να, ας πούμε να σου 
τύχει να δεις τις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου και του 
Δημήτρη Χαρισιάδη, από τη δύσκολη περίοδο 1940 – 1960 και 
ν’ αρχίσεις να μιλάς για ζόρικα χρόνια, αλλά γεμάτα αξιοπρέπεια, 
θέληση για ζωή και όνειρα. Είναι σαφές πως αναφέρουμε έναν 
ακόμη τρόπο για να κοιτάζει κανείς τις παλιές ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες: τις περιγράφει μιλώντας για το σήμερα ή μάλλον 
μιλώντας για όσα στερείται (ακόμα… καλύτερα: του στέρησαν!) 
αυτούς τους απαράδεκτα μισάνθρωπους καιρούς.

Ας το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι έτσι, εκείνα τα χρόνια είχαν 
πολύ περισσότερη βία, φτώχεια και αναξιοπρέπεια, είχαν άλλο 
τόσο κυνισμό και παλιανθρωπιά, είχαν επιπρόσθετα και λάσπες, 
παράγκες και βρωμιά – κάθε… έντιμη νοσταλγία οφείλει να το 
λαμβάνει υπόψη της αυτό. Αλλά, πρέπει να το δηλώσουμε επί-
σης ξεκάθαρα, η ανάγκη της σημερινής ματιάς, το άγχος μιας 
σημασιοδότησης εκείνων των εικόνων που να βρίσκονται σε 
αντίστιξη με το (θλιβερό; εφιαλτικό; αδιέξοδο;) σήμερα, τις με-
ταμορφώνει! Για την ακρίβεια τους δίνει ένα περιεχόμενο που 
κολλάει πάνω τους στην αρχή σαν ρετσινιά αν τα βλέπεις ψύ-
χραιμα τα πράγματα και στη συνέχεια σαν δεύτερο δέρμα ή πα-
ραμορφωτικό φίλτρο. Θα τολμούσα να πω τους δίνει μια άλλη 
ζωή και λίγο υπερρεαλιστικά μιλώντας θα έλεγα πως δίνει και 
μια δεύτερη ζωή στους πρωταγωνιστές τους, στα πρόσωπα 
που εικονίζονται και κατά προέκταση σε όλους αυτούς που βί-
ωσαν εκείνα τα χρόνια.

Νομίζω πως πέρα από μια γενικής αισθητικής απόφανση ή/και 
θαυμασμό, πέρα δηλαδή από τα μου άρεσε, με συγκίνησε, με… 
ταξίδεψε, η επιτυχία μιας έκθεσης μετριέται με την ποσότητα 
των σκέψεων που ξεσηκώνει ή (για να είμαστε και πιο πρακτι-
κοί) από το πόσο χρόνο στέκεται κανείς απέναντι σε ένα έργο 
– εν προκειμένω σε μια ρεαλιστικής απεικόνισης  φωτογραφία 
κι όχι σ’ ένα νοηματοδοτούμενο αφαιρετικό κάδρο. Εκεί μάλλον 
περνάει η ώρα προσπαθώντας να βγάλεις άκρη. 

Λοιπόν, η νέα έκθεση που παρουσιάζει στο λιμάνι, στην Απο-
θήκη Α, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, σε συνερ-
γασία με τα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, με 
τίτλο «Πορτραίτα Ιστορίας. Βούλα Παπαϊωάννου – Δημήτρης 
Χαρισιάδης 1940 – 1960» είναι από αυτές που ενώ όλα σε προ-
ϊδεάζουν πως μπορείς να ατενίσεις σουλατσάροντας τις εικό-
νες της, σου επιβάλλει, τελικά, το χρόνο που λες κι απαιτείται 
για να… ταγκίσει εντός σου αυτό που κοιτάς. Αν ήμασταν σε 
άλλες εποχές, τότε που μερικές μοδάτες ουρές σε διαφημισμέ-
νες μεγαλοεκθέσεις έφτιαχναν πρωτοσέλιδα εφημερίδων που 
πια δεν υπάρχουν, θα αναρωτιόμασταν κι εμείς «αλλάζουμε;», 
παρατηρώντας την επιμονή με την οποία κοιτάζονται αυτές οι 
φωτογραφίες.

Δεν ξέρω για αλλαγές, αλλά ξέρω ότι αυτή η στάση είναι ένα 
σύνηθες παράγωγο του καλού φωτορεπορτάζ. Γιατί αυτό είναι 
τούτες οι φωτογραφίες κι ας μην το διαλαλούν (συνεχίζοντας 
τη νέα «πολιτική» του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
για τέτοιου είδους… κοινωνικές αντανακλάσεις). Η αποτύπω-
ση μιας μικρής στιγμής που μπορεί να εμπεριέχει την Ιστορία 
ολάκερη ή και να την εμπλουτίζει, με δηλώσεις που δεν χρη-
σιμοποιούν τα λόγια, αλλά κυρίως τα βλέμματα, πολλές φορές 
κατευθείαν προς το φακό.

Είναι βλέμματα που τα κοιτάζω και μου μοιάζουν τώρα, σήμερα, 
σαν γυάλινα (τι άλλο;) μπουκάλια με σημειώματα, πεταμένα στη 
θάλασσα του χρόνου, σαν ένα μήνυμα που διέσχισε τις δεκαε-
τίες, τους πόνους, τις πίκρες και τη ματαιότητα, βλέμματα επι-
κοινωνίας με φανερή προσμονή, που μου λένε, εμένα, σήμερα, 
προχώρα! Προχώρα, αλλά μην μας ξεχνάς…

ΥΓ: Θέλω να αφιερώσω τις παραπάνω γραμμές στη μνήμη 
της μητέρας που τη μορφή της δεν την έχω πουθενά πια, 
καμιά φωτογραφία, παρά μόνο στα ρυάκια της μνήμης μου. 
Υπό μία έννοια, λοιπόν, μπορώ να δω κι αυτήν την έκθεση 
με μάτια ερμητικά κλειστά…

#post_truth_crisis

Δημήτρης Χαρισιάδης
Σίφνος, Μάιος 1956.
© Μουσείο Μπενάκη-Φωτογραφικά Αρχεία

Δημήτρης Χαρισιάδης - Αθηναϊκή αγορά, Ιούνιος 1952
© Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικά Αρχεία

Βούλα Παπαϊωάννου
Πορτραίτο κοριτσιού, 1945-49
© Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικά Αρχεία

Βούλα Παπαϊωάννου
Τα καινούργια παπούτσια της UNRRA, Αθήνα, 1945-46
© Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικά Αρχεία

Βούλα Παπαϊωάννου - Γυναίκες μεταφέρουν λάσπη για την
κατασκευή δρόμου κοντά στο Αγρίνιο, 1946
© Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικά Αρχεία
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 19/4
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, Dolby 
Digital EX): 
(Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο κλειστά)
Αίθουσα 1
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 18.00
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: 20.00, Τρίτη καμία προβολή
Το άγνωστο κορίτσι
Προβολές: 22.00, Τρίτη καμία προβολή
Χωρίς ανάσα
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή την  Τρίτη στις 21.00 
Αίθουσα 2
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη) 
Προβολές: Δευτέρα: 16.45
Ο δρόμος της διαφυγής
Προβολές: 18.15
Επιφανής πολίτης
Προβολές: 20.15
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.15

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο 15.00, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 13.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτλους)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο 17.40
Ο δρόμος της διαφυγής
Προβολές: Κυριακή Πάσχα: 18.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 15.40 – 18.00
Λόγκαν
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.20
Η μυστική γραφή
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 23.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο 14.10 - 17.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτλους)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.40
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή Πάσχα: 17.40, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 13.10 - 15.20 – 17.40

Τρέξε!
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 22.20
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 13.00 – 15.10 – 17.10, Κυριακή Πάσχα: 
17.10
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.10 - 21.45
Τρέξε!
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 00.15
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 13.20 – 15.40 – 17.50, Κυριακή Πάσχα: 
17.50
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.00 - 22.50
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 13.30 - 16.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων – 
Dolby Atmos
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.20 - 22.10
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T Cosmote)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 15.30 – 
18.30 - 21.30 – 00.30, Μ. Σάββατο: 15.00 – 18.00, 
Κυριακή Πάσχα: 18.30 - 21.30 – 00.30, Δευτέρα: 
12.30 – 15.30 - 18.30 - 21.30 – 00.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη: 
14.20 – 16.30 – 18.45, Κυριακή Πάσχα: 18.45, 
Δευτέρα: 12.10 - 14.20 – 16.30 – 18.45
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 21.00 – 23.20
Αίθουσα 8 
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη: 
14.00 – 16.10 – 18.15, Κυριακή Πάσχα: 18.15, 
Δευτέρα: 12.00 - 14.00 – 16.10 – 18.15
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 

Τετάρτη: 20.45 – 23.40
Αίθουσα 9 (Comfort)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.45 - 22.40
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.20 - 23.10

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 57, 
Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 2310759766)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 19.30
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 21.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – 
ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, Συκιές, 
τηλ: 2310638058, 2313329540)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 18.46
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 21.00

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 2310834996, 
Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
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. Μαργα-
ρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
(Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο κλειστά)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα
Προβολές: 19.00
Βερολίνο αντίο

Προβολές: 20.45 – 22.30

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
(Οι αίθουσες θα παραμείνουν κλειστές Μ. Παρα-
σκευή και Μ. Σάββατο)
Αίθουσα Ολύμπιον
Η πόλη της σιωπής
Προβολές: 19.00 – 21.30
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Στα δάση της Σιβηρίας
Προβολές: 18.00 – 20.00, Κυριακή του Πάσχα: 
20.00
Raw
Προβολές: 22.00
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, λιμάνι
Παράδοξη ευτυχία
Προβολές: 18.00
Η μυστική γραφή
Προβολές: 20.00 – 22.00 
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 17.00 – 19.15 
Ακριβώς το τέλος του κόσμου
Προβολές: 21.45

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, One Salonica Outlet Mall, 3ος 
όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 11.00 – 14.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.00 – 20.00 -23.00, Μ. Σάββατο: 17.00
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 12.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 15.00 – 
18.00 - 21.00, Μ. Σάββατο: 15.00 - 18.00, Κυριακή 
Πάσχα: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 11.40 
- 13.40 – 15.40 – 17.40 - 19.40, Μ. Σάββατο: 
11.40 - 13.40 – 15.40 – 17.40, Κυριακή Πάσχα: 
17.40 - 19.40

Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 11.20 
- 13.20 – 15.20 – 17.20 – 19.20, Μ. Σάββατο: 
11.20 - 13.20 – 15.20 – 17.20, Κυριακή Πάσχα: 
17.20 – 19.20
Αδίστακτοι
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 21.20
Κονγκ: Η νήσος του κρανίου
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 23.15
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα
Προβολές: Δευτέρα - Τετάρτη: 11.20 – 13.10 – 
15.10 – 17.10, Κυριακή Πάσχα: 17.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 13.00 – 
16.00 - 19.00, Μ. Σάββατο: 13.00 - 16.00, Κυριακή 
Πάσχα: 19.00
Colossal 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 21.40
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 12.40 - 
14.40 – 16.40 – 18.40, Μ. Σάββατο: 12.40 - 14.40 
– 16.40, Κυριακή Πάσχα: 16.40 – 18.40
Τρέξε! 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.40 - 22.50
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 12.20 
- 14.20 – 16.20 – 18.20 – 20.20, Μ. Σάββατο: 
12.20 - 14.20 – 16.20, Κυριακή Πάσχα: 16.20 – 
18.20 – 20.20
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 22.20

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.00 - 20.00 - 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)

Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Σάββατο: 16.00
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή Πάσχα: 19.30, Δευτέρα: 15.30 
– 17.20, Τρίτη και Τετάρτη: 17.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Σάββατο: 18.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτλους)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.10
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Σάββατο: 15.00 – 17.10, Κυριακή 
Πάσχα: 19.20, Δευτέρα: 15.00 – 17.10 – 19.20, Μ. 
Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 17.10 – 19.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 16.10 – 18.20, Κυριακή Πάσχα: 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.30 – 23.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα - Τετάρτη: 17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Ο δρόμος της διαφυγής
Προβολές: Δευτέρα - Τετάρτη: 17.40 – 20.00 – 
22.20, Κυριακή Πάσχα: 20.00 – 22.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη: 18.30 – 21.45
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα - Τετάρτη: 16.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Δευτέρα - Τετάρτη: 16.10 – 

(«Un Sac de Billes») 
Σκηνοθεσία: Κριστιάν Ντιγκέ   
Παίζουν: Ντοριάν Λε Κλεκ, Μπατίστ Φλεριάλ Παλμιερί, Πατρίκ Μπριέλ, Έλσα Ζιλμπερστάιν, 
Κριστιάν Κλαβιέ, Μπερνάρ Καμπάν 

To έτος είναι 1941 και το Παρίσι βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή. Η ειρηνική διαβίωση των 
πολιτών γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής, πόσο μάλλον όταν έχουν εβραϊκή καταγωγή. Το 
τελευταίο αυτό στοιχείο είναι και ο λόγος για τον οποίο δύο νεαρά αδέλφια, ο Μορίς και ο 
Ζοζέφ Ζοφό, παίρνουν μία αφάνταστα σκληρή –για την ηλικία τους- εντολή από τον πατέρα 
τους: θα πρέπει να ταξιδέψουν ολομόναχοι, προς την Ελεύθερη Ζώνη, για να ανταμώσουν 
με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους. Η διαδρομή των δύο νεαρών αγοριών θα αποδειχτεί ακόμα 
δυσκολότερη απ’ ό,τι ακούγεται. Θα χρησιμοποιήσουν το τρένο, θα περπατήσουν άπειρα 
χιλιόμετρα και θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου ο θάνατος μοιάζει βέβαιος. 
Δε θα λυγίσουν, όμως, ποτέ, γιατί στο μυαλό τους υπάρχει μόνο μία αποστολή: να σμίξουν 
το γρηγορότερο με την οικογένειά τους… Ο ένας εκ των προαναφερθέντων αδελφών, ο 
Ζοζέφ Ζοφό, κατέγραψε το εκπληκτικό βιωματικό του ταξίδι, σε ένα βιβλίο με τίτλο «A Bag of 
Marbles» (σ.σ. Ένας Σάκος με Μπίλιες, αναφερόμενος στο τελευταίο παιχνίδι με τον αδελφό 
του, λίγο πριν ξεκινήσουν το οδοιπορικό τους). Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1973, ενώ δύο 
χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Ζακ 
Ντουαγιόν. Το 2017, «Ο Δρόμος της Διαφύγης» ξαναβρίσκει τον κινηματογραφικό της δρόμο, 
αυτή τη φορά δια χειρός Κριστιάν Ντιγκέ και με τον Ζοζέφ Ζοφό σε πιο ενεργό ρόλο, αυτόν 
του σύμβουλου παραγωγής.

Σκηνοθεσία: Άντζελα Ισμαήλου  
Παίζουν: Άντζελα Ισμαήλου, Σον Μπένσον, Έρικ Γουάιλντπριτ, 
Σάρα Μάιλς, Ρούλα Πατεράκη, Γιάννης Βόγλης, Δημήτρης 
Βόγλης

Η Δάφνη (Άντζελα Ισμαήλου), μια μυστηριώδης γυναίκα, 
έχει επιλέξει να ζει απομονωμένη, ως προσωπική κάθαρση 
και αυτοτιμωρία, στο ιερό νησί της Πάτμου. Δύο εντελώς 
διαφορετικοί μεταξύ τους άντρες, ο Θεόντορικ και ο Εστέμπαν, 
θα βρεθούν στο νησί αναζητώντας τις δικές τους απαντήσεις 
στα θέματα που τους απασχολούν: Ο πρώτος (Σον Μπένσον), 
ιερέας, αναζητά σπάνια χειρόγραφα στο μοναστήρι του νησιού. 
Ο δεύτερος (Έρικ Γουάιλντπριτ) οδηγείται εκεί αναζητώντας 
καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Όταν τα μονοπάτια των 
δύο αντρών διασταυρώνονται τυχαία με της Δάφνης, ξυπνούν 
πρωτόγνωρα και ανεξέλεγκτα συναισθήματα, οδηγώντας σε 
ακόμα μεγαλύτερες αλήθειες από εκείνες που προσδοκού-
σαν να βρουν… Η ταινία αφηγείται, μέσα από το μάτια μιας 
γυναίκας, τη διαδρομή ενός εσωτερικού ταξιδιού αναζήτησης 
τριών ανθρώπων, μέσω της δύναμης της πίστης, της αγάπης, 
της αφοσίωσης και του έρωτα, στο ιερό νησί της Πάτμου.

«Ο δρόμος της διαφυγής»«Η πόλη της σιωπής»
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18.10, Κυριακή Πάσχα: 18.10
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 20.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 22.30

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER (Εμπο-
ρικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, κρατήσεις 
από σταθερό: 8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη) 
Προβολές: Δευτέρα: 12.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 17.20, Μ. 
Σάββατο, Δευτέρα: 14.20 – 17.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 17.30 
– 20.30 – 23.30, Μ. Σάββατο: 17.30 Κυριακή 
Πάσχα: 20.30 – 23.30, Δευτέρα: 12.20 - 17.30 
– 20.30 – 23.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 16.10, Μ. 
Σάββατο, Δευτέρα: 14.00 – 16.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 18.30 – 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη: 
15.00 – 17.00, Δευτέρα: 13.00 – 15.00 – 17.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)

Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη) 
Προβολές: Δευτέρα: 13.10
Power Rangers
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 15.20 – 18.00, Κυριακή Πάσχα: 18.00
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 20.50 – 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 16.40 
– 18.40 – 20.40, Μ. Σάββατο: 14.40 – 16.40, 
Κυριακή Πάσχα: 20.40, Δευτέρα: 12.40 - 16.40 
– 18.40 – 20.40
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 22.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (μετα-
γλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη: 15.40 
– 17.40 – 19.40, Μ. Σάββατο: 15.40 – 17.40, 
Κυριακή Πάσχα: 19.40, Δευτέρα: 13.40 - 15.40 
– 17.40 – 19.40
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτλους) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 21.40
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Μ. Πέμπτη: 16.40, Μ. Σάββατο, Τρίτη, 
Τετάρτη: 14.30 - 16.40, Δευτέρα: 12.00 - 14.30 
- 16.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 19.10
Αδίστακτοι
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 21.20 – 23.10
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα

Προβολές: Κυριακή Πάσχα: 18.20, Δευτέρα: 
12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.20, Τρίτη – Τετάρτη: 
16.30 – 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη: 16.30, Μ. Σάββατο: 20.10
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 19.10
Colossal
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 22.20
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη: 
15.00 – 17.10, Δευτέρα: 12.50 - 15.00 – 17.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 19.30 – 22.30
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη: 
15.30 – 18.10, Κυριακή Πάσχα: 18.10, Δευτέρα: 
13.20 - 15.30 – 18.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Μ. Πέμπτη: 21.00
Ο δρόμος της διαφυγής
Προβολές: Μ. Πέμπτη, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 20.20 – 22.50

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 10 , 
Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 2310208007)
(Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο κλειστά)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 16.00, Κυριακή του Πάσχα καμία 
προβολή
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 18.10
Η μυστική γραφή
Προβολές: 20.20 – 22.15

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 19/4

«Στα δάση της Σιβηρίας» «Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το Κάλεσμα»

«Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων»

 («Dans les Forêts de Sibérie») 
Σκηνοθεσία: Σαφί Ναμπού 
Παίζουν: Ραφαέλ Περσονάζ, Γιεβγκένι Σιντίκιν

Ο Τέντι έχει κουραστεί από τη βοή του 
σύγχρονου κόσμου. Για να εκπληρώσει 
την ανάγκη του για ελευθερία, αποφα-
σίζει να απαρνηθεί τις πολυτέλειες μίας 
εύρωστης ζωής στο Παρίσι. Εγκαταλεί-
πει την υψηλή θέση υπευθύνου νέων 
μέσων επικοινωνίας σε μεγάλη εταιρία, 
κλείνει μια για πάντα το κινητό του και 
ταξιδεύει ως τον παγετό της Σιβηρίας, 
επιλέγοντας τη ζωή σε μία καλύβα, με τα απολύτως απαραίτητα. Σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι η 
ζωή σε ένα τέτοιο μέρος δεν έχει μόνο την ηρεμία που είχε φανταστεί. Ο κίνδυνος καραδοκεί 
ακόμη και στο πιο φωτεινό τοπίο. Το βράδυ που χάνεται στη χιονοθύελλα θα μπορούσε να είχε 
αποβεί μοιραίο αν δεν ήταν εκεί ο Αλεξέι, ένας Ρώσος καταζητούμενος που ζει κρυμμένος στα 
δάση της Σιβηρίας για χρόνια. Ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικούς άνδρες αναπτύσσεται 
μία φιλία που είναι συγχρόνως τόσο αναπάντεχη όσο και απαραίτητη και για τους δύο… Η 
ταινία είναι βασισμένη στο αυτογραφικό βιβλίο του Σιλβέν Τεσόν. Ο Τεσόν είναι ένας από τους 
πιο δημοφιλείς συγγραφείς της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και ειδικότερα του «nature writing», 
όπως είναι ο όρος στα αγγλικά και αναφέρεται στους λογοτέχνες που δεν επισκέπτονται 
απλώς κάποια μέρη, αλλά ζουν στη φύση προτού γράψουν γι’ αυτήν. Πρόκειται για μικρές 
εποποιίες, στοχαστικές φυγές, όπου τα φυσικά φαινόμενα και το φυσικό τοπίο αποτελούν 
το πεδίο της δράσης αλλά και των ιδεών. Από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του είδους, 
ο Γάλλος Σιλβέν Τεσόν  βραβεύτηκε με το Βραβείο Γκονκούρ (Prix Goncourt ), ένα από τα 
σημαντικότερα βραβεία λογοτεχνίας για αυτό του το βιβλίο.

 («L’ Empereur») 
Σκηνοθεσία: Λικ Ζακέ 
Αφήγηση: Λαμπέρ Γουίλσον, στα ελληνικά: Διονύσης 
Σαββόπουλος

Μέσα από την ματιά και τις αναμνήσεις του προγόνου του, 
ένας νεαρός πιγκουίνος ετοιμάζεται να ζήσει το πρώτο 
του ταξίδι. Ενστικτωδώς απαντά στο μυστήριο κάλεσμα 
που τον ωθεί προς τον ωκεανό για να αντιμετωπίσει τις 
απίστευτες δοκιμασίες που θα χρειαστεί να ξεπεράσει για 
να εκπληρώσει το πεπρωμένο του και να εξασφαλίσει την 
επιβίωση του είδους του…

Δώδεκα χρόνια μετά το αποκαλυπτικό και συγκινητικό 
ντοκιμαντέρ για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους και 
την περιπέτεια αναπαραγωγής τους, ο βραβευμένος 
με Όσκαρ Λικ Ζακέ επιστρέφει με ένα ακόμα μοναδικό 
εγχείρημα. Η ταινία είναι μια επική ιστορία με ασύλληπτα 
τοπία και πρωτόγνωρες υποθαλάσσιες λήψεις που απα-
θανατίζουν την εκπληκτική βιοποικιλότητα ενός από τα 
πιο όμορφα οικοσυστήματα του κόσμου.Θέτει ερωτήματα 
γύρω από τη δύναμη του ενστίκτου και αποκαλύπτει το 
μυστηριώδες κάλεσμα των αυτοκρατόρων όπως δεν 
το έχει δει ποτέ κανείς. Η ταινία είναι μια εξαιρετική 
μαρτυρία της ανεξερεύνητης πολικής άγριας ζωής αλλά 
και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

(«Fast & Furious 8») 
Σκηνοθεσία: Φ. Γκάρι Γκρέι 
Παίζουν: Βιν Ντίζελ, Σαρλίζ Θερόν, Ντουέιν Τζόνσον, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζέισον Στέιθαμ, Τάιριζ Γκίμπσον, Κερτ Ράσελ, Eλεν Μίρεν, Ελσα 
Πατάκι, Σκοτ Ιστγουντ, Κρις «Λούντακρις» Μπρίτζες

Μετά το γάμο του Ντομ (Βιν Ντίζελ) και της Λέτι (Μισέλ Ροντρίγκεζ) και την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Μπράιαν (Πολ Γουόκερ) και 
της Μία (Τζορντάνα Μπρούστερ), η παρέα προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Οταν, όμως, η Σίφερ (Σαρλίζ Θερόν), μια μυστηριώδης 
γυναίκα, σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, εκείνος προδίδει τα κοντινά του πρόσωπα, η οικογένεια διαλύεται 
και η ομάδα με επικεφαλής τον Χομπς (Ντουέιν Τζόνσον) που για χάρη του Ντομ πέρασε στην παρανομία μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες 
στην πρώτη ταινία της τελευταίας τριλογίας της σειράς… Στο πλούσιο καστ προστίθεται και η Σαρλίζ Θερόν στο ρόλο της… κακιάς.
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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: Παρασκευή 
21 Απριλίου στις 21:00 η παράσταση S(h)ame της 
Πηνελόπης Χριστοπούλου από τη θεατρική ομάδα Ars 
Moriendi. Είσοδος ελεύθερη. 

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»
(Μεταμορφώσεως 7-9 & Αργυρουπόλεως, τηλ: 2310 
458 591)

«Ασκητική» (Salvatores dei) έργο που εκφράζει τη 
μεταφυσική πίστη του Νίκου Καζαντζάκη, σε σκη-
νοθεσία  Aνδρέα Κουτσουρέλη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μα-
στρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  Παλαιο-
χωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: Παρασκευή 21 
Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος).

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

«Ο Θεός της Σφαγής» κοινωνική κωμωδία της 
Γασμίνα Ρεζά σε μετάφραση Γιώργου Βούρου και 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Στεφανία 
Γουλιώτη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Λουκία 
Μιχαλοπούλου. Παραστάσεις: Κυριακή 16, Δευτέρα 
17, Τρίτη 18, Τετάρτη 19, Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 
Απριλίου στις 21:15. Εισιτήρια: 20€, 15€ (φοιτητικό, 
μαθητικό).

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

«Σταγόνα μέσα 2» χοροθεατρική παράσταση που 
αφορά στην εσωτερική διαδρομή του ανθρώπου προς 
την ίαση, με προσωπικές εμπειρίες των μελών του 
συλλόγου γυναικών με καρκίνο του μαστού « Άλμα 
ζωής». Ιδέα και χορογραφία της Μέλπως Βασιλικού. 
Επί σκηνής ο εικαστικός καλλιτέχνης Χρήστος Αλα-
βέρας θα δημιουργήσει σε πραγματικό χρόνο πέντε 
πίνακες που στη συνέχεια θα μπουν σε κλήρωση 
με λαχνούς, για την ενίσχυση του συλλόγου «Άλμα 
Ζωής». Για δύο παραστάσεις: Τετάρτη 19 & Πέμπτη 
20 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€, 8€ (φοιτητικό, 
ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, ΕΣΗΕΜΘ, ΣΕΗ).

«Κλυταιμνήστρες» η πρωτότυπη δημιουργία της 
Αναστασίας Καραολάνη σε σκηνοθεσία και διασκευή 
Ηρακλή Δούκα, που αποτελεί μια καινούργια και 
τολμηρή προσέγγιση της τραγικής ηρωίδας. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Αναστασία Γκούμα, Ανθή Κιούκα, Βίκυ 
Γκούμα, Γιώτα Μουτροπούλου, Λία Νικολαίδου, Μαρία 
Γκερτσάκη, Marija Milosevic, Όλγα Ραφαηλίδου, 
Χρήστος Φράνζας, Χάρης Χατζηχρηστίδης. Παραστά-
σεις: Κυριακή 16 (πρεμιέρα), Δευτέρα 17 & Τρίτη 18 
Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€, 8€ (φοιτητικό, 
ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, ΕΣΗΕΜΘ, ΣΕΗ).

«Εκκλησιάζοντες» η νέα σατιρική κωμωδία σε 
κείμενο Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου και 
σκηνοθεσία Μαρίας Λαφτσίδου. Παίζουν οι ηθοποι-
οί: Νίκος Βατικιώτης, Δημήτρης Δάγκαλης, Νίκος  
Τσολερίδης, Σταμάτης Στάμογλου, Ανδρέας Μαυρίδης, 
Μιχάλης Δαρνάκης. Παραστάσεις: Παρασκευή 21 
Απριλίου – πρεμιέρα στις 21:00. Εισιτήρια: 12€ 
(γενική είσοδος),  8€ (φοιτητικό, ΑμεΑ, άνω των 65, 
ανέργων), 5€ (ατέλειες ΣΕΗ - ΕΣΗΕΜΘ), ειδικές τιμές 
για ομαδικά εισιτήρια.

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

«Οι 12 Ένορκοι» του Reginald Rose σε μετάφραση 
και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνη-
στίας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστόδουλος Στυλιανού, 
Παντελής Παπαδόπουλος, Θανάσης Κουρλαμπάς, 
Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, Βασίλης 
Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής, Μανώλης Ιωνάς, 
Απόλλων Μπόλλας, Αλέξανδρος Πέρρος, Κωνστα-
ντίνος Μουταφτσής, Κωνσταντίνος Αρνόκουρος. 
Συμμετέχει ο Διονύσης Καραθανάσης και τη φωνή 
της χαρίζει η Νένα Μεντή. Παραστάσεις: Τετάρτη 
19 Απριλίου στις 20:00, Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 
Απριλίου στις 21:30. Εισιτήρια: 18€, 15€ (προπώληση 
έως 18/04), 12€ (φοιτητές-άνεργοι).

Θέατρο Κολοσσαίον 
(Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, τηλ: 2310 834 996)

«Μάνα θα πάω στο Hollywood» η κοινωνική 
κωμωδία σε κείμενο Δήμητρας Παπαδοπούλου και 
σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και Δήμητρας Παπα-
δοπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Αλευράς, 
Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome 
Kaluta, Πέτρος Γεωργοπάλης, Στράτος Λύκος, Πανα-
γιώτης Αλεξανδράκη και η Ελένη Ροδά. Παράσταση: 
Πέμπτη 20 (πρεμιέρα) & Παρασκευή 21 Απριλίου στις 
21:00. Εισιτήρια: Τετάρτη (λαϊκή απογευματινή): 14€ 
και 12€ (εξώστης), Πέμπτη & Παρασκευή: 18€ και 16€ 
(εξώστης), Σάββατο (λαϊκή απογευματινή): 14€ και 
12€ (εξώστης), Σάββατο (βραδινή): 18€ (πλατεία), 16€ 
(εξώστης), Κυριακή: 18€ (πλατεία), 16€ (εξώστης), 
Όλες τις ημέρες: 12€ (φοιτητικό).

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

«Το Πεπρωμένο Ονομάζεται Κλοτίλδη» του Τζοβάνι 
Γκουαρέσκι σε διασκευή και σκηνοθεσία Αμαλίας 
Καβάλη & Γιάννη Σοφολόγη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αμαλία Καβάλη και Γιάννης Σοφολόγης. Μουσικός επί 
σκηνής ο Gary Salomon. Παραστάσεις: Δευτέρα 17, 
Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 
10€, 8€ και 5€.

«RIζEς vol.II» χοροθεατρική παράσταση, εμπνευσμέ-
νη από παραδοσιακούς χωρούς σε ιδέα, σύνθεση και 
χορογραφία Ειρήνης Καλογηρά. Ερμηνεύουν οι: Αδάμ 
Σιάγας, Γιάννης Οικονόμου, Γεωργία Τέντα. Χορεύουν 
οι: Βίκυ Αγγελίδου, Νατάσσα Αραμπατζή, Ειρήνη 
Καλογηρά, Γιώργος Πανόπουλος, Μαρία Πίσιου, Δημή-
τρης Φεσσάς. Παραστάσεις: Παρασκευή 21 Απριλίου 
στις 21:30. Εισιτήρια: 10€ (κανονικό), 7€ (φοιτητικό, 
ανέργων).

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

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

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ομπίντα» το πολιτικό έργο με ήρωα τον ιστορικό 
ηγέτη του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη μπροστά στο θάνατο, 
σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιώργου Κοτανίδη. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώρ-
γος Κοτανίδης, Δώρα Χρυσικού, Σπύρος Περδίου. 
Παραστάσεις: Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Απριλίου 
στις 21:00.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Η Απειλή» κωμωδία που στηλιτεύει την ξενοφοβία 

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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και τον ρατσισμό της Άρτεμης Μουστακλίδου σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αιμιλία Βάλβη, Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Παραστά-
σεις: Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21:00.

«Φιλιώ Χαϊδεμένου» η βιογραφική παράσταση της 
εμβληματικής προσωπικότητας της Μικράς Ασίας, σε 
διασκευή  Άνδρη Θεοδώτου και σκηνοθεσία Βασίλη 
Ευταξόπουλου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Δέσποινα Μπε-
μπεδέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Μαίρη Σαουσοπούλου, 
Δημήτρης  Kαραβιώτης, Εμμανουέλα Χαραλάμπους – 
Ένγκελ, Γιώργος Φλωράτος. Παραστάσεις: Παρασκευή 
21 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 18€ (Πλατεία Α 
ζώνη), 15€ (Πλατεία Β ζώνη), 10€ (εξώστης, φοιτητές, 
άνεργοι, άτομα με  ειδ. ανάγκες) - Απογευματινές: 
15€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι, γκρουπ πάνω από 
20 άτομα, εξώστης και 8 θέσεις για καροτσάκια).

Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Δηλητήριο» της Λοτ Φέϊκεμανς, βασισμένο σε 
αληθινή ιστορία, για ένα απρόοπτο συμβάν μεταξύ 
ενός ζευγαριού. Μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη 
Μόσχου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Τσιμά και Ταξιάρ-
χης Χάνος. Παραστάσεις: Παρασκευή 21 Απριλίου στις 
21:00.

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

«Καλιγούλας» το κορυφαίο έργο του βραβευμένου 
με Νόμπελ Αλμπέρ Καμύ, σε μετάφραση Φρανσουάζ 
Αρβανίτη και σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη-Knutsen, 
με τον Γιάννη Στάνκογλου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Στέλα 

Φυρογένη, Κώστας Αρζόγλου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Μιχάλης Αφολάνιο, Αριστοτέλης Αποσκίτης, Χάρης 
Εμμανουήλ, Δημήτρης Λιόλιος, Στράτος Σωπύλης, 
Κώστας Λάσκος, Δημήτρης Κίτσος. Live μουσική 
επί σκηνής, ο Blaine Reininger των Tuxedomoon. 
Παραστάσεις: Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 18€, 15€, 12€ (μειωμένο), 8€ (μειωμένης 
ορατότητας)

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: Κυριακή 
16 Απριλίου στις 19:30, Δευτέρα 17 Απριλίου στις 
21:00, Τετάρτη 19 Απριλίου στις 20:00, Πέμπτη 20 & 
Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21:30. Εισιτήρια: 20€ 
(πλατεία), 17€ (λαϊκή απογευματινή Σαββάτου), 17 € 
(εξώστης), 14€ (φοιτητές-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 15, Κυριακή 16, Δευτέρα 17 
και Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21:00.

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

«Ξωτικά – Νεραϊδό- Μπερδέματα» θεατρική παρά-
σταση των Στέργιας Κάββαλου, Αλίκης Ροβέρτου και 
της Μαίρης Μυλωνά, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ηλιάδη. 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλίκη Ροβέρτου, Βάγια Βασιλει-
άδου, Λάζαρος Αντωνούδης, Κοκονιά Σαλέπη και σε 
ρόλο γκέστ ο Βαγγέλης Ηλιάδης. Παράταση παραστά-
σεων: Κυριακή 16 Απριλίου στις 12:00. Εισιτήρια: 6€ 
(για ενηλίκους), 4€ (για τα παιδιά).

#ατζέντα_θεάτρου

Μπενσουσάν Χαν 
«Το σώμα της» 

Η πρόταση της εβδομάδας

(Εδέσσης 6, τηλ: 6976 073 962, 6982 365 881)

«Το σώμα της» μία παράσταση όπου συνυπάρχουν η ποίηση, οι χορογραφίες, το τραγούδι και η ηχοτοπία σε σκηνοθεσία 
Αλίκης Δουρμάζερ. Συμμετέχουν οι performer: Ανθή Ροροπούλου, Αναστασία Χατζηιωάννου, Αναστασία Χίντζιου, Γεωργία 
Σφακιανάκη, Ιφιγένεια Σύρου, Κατερίνα Κωσταντίνου, Κατερίνα Μακρή, Μαρία Μαυρίδου, Μαρία Τσουκάπα, Μαρία Φαμιλίτου. 
Παραστάσεις: Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: είσοδος με ελεύθερο ποσό συνεισφοράς.
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Την Παρασκευή 21 Απριλίου οι ΕΚΜΕΚ θα δημιουρ-
γήσουν μια συναυλιακή βραδιά στη Μαύρη Τρύπα. Οι 
πόρτες θα ανοίξουν στις 21:30. Η είσοδος κοστίζει 5 
ευρώ.

Η μουσική του συγκροτήματος είναι ένα μείγμα από 
στοιχεία της ελληνικής τραγουδοποιίας, ενώ παράλ-
ληλα ι οι καλλιτέχνες είναι επηρεασμένοι από την 
λάτιν μουσική. Οι ΕΚΜΕΚ κέρδισαν από την αρχή το 
αυτί του κοινού. Ταυτόχρονα οι ζωντανές εμφανίσεις 
τους που περιελάμβαναν ενδιαφέρουσες διασκευές 
από την ελληνική και παγκόσμια δισκογραφία, τους 
καθιέρωσαν ως μια συναυλιακή μπάντα που δε χρει-
άζεται συστάσεις.

Οι θρυλικοί Skyclad επιστρέφουν στο 8ball, 
τη Δευτέρα 17 Απριλίου. Οι πόρτες ανοίγουν 
από τις 20:00. Τιμές εισιτηρίων στην προ-
πώληση limited 12 ευρώ τα πρώτα 100, ενώ 
στην πόρτα 15 ευρώ.

Η μπάντα διανύει μια πολύ καλή περίοδο, το 
νέο album ηχογραφείται αυτόν τον καιρό και 
το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο 
που θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα νέα 
τραγούδια.

Συνδυάζοντας vintage rock ήχους με disco/funk ρυθμούς οι Jo & the Dimplers εμφανίζονται στο Blue Barrel για 
να ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη. Το τετραμελές αυτό σχήμα προσθέτει τη δική του νότα στη μουσική της πόλης 
και υπόσχεται ένα live γεμάτο groove, χορό και funk διάθεση! Στο μικρόφωνο ο Joan Prokopiou,στην κιθάρα ο 
Spyros Kakalis, στο μπάσο ο Giorgos Charalampidis και στα ντραμς ο Paschalis Nendos. Την Κυριακή 16 Απριλίου 
με ελεύθερη είσοδο. Για κρατήσεις καλείτε στο τηλέφωνο 2314009130.

Είστε έτοιμοι για ένα ζέσταμα λίγους μήνες πριν 
το Reworks; Στο Bolck33 λοιπόν οι GusGus Live και  
Culoe De Song θα πλαισιώσουν το Pre Reworks, την 
Παρασκευή 21 Απριλίου. Ώρα εισόδου 23:00. Τιμή 
εισιτηρίου 15 ευρώ. Το Pre Reworks τα τελευταία 
12 χρόνια έχει παρουσιάσει στην ηλεκτρονική σκη-
νή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο μεγάλα ονόμα-
τα όπως Derick May, Carl Craig, Paul Kalkbrenner, 
James Holden, Quantic, Loco Dice, Miss Kittin και 
πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες της ηλε-
κτρονικής σκηνής.

Φέτος στο Pre Reworks θα παρουσιαστούν δύο ονό-
ματα που προκάλεσαν με τις εμφανίσεις τους τα 
τελευταία δύο χρόνια στο Reworks. Tους ανατρεπτι-
κούς GusGus από την Ισλανδία και το μαύρο διαμάντι 
της Νοτίου Αφρικής, Culoe De Song. Το συγκρότημα 
GusGus μετράει ήδη 20 χρόνια στη μουσική σκηνή 
και θεωρείται ένα από τα αγαπημένα της χώρας 
αλλά και όλου του πλανήτη.  Οι μουσικές τους εί-
ναι ένα mix σκοτεινών και υπνωτικών μελωδιών με 
σκληρούς χορευτικούς ρυθμούς και μπασογραμμές. 

Τον Culoe De Song  τον θεωρούν το πιο hot όνομα της 
afro house σκηνής αυτή την περίοδο. Με παραγω-
γές όπως ‘’Y.O.U.D.’’, ‘’No Contest’’, ‘’Aftermath’’ και 
πολλές άλλες σε μεγάλα labels όπως η Innervisions 
του Dixon και η Watergate, αλλά και remixes σε καλ-
λιτέχνες σαν τον Black Coffee και την Maya Jane 
Coles, o Culoe De Song είναι αυτός που μπορεί να 
βάλει φωτιά στο dancefloor.

Στον πολυχώρο WE θα εμφανιστούν οι Panx 
Romana, την Παρασκευή 21 Απριλίου. Ώρα: 
21:30. Εισιτήριο στα 6 ευρώ.

Την βραδιά θα ανοίξουν οι ΡΕΥΜΑ 102. Οι Panx 
Romana, μια από τις ιστορικότερες μπάντες του 
εγχώριου εναλλακτικού πανκ,  θα τραγουδήσουν 
τραγούδια από το παρελθόν, αλλά και κομμάτια από 
τη νέα δουλειά τους με τίτλο «Pax Americana».

Οι The Swingin’ Cats καταφθάνουν στο «Μύλος 
Club», την Παρασκευή 21 Απριλίου. Ώρα προσέ-
λευσης στις 21:30 και έναρξης στις 22:30. Εισιτήριο 
θεάματος:  10 ευρώ και στην προπώληση-φοιτη-
τικό-ανέργων στα 7 ευρώ. Σημεία προπώλησης: 
Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου), Έντε-
χνον, Καφέ Διώροφο (Καλαμαριά). Στο εισιτήριο 
δεν περιλαμβάνεται ποτό και είναι μόνο η είσοδος 
θεάματος της συναυλίας και δεν εξασφαλίζει θέση 
καθημένου. Σε περίπτωση που θέλετε να εξασφαλί-
σετε θέση καθημένου πριν την ημερομηνία της συ-
ναυλίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2310510081

Το συγκρότημα έρχεται να τραγουδήσει swing και 
rock n’ roll μελωδίες που νικούν τον χρόνο με ένα 
χορευτικό πρόγραμμα ζωντανεύοντας μια μεγάλη 
γκάμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου σε retro 
ατμόσφαιρα.

Την Τετάρτη 19 Απριλίου στο Υπόγειο live stage θα 
εμφανιστούν οι Solar Music Library, Op3, Runes  και 
dj set από τον Aza Lazy Jester. Ώρα έναρξης στις 
21:30. Είσοδος δωρεάν.

Το Solar Music Library δημιουργήθηκε την άνοιξη του 
2013 από τους Kappa, Soto-Moto, Wonder-Bra and 
Obi στη Θεσσαλονίκη. H μουσική των SML συνδέει 
την πολύπλευρη ορχηστρική μουσική τους με προ-
βολές video από cult ταινίες και ευφάνταστα φιλμ. 
Το Omega Project 3 (Op3) είναι ένα δημιουργικό 
project που συνδυάζει μουσική, θέατρο, visuals και 
ειδικό φωτισμό προσπαθώντας να δώσει ένα ολο-
κληρωμένο νόημα στην έννοια «θεματική τέχνη».  
Ο Harry Selevos, γνωστός και ως Runes, είναι ένας 
νεαρός καλλιτέχνης με έδρα του το Manchester, της 
Αγγλίας. Ο Runes, εκτός από τραγουδιστής, είναι 
στιχουργός και μουσικός παραγωγός.

EKMEK

SKYCLAD

JO & THE DIMPLERS

PREWORKS WITH GUSGUS 
LIVE KAI CULOE DE SONG

PANX ROMANA

THE SWINGIN’ CATS

SOLAR MUSIC LIBRARY - OMEGA 
PROJECT FT. RUNES - DJ AZA

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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Ποια είναι η Lila True Story;

Το όνομα μου είναι Λίλα Σταμπούλογλου. Εί-
μαι από την Κομοτηνή, αλλά έχω μεγαλώσει 
στην Αθήνα. Την ηλικία μου θα σας την πω, 
είναι μάταιο να μην τη λέμε. Eίμαι λοιπόν 37 
ετών. Δεν μου φαίνεται ελπίζω… Δεν έχω 
κάνει πλαστική… Δεν έχω τα λεφτά. Διαφο-
ρετικά θα ήθελα να έχω κάνει τα πάντα. Να 
είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα 
κέντρο αισθητικής και να με περιποιούνται, 
αλλά ούτε χρόνος, ούτε λεφτά για τέτοια.

Πως βγήκε το όνομα Lila True Story;

Από μια εκπομπή που έκανα στο Comedy 
Lab, περίπου για τρία χρόνια, το «ΤΡΟΥ ΣΤΟ-
ΡΙ». Το έβγαλα έτσι γιατί έδειχνα αληθινές 
μου καταστάσεις, με χιούμορ. Θα το συνέχιζα 
και τώρα αλλά δεν προλαβαίνω να τα κάνω 
όλα. Κάνω δυο δουλειές έχω ήδη ένα παιδί, 
πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε αυτά 
που σου φέρνουν λεφτά. Το youtube είναι 
πάρα πολύ καλό, απλά ακόμα στην Ελλάδα 
δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από αυτό. Θα 
μπορούσε το youtube να πάρει το δρόμο που 
έχει πάρει και σε άλλες χώρες αν έπεφτε η 
διαφήμιση λίγο περισσότερο πάνω του. Τότε 
θα μπορούσαμε να ζήσουμε και από αυτά τα 
βίντεο.

Πριν κάνετε αυτά τα βίντεο τι προηγήθηκε 
στη ζωή σας;

Ξεκίνησα να φοιτώ στο Ιστορικό Αρχαιολο-
γικό, που είναι άσχετο με αυτό που κάνω 
τώρα, αλλά είναι αυτό που σου λένε οι γονείς 
«βάλε και κάτι άλλο από αυτό που θες στο 
μηχανογραφικό» και «σπάει» ο διάολος το 
ποδάρι του και περνάς σε αυτό το κάτι άλλο. 
Μόλις το τελείωσα έκανα αυτό που ήθελα. 
Πήγα σε μια δραματική σχολή και πέρασα στη 
Θεατρολογία. 

Και μετά το stand up comedy;

Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο ο άνδρας 
μου, ο Σίλας Σεραφείμ, που ήταν ήδη σε αυ-
τόν το χώρο και μαζί του ανακάλυψα ότι και 
εγώ έχω μια τέτοια πλευρά. Την δούλεψα και 
τελικά απέδωσε επαγγελματικά. Δεν θεωρώ 
ότι είμαι πολύ δουλεμένη στο stand up συ-
γκριτικά με άλλους, γιατί δεν προλαβαίνω 
είναι κάτι που θέλει πολύ δουλειά και αυτή 
τη δυνατότητα δεν την έχω αυτή τη στιγμή.

Γιατί είναι ανδροκρατούμενο το stand up 
comedy;

Γιατί μια γυναίκα είναι πιο δύσκολο να τσα-
λακωθεί, να αυτοσαρκαστεί και επειδή είναι 
και στη νοοτροπία μας ότι μια γυναίκα δε θα 
τσαλακωθεί εύκολα και ο άλλος το αντιμετω-
πίζει πιο δύσπιστα. Διαφορετικά θα αντιμε-
τωπίσουν εμένα και διαφορετικά έναν άνδρα, 
γιατί από εκείνον περιμένουν καφρίλα, ενώ 
από μένα όχι.

Πως ήρθε η συνεργασία με την εκπομπή 
της Τατιάνας Στεφανίδου στο «Ε»;

Με είδαν στο youtube. Οι περισσότερες συ-
νεργασίες που έχω κάνει τα τελευταία τρία 
χρόνια ήρθαν επειδή με έχουν δει εκεί.

Στην εκπομπή κάθε μέρα σχεδόν μεταμφι-
έζεστε…

Η μεταμφίεση βγαίνει καλύτερα επειδή το 
έχω δουλέψει αρκετά. Έχω μεγάλη βοήθεια 

και από την εκπομπή. Αυτό που κάνω, αν 
ήταν σε άλλη χώρα και με άλλα budget  θα 
έπρεπε να έχει τρία άτομα από πίσω του. 
Ωστόσο είμαι μόνο εγώ και με βοηθάει πολύ 
το φιλότιμο των ανθρώπων που είναι στο μα-
κιγιάζ, στο ενδυματολογικό και γενικά στην 
παραγωγή γιατί όταν ζητάω κάτι σκίζονται να 
το βρουν.

Η σάτιρα σας βασίζεται στην επικαιρότητα. 
Είναι δύσκολο να βρείτε αυτό που θα σας 
κάνει να γράψετε το κείμενο;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να καταλάβεις, 
μόλις γυρίσω σπίτι βλέπω όλα τα βραδινά 
δελτία ειδήσεων, μαζί με το παιδί μου, σημει-
ώνω αυτά που μου κάνουν εντύπωση, μετά 
βλέπω όλα τα site και γύρω στις 10 το βράδυ 
αποφασίζω τι θα γράψω. Το κείμενο για να το 
γράψω μου παίρνει το λιγότερο μιάμιση ώρα.

«Πολιτικός με έχει αποκαλέσει… σίχαμα»

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού

Η Λίλα Σταμπούλογλου ή αλλιώς Lila True Story είναι από τις κωμικούς που δε φοβούνται να «τσαλακωθούν», τουναντίον. Το ατού της είναι 
αναμφίβολα η σάτιρα της επικαιρότητας. Και όχι άδικα! Κάθε μέρα η Lila True Story εμφανίζεται στην εκπομπή «Tatiana Live» της Τατιάνας 

Στεφανίδου και επιλέγοντας ένα θέμα που θα την κεντρίσει από την καθημερινή ειδησεογραφία το κάνει κυριολεκτικά δικό της. Ραμμένο και 
κομμένο στα μέτρα της γράφει ένα σατιρικό κείμενο και στη συνέχεια μεταμφιέζεται σε ότι προστάζει ο ρόλος του one-woman show της.

#συνέντευξη

Έχετε σατιρίσει αρκετούς πολιτικούς. 
Έχει θιχτεί κάποιος; 

Έχουν υπάρξει αντιδράσεις που τις έχω μά-
θει μέσω των συνεργατών μου. Τους είχε 
στείλει μηνύματα κάποιος ο οποίος είναι 
στην τωρινή κυβέρνηση και με έχει απο-
καλέσει «σίχαμα». Η αλήθεια είναι ότι τον 
συγκεκριμένο τον έχω «σκίσει». Εγώ γενι-
κά στη σάτιρα μου δεν προσβάλω, το κάνω 
καλοπροαίρετα, εκτός από εκείνους που 
δεν συμπαθώ. Δεν αντέχω καθόλου τους 
ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ. Για 
παράδειγμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρό-
τι δεν συμφωνώ καθόλου με τις πολιτικές 
απόψεις του και τον τρόπο που τις εκφρά-
ζει πολλές φορές, ωστόσο παραδέχομαι 
και αναγνωρίζω ότι είναι πολύ ανοιχτός 
στη σάτιρα. Μάλιστα, μια φορά είχα φτιάξει 
ένα χιουμοριστικό τραγούδι για τον ίδιο, το 
οποίο το προώθησε μέσω του twitter. Όσο 
και να τον χτυπάς δε θα σου κακιώσει.

Θα θέλατε να κάνετε και κάτι άλλο στην 
τηλεόραση;

Θα ήθελα να βρεθώ σε μια αμιγώς σατιρι-
κή εκπομπή, όσο μπορεί να γίνει αυτό στην 
Ελλάδα, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει 
ξαφνικά ένα Saturday Night Live. Πολλές 
σατιρικές προσπάθειες που γίνονται εί-
ναι για τα «μπάζα», γιατί βλέπεις ότι πάνε 
να πλασάρουν προϊόντα σάτιρας χωρίς να 
υπάρχει ο «ειδικός» μέσα. Aυτό γίνεται δι-
ότι πολλές προσπάθειες στηρίζονται σε δη-
μοσιογράφους που έχουν χιούμορ. Αν και 
υπάρχουν πολύ έξυπνοι δημοσιογράφοι 
και με χιούμορ απλώς την ατάκα αλλιώς θα 
την δουλέψει ο δημοσιογράφος και αλλιώς 
ο σατιρικός καλλιτέχνης.

Μέσα από τα άρθρα σας στο protagon 
ασκείτε κριτική στην Κυβέρνηση. Για 
ποιο λόγο έχετε επιλέξει αυτήν τη στάση;

Αυτό πηγάζει από τον τρόπο που διαχειρί-
στηκαν την εξουσία. Ανήκω και εγώ στους 
ανθρώπους που πίστεψαν το ΣΥΡΙΖΑ και 
απογοητευτικά μετά. Αρκετά δικαιολογη-
μένα τον πίστεψε τόσος κόσμος, βλέπο-
ντας από τον εαυτό μου έχεις ανάγκη να 
πιστέψεις σε κάτι. Τώρα όμως  λιγότερο, 
μετά τη φόλα που φάγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
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«Η ψυχή του  
πέτρινου σπιτιού» «Κρυσταλλία» «Όλα για καλό» «Μπερλίν» 

Η Έλενα, σπρωγμένη από μια ανεξήγητη πα-
ρόρμηση, εγκαταλείπει μια λαμπρή καριέρα 
στην Αμερική και εγκαθίσταται στην Ελλάδα 
για να κάνει μια νέα αρχή. Η ίδια ανεξήγητη 
παρόρμηση την οδηγεί στη μαγευτική Μο-
νεμβασιά όπου γνωρίζεται με τον Μάνο, 
ιδιοκτήτη ενός παλιού αρχοντικού. Από την 
πρώτη στιγμή, οι δύο νέοι έχουν την εντύ-
πωση ότι κάτι αδιόρατο τους συνδέει, λες 
και μια αύρα από τα παλιά διαχέεται στο αρ-
χοντικό και τους κατακλύζει. Σύντομα αρχί-
ζει να τους επισκέπτεται στον ύπνο τους μια 
γλυκιά γυναικεία παρουσία και τα όνειρά 
τους, με έναν μυστηριώδη τρόπο, αποτε-
λούν ιστορίες που αλληλοσυμπληρώνονται. 
Και τότε, αρχίζουν να μαντεύουν ότι η βα-
θιά σχέση τους εκτός από μέλλον έχει και 
παρελθόν. Πώς είναι δυνατόν δύο άνθρω-
ποι να βλέπουν το ίδιο όνειρο; Ποιες μαγι-
κές χρονικές διαδρομές φέρνουν στη ζωή 
τους αυτή τη γυναίκα; Ποια αόρατα νήματα 
συνδέουν την ιστορία τους με καταστάσεις 
και πρόσωπα που έζησαν αιώνες πριν, τότε 
που η Μονεμβασιά βρισκόταν στο απόγειο 
της δόξας της; Ένας μεγάλος έρωτας που 
διασχίζει τον χρόνο μέχρι να βρει δικαίωση. 
Ένα παιδί που το διεκδικούν δύο μανάδες. 
Μια τραυματική απώλεια κι ένας ύμνος στη 
μητρική αγάπη που προστατεύει και πέρα 
από τον τάφο.

Η συγγραφέας περιγράφει την Κρυσταλλία 
αέρινη, επιβλητική, μια γυναίκα που έχει 
πολλά να πει και περισσότερα να κρύψει. 
Πλασμένη για τ’ αλλιώτικο, το διαφορετικό. 
«Διαόλου θηλυκό».  Έχοντας αποδράσει 
από τη ζωή της στο νησί, η Κρυσταλλία δου-
λεύει σε ένα από τα πιο φημισμένα μπαρ της 
πόλης. Οι άντρες παγώνουν στη θέα της. Το 
πλάσμα που τους σερβίρει θα μπορούσε να 
είναι μια μεγάλη σταρ, μια ντίβα από αυτές 
που εξυμνούν τα περιοδικά. Κι όμως εκείνη 
είναι μια σερβιτόρα, η δική τους σερβιτόρα. 
Κρυσταλλία, Νικόλας, Γωγώ. Οι τρεις τους 
ακροβατούν σε ένα τεντωμένο σχοινί. Εδώ 
ο έρωτας και το πάθος μπλέκουν σε έναν 
επικίνδυνο χορό με τα ψέματα και την προ-
δοσία. Ένα χορό που μοιάζει με βουτιά στο 
κενό. Ένας αόρατος δολοφόνος σπέρνει 
τον πανικό στην πόλη. Τα θύματά του εί-
ναι όμορφες νεαρές κοπέλες. Η αστυνομία 
ζητά απαντήσεις. Ψάχνει τη λύση σ’ ένα αί-
νιγμα πάθους και διαστροφής. Και ο χρόνος 
μετράει αντίστροφα. Η μοίρα κόβει την τρά-
πουλα, τα φύλλα μοιράζονται, το παιχνίδι 
αρχίζει...

Εκδόσεις Ψυχογιός Εκδόσεις Bell
Όλα συμβαίνουν γύρω από δύο αλλόκοτες 
κηδείες, μια απρόσμενη γέννηση και τα τρία 
διαδοχικά δείπνα, που επισφράγισαν τα γε-
γονότα αυτά. Παλιά κιτρινισμένα ψιλόχαρτα 
ξεθάβονται, ιστορίες ξεχασμένες ξεβράζο-
νται, τόποι έρημοι και στιγματισμένοι ζω-
ντανεύουν ξανά, οικογενειακά και κοινωνι-
κά μυστικά ξεσφαλίζονται, άνθρωποι ξένοι 
αλλά και τόσο όμοιοι ανταμώνουν στης 
ζωής τους το διάβα. Οι αποκαλύψεις όμως 
που έρχονται στο φως αποδεικνύονται δυ-
σβάσταχτες για τον Δημοσθένη και τη μικρή 
του ομήγυρη. Τόσο για τους γέροντες, που 
αναμασούν μοιραία την κοινή φύτρα των 
πάντων, όσο και για τους νεότερους, που 
ζουν τα συμβάντα για πρώτη φορά.

Εκδόσεις Πόλις
Ένα βιβλίο που παρακολουθεί το Βερολίνο 
σαν ντοκιμαντέρ, εντελώς υποκειμενικά, 
αλλά καθόλου προσωπικά. Η αφήγηση του 
συγγραφέα δεν είναι παρά ένα μάτι, ο φα-
κός της κάμερας που καταγράφει μια λα-
χανιασμένη περιπλάνηση στη μνήμη, μια 
ιστορία μετανάστευσης, μια αντιπαράθεση 
με τον αντισημιτισμό, αλλά και πολλές τρυ-
φερές ή πικρές συναντήσεις. Ένα Βερο-
λίνο ήπιο, δημοφιλής πόλη της Ευρώπης, 
ιδιαίτερη, με παγωμένους χειμώνες που 
δεν ξεθωριάζουν τον θρύλο της, ίσα-ίσα 
τον τρέφουν, με ένα παρελθόν και -κυρί-
ως- ένα παρόν που είναι δύσκολο να μη 
σε τυλίξουν στο σαγηνευτικό τους δίχτυ. Τι 
συμβαίνει, όμως, αν αποφασίσει κάποιος να 
κινηθεί έξω από τον κύκλο της φήμης, αν 
προσπαθήσει να σκαλίσει τα μυστικά της, αν 
νιώσει να τον πλακώνει το γκρίζο φόντο και 
η μελαγχολία , αν ξύσει την πρόσοψη της 
Ιστορίας, αν απλώσει το χέρι και φαει γλυκά 
ροδάκινα σε έναν παρατημένο βερολινέζικο 
κήπο;

Εκδόσεις Πόλις

της Φανής Πανταζή της Ειρήνης Βαρδάκη της Άντζης Σαλταμπάση του Γιάννη Μακριδάκη

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr #books
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Οι… βιβλιοφάγοι ξαναβρήκαν τη χαρά τους

#book

Τις πύλες της στο κοινό άνοιξε ξανά, η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη στην οδό Εθνικής Αμύνης 27,  ύστερα από ενάμιση χρόνο. Στο κτίριο, που 
έκλεισε τμηματικά τον Νοέμβριο του 2015 και οριστικά τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έγιναν τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας 

– Θράκης για το ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας», με προϋπολογισμό 1.049.468,95€.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της βιοκλιματικής ανα-
βάθμισης τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό του 
κτιρίου περσίδες ως σκίαστρα, οι οποίες λει-
τουργούν με αυτόματο μηχανισμό και ανοι-
γοκλείνουν ανάλογα με τη φορά του ηλίου. 
Όπως εξηγεί στην Karfitsa η προϊσταμένη 
της διεύθυνσης της βιβλιοθήκης, κ. Ευαγγε-
λία Αβτζή  «ο λόγος που έγινε αυτή η αλλα-
γή είναι για μην υπάρχει αποπνικτική ζέστη 
το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα». Επίσης 
έγινε αλλαγή κουφωμάτων και υγρομόνωση, 
ενώ στο κτίριο τοποθετήθηκαν καινούργια 
θερμαντικά σώματα και κλιματιστικά. Μετά 
το πέρας των βιοκλιματικών εργασιών, συ-
νεργεία πραγματοποίησαν βιολογικό καθαρι-
σμό, τόσο στον χώρο και στο κτίριο, όσο και 
στα βιβλία.

Ανακατατάξεις στο εσωτερικό

Η διεύθυνση της βιβλιοθήκης προχώρησε 
και σε αλλαγές στο εσωτερικό του χώρου. 
Αρχικά, στο ισόγειο θα λειτουργεί αποκλει-
στικά παιδικό τμήμα, καινοτομία που εξέλει-

πε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, το οποίο 
εμπλουτίζεται διαρκώς με βιβλία, ενώ στον 
πρώτο όροφο βρίσκεται σε εξέλιξη η δημι-
ουργία ξενόγλωσσης βιβλιοθήκης. Όπως 
αναφέρει η κ. Αβτζή «σκοπός αυτού του τμή-
ματος είναι να μπορούν και άτομα που δεν 
μιλούν ελληνικά, να διαβάσουν βιβλία. Στις 
βλέψεις μας, βέβαια, είναι και να δημιουρ-
γηθεί ένας χώρος, στον οποίο θα μπορούν 
να γίνονται συνδιαλέξεις ανάμεσα σε πρόξε-
νους». Συμπληρώνοντας, υπογραμμίζει  πως 
στο ενδιάμεσο μεταξύ ισογείου και πρώτου 
ορόφου, όπου υπάρχουν τα φωτιστικά, θα 
τοποθετηθεί plexiglass, για να κλειστεί ο χώ-
ρος και να μη διαπερνάει ο θόρυβος. Τα υπο-
λογιστικά συστήματα που βρίσκονταν στην 
αίθουσα έχουν αποσπασθεί και ορισμένα 
έχουν μεταφερθεί στους χώρους ανάγνωσης 
και δανεισμού βιβλίων. Οι υπόλοιποι όροφοι 
παραμένουν ως έχουν, με ελάχιστες αλλαγές. 
Το τμήμα της λογοτεχνίας μεταφέρθηκε στον 
τέταρτο, συλλογή η οποία εμπλουτίστηκε με 
επιπρόσθετα βιβλία, ενώ οι σπάνιες συλλο-
γές, με 116 τίτλους – ο παλαιότερος από τους 
οποίους είναι η «Ελληνική Γραμματική» του 
Θόδωρου Γαζή, που εκδόθηκε το 1495 και 
περιλαμβάνει τέσσερα βιβλία – τοποθετήθη-
καν σε βιβλιοθήκη που κλειδώνει. Το κοινό, 
όπως και παλαιότερα, θα έχει τη δυνατότητα 
να διαβάζει τα σπάνια αυτά βιβλία μόνο εντός 
της βιβλιοθήκης και κατόπιν συνεννόησης 

με τη διεύθυνση. Η κ. Αβτζή ανέφερε μά-
λιστα πως υπάρχουν και άλλοι σχεδιασμοί 
κατά νου, οι οποίοι όμως είναι ακόμα υπό 
συζήτηση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημει-
ωθεί πως την Τετάρτη 3 Μαΐου, σχεδιάζεται 
η διοργάνωση ολοήμερων δράσεων και εκ-
δηλώσεων, ανοικτών για το κοινό, από όλα 
τα τμήματα της βιβλιοθήκης, με στόχο την 
εκ νέου γνωριμία με τις αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες. Οι προϋποθέσεις του δανεισμού 
βιβλίων δεν τροποποιήθηκαν – ισχύει ο δα-
νεισμός μέχρι και τεσσάρων βιβλίων με την 
επίδειξη της κάρτας της βιβλιοθήκης – , ενώ 
το κοινό μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα τις 
εγκαταστάσεις από Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή κατά τις ώρες 08:00 έως 20:30. Λόγω 
εορτών, τη Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, 
το κτίριο θα παραμείνει κλειστό.

Πληθώρα κόσμου προσήλθε στη βιβλι-
οθήκη με το άνοιγμά της. Όπως δηλώ-
νει χαρακτηριστικά η κ. Αβτζή «ο κό-
σμος είναι ανακουφισμένος. Περίμενε 
με ανυπομονησία να ξεκινήσει εκ νέου 
η λειτουργία της βιβλιοθήκης». Στον 
τέταρτο όροφο βρισκόταν και ο Θοδω-
ρής Αποστολίδης, φοιτητής, ο οποί-
ος είχε αφοσιωθεί στο διάβασμά του. 
«Έχει ένα χρόνο και τρεις μήνες που 
έκλεισε η βιβλιοθήκη. Είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος που άνοιξε. Είχαμε και τις 
άλλες βιβλιοθήκες αλλά η συγκεκριμέ-
νη είναι πιο βολική, μιας και είναι στο 
κέντρο». Στους διαδρόμους του ίδιου 
ορόφου και ο Δημήτρης Μαργαριτίδης, 
δημοτικός υπάλληλος ο οποίος σχολιά-
ζει στην Karfitsa «Με μια πρώτη μα-
τιά έχει βελτιωθεί η βιβλιοθήκη. Έχει 
γίνει καταμερισμός σε ορόφους, είναι 
πιο τακτοποιημένα. Σίγουρα, όταν είναι 
κλειστή μία τέτοιου βεληνεκούς βιβλι-
οθήκη για τόσο καιρό δημιουργούνται 
προβλήματα. Είμαι ευχαριστημένος που 
άνοιξε». 

«Ανακουφισμένο το κοινό»

1ος όροφος - Ξενόγλωσσο τμήμα

Δημήτρης Μαργαριτίδης

3ος όροφος

3ος όροφος - Κλειδωμένες συλλογές

Ισόγειο - Παιδικό τμήμα

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

Μια σημαντική εκδήλωση για την ενίσχυση της μονά-
δας της MDA Ελλάς για τη φροντίδα των ανθρώπων 
με νευρομυϊκές παθήσεις στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
οργάνωσε η Kosmocar-Volkswagen στο Ολυμπιακό 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της χορηγίας 
της εταιρείας στο 12ο Διεθνές Μαραθώνιο «Μέγας 
Αλέξανδρος».

«Μια πραγματική γιορτή για την πόλη της Θεσσαλονί-
κης και τη Βόρεια Ελλάδα που ταξιδεύει το όνομα της 
χώρας μας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλο τον 
κόσμο» είπε ο Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing 
της Volkswagen, κ. Θανάσης Κονιστής, ο οποίος εξήρε 
και την κοινωνική προσφορά της MDA Ελλάς.  (Σστη 
«Volkswagen Running Team» θα συμμετέχει και ο 
αθλητής της MDA Γιάννης Μητρούλης, μαζί με το 
συνοδό του Αχιλλέα Τσακιλτζίδη)

Από την πλευρά της MDA Ελλάς, η Πρόεδρος κ. Βάνα 
Λαβίδα ευχαρίστησε την Volkswagen για την έμπρακτη 
στήριξη στο έργο της οργάνωσης ενώ αναφέρθηκε και 
στη δρομική ομάδα της MDA μέσα από την οποία δίνε-
ται η δυνατότητα να συμμετέχουν στους αγώνες άτομα 
με νευρομυϊκές παθήσεις. Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν και οι Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά, οι ποδοσφαιρι-
στές του Άρη, Ανδρέας Τάτος και Μπράνα Ίλιτς, καθώς 
κι άλλοι αθλητές.

Βραδιά… «πρωταθλήματος ζωής»#ζώδια

Ο Περιφερειάρχης Α. Τζιτζικώστας με τον Διευθυντή Πωλήσε-
ων και Marketing της Volkswagen, Θανάση Κονιστή

Θανάσης Κονιστής και Φανή Χαλκιά

Το ηλεκτροκίνητο Golf Που θα «τρέξει» στο μαραθώνιο

ΚΡΙΟΣ

Ήρθε η στιγμή να αφουγκραστείτε και όχι να δρά-
σετε στην προσωπική σας ζωή. Θα ξεχάσετε το 
φλογερό «εγώ» σας και θα ανατρέξετε περισσό-

τερο στη συναισθηματική πλευρά σας, εκεί όπου θα αντικρίσετε το 
πρόσωπο που θα σας παρέχει αυτό που σας λείπει περισσότερο. 

ΤΑΥΡΟΣ

Οι φιλίες γίνονται έρωτας και στα μάτια σας όλα 
είναι πιθανά να συμβούν. Μία ξεχασμένη αγάπη 
βρίσκεται και πάλι στη ζωή σας και διεκδικεί αυτό 

που είχατε αφήσει ημιτελές. Έτσι, ο μήνας αυτός έχει να σας δείξει 
το παρελθόν που ακόμη δεν έχει νεκρωθεί και θέλει ένα φιλί για 
να ζωντανέψει. 

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θέλετε να φανερώσετε τα συναισθήματά σας σε 
όλο τον κόσμο, όμως κάτι σας κρατά. Είναι ίσως 
πολύ νωρίς για κάποια απόφαση ή μπορεί να 

υπάρχουν κοινωνικοί περιορισμοί που δεν μπορείτε να τους εξα-
λείψετε. Κρατήστε αυτό που έχετε στην καρδιά σας, γιατί πάντα 
υπάρχει ένα όμορφο αύριο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ένας έρωτας από μακριά σάς συγκλονίζει ή σας 
περνά κάποια μηνύματα που μέχρι σήμερα δεν εί-
χατε νιώσει. Ένα σημαντικό ταξίδι θα σας δώσει τη 
δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε ένα νεφελώδες τοπίο 

στην προσωπική σας ζωή. 

ΛΕΩΝ

Ένα ερωτικό πάθος είναι ικανό να τα ανατρέψει 
όλα στη ζωή σας. Μπορεί να θελήσετε να ρισκά-
ρετε τα πάντα για έναν έρωτα, αλλά να σκεφτείτε 
πριν τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Τα πάθη δεν 

είναι πάντα ακίνδυνα και ίσως σας διαλύσουν συναισθηματικά και 
υλικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η προσωπική σας ζωή γίνεται πολύ σημαντική 
αυτή την περίοδο. Θέλετε να ξεκουράσετε την 
ψυχή σας από τις ταλαιπωρίες του παρελθόντος, 
όμως μη βιάζεστε ακόμη να πιστέψετε σε κάτι 

ιδανικά πλασμένο. Δεν λείπουν οι νάρκες από τον δρόμο σας και 
πρέπει να είστε υποψιασμένοι.

ΖΥΓΟΣ

Θα ανακαλύψετε ότι μέσα στο επαγγελματικό σας 
περιβάλλον υπάρχει μία καρδιά που χτυπά μόνο 
για σας. Ίσως να μην είναι και οι πιο ιδανικές συν-

θήκες, ώστε να αφήσετε τον έρωτα αυτόν να ανθήσει. Επιτρέψ-
τε του, όμως, να φωλιάσει στο μυαλό σας, για όσο θα κρατήσει η 
άνοιξη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο έρωτας θα βρίσκετε κοντά σας, με τα καλά και 
τα άσχημά του. Η Αφροδίτη, όσο θα βρίσκεται σε 
αυτήν τη θέση, θα σας ευνοεί αρκετά, αλλά πάντα 
θα σας επισημαίνει κάποια λάθη από το παρελθόν, 

που δεν θα σας αφήσουν έτσι εύκολα να ζείτε την απόλυτη ολο-
κλήρωση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ήρθε η στιγμή να αποφασίσετε για το μέλλον της 
σχέσης σας. Το οικογενειακό περιβάλλον σάς πιέ-
ζει να κάνετε ένα βήμα μπροστά, αλλά μία μυστι-
κή φωνή σας λέει «όχι». Αφήστε λίγο τον χρόνο, 

εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα να σας καθοδηγήσει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Δεν θα σας λείψουν οι νέες γνωριμίες, αλλά η 
φράση που ταιριάζει εδώ είναι… φοβού τους 
Δαναούς και δώρα φέροντες. Μην εμπιστευτείτε 
απόλυτα τα νέα πρόσωπα και ό,τι σας υπόσχονται. 

Ο Απρίλιος δίνει πολλά, αλλά θα πάρει πολλά περισσότερα αν δεν 
προσέξετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Βρίσκεστε σε περίοδο ανασφαλειών, που οι ρίζες 
τους μπορεί να προέρχονται από δικά σας μακρι-
νά λάθη που είχατε κάνει σε προσωπικό επίπεδο. 

Τώρα καλείστε να βρείτε λύσεις μέσα από το φιλικό περιβάλλον ή 
κάποιον δάσκαλο της ψυχής σας, που θα σας καθοδηγήσει.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι συναισθηματικοί σας δεσμοί θα έχουν κάποια 
πισωγυρίσματα σε παρελθόντα γεγονότα, που σας 
θυμίζουν γκρίζο τοπίο. Είναι αλήθεια ότι δεν θα 
μπορείτε εύκολα να ρουφήξετε την ευτυχία που 

σας δίνεται, γιατί ζωντανεύει κάτι από το παρελθόν, που δεν σας 
αγάπησε ποτέ.

Η Αφροδίτη «αιχμάλωτη» στον υγρό κόσμο! 
Γιατί τα συναισθήματα αυτή την περίοδο είναι πολύ έντονα και κάποιες φορές φτάνουν στα άκρα; Αυτήν την περίοδο 
και έως τις 28 Απριλίου, θα έρθουμε αντιμέτωποι με το πέρασμα της Αφροδίτης στους Ιχθύες, στο ζώδιο που τα 
συναισθήματα φτάνουν στις υψηλότερες συναισθηματικές οκτάβες. Σε κάθε ζώδιο είναι διαφορετική η επιρροή της, 
αλλά σε όλους μας θα μείνει κάτι παράξενο στη θύμησή μας, μετά από αυτό το πέρασμά της στα άδυτα βασίλεια του 
Ποσειδώνα. 
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Μια ξεχωριστή βραδιά γαστρονομικής περιήγησης « Food & 
Wine Pairing» με τα κρασιά κυρ Γιάννη, είχαν την δυνατότητα να 
απολαύσουν πρόσφατα όσοι παραβρέθηκαν  στο  γνωστό εστια-
τόριο Thria  που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γευστικούς 
προορισμούς της Θεσσαλονίκης. Ο chef  Δημήτρης Τασιούλας 
δημιούργησε ένα ειδικά  μελετημένο μενού έξι πιάτων «πα-
ντρεύοντας το» με  έξι από τις πιο εκλεκτές ετικέτες κρασιών του 
Κτήματος κυρ Γιάννη. Το αποτέλεσμα: η πανδαισία γεύσεων, κατά 
κοινή ομολογία των εκλεκτών προσκεκλημένων της κατάμεστης 
αίθουσας. Σε ζεστή φιλική ατμόσφαιρα, ο Στέλ(λ)ιος Μπουτάρης, 
οινοποιός και διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας γοήτευσε τους 
συνδαιτυμόνες  με την αμεσότητα και την ευγλωττία του παρου-
σιάζοντας τα χαρακτηριστικά των ετικετών κυρ Γιάννη που έδε-
σαν άψογα με το μενού του Δημήτρη Τασιούλα. Η βραδιά κύλησε 
πολύ ευχάριστα στο ξεχωριστό xώρο του Thria, αφήνοντας τους 
καλεσμένους με ξεχωριστές γευστικές και όχι μόνο, αναμνήσεις.

Πανδαισία «μεθυστικών» γεύσεων και αρωμάτων

Θάλεια Διακογιάννη, Άντζελα Αθανασίου Λήδα Παπαδοπούλου, Τίτη & Άντυ Δάνου 

Πετιούλα & Τάσος Κατσάρκα Σόφη & Γιάννης Χατζηνικολάου Αλέξανδρος Κομματίδης, Λήδα Παπαδήμα  

Παπαδημητροπούλου Χριστίνα, Βαλτάρα Μαριέτα, Μάνια Πηλείδου, 
Ζιάκα Σοφία

Βίκυ Γιαννακούλια-Τασιούλα, Λήδα Παπαδοπούλου

Δημήτρης Τσαχαλίνας, Μαρία Αλεξανδροπούλου  

Ο Σέφ και ιδιοκτήτης του THRIA Δημήτρης Τασιούλας με τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της Κυρ-Γιάννη κ. Στέλλιο Μπουτάρη

Νατάσα Λαγογιάννη, Ιωακείμ Λαγογιάννης Νατάσα Λαγογιάννη, Ελπίδα Κορρέ

#social_life
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Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον 
Παναθηναϊκό για την 28η αγωνιστική της Super 
League και ενώ απομένουν πλέον δύο στροφές 
για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια αυτού. 
Μάλιστα, πέρα από το γόητρο, η ήττα αυτή «κό-

στισε» στους «πράσινους» και έναν βαθμό από την 
ειδική βαθμολογία, με τον Δικέφαλο να έχει αυτήν 

την στιγμή να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και αυτό 
γιατί η βαθμολογία στα πλέι-οφ, μετά το τέλος της 

28ης αγωνιστικής, διαμορφώθηκε ως εξής: ΠΑΟΚ 1, 
Πανιώνιος 1, Παναθηναϊκός 0, ΑΕΚ 0.

Επόμενοι αντίπαλοι του «ασπρόμαυρου» συλλόγου, 
που έχει φτάσει τους 55 βαθμούς και βρίσκεται στη 
2η θέση της βαθμολογίας, είναι ο Πλατανιάς εκτός 

έδρας και η Κέρκυρα.

Υποχρεωμένος να παλέψει ως το τέλος για να 
κερδίσει το ένα από τα δύο εισιτήρια της ανόδου 
στη Super League είναι ο Άρης, προκειμένου να 

πετύχει τον στόχο που είχε θέσει από την αρχή 
της φετινής σεζόν και ενώ απομένουν ακόμα 

οχτώ αγωνιστικές. Τα πράγματα βέβαια στην πο-
ρεία μπορεί να μην εξελίχθηκαν, όπως θα περίμε-

ναν οι διοικούντες τον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο, 
ωστόσο, το σύνολο του Νίκου Κωστένογλου δεν 

έχει χάσει το «τρένο» της ανόδου.

Τρεις σερί νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές μετράει ο 
Ηρακλής, που για πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό 

βρέθηκε εκτός της επικίνδυνης ζώνης και πλέον 
κρατάει την τύχη στα χέρια του. Μάλιστα, είναι 

χαρακτηριστικό πως οι «κυανόλευκοι» είχαν να ση-
μειώσουν τέτοια επίδοση δέκα ολόκληρα χρόνια και 
συγκεκριμένα από τη σεζόν 2006-΄07, όταν η ομάδα 
βρισκόταν πάλι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολο-

γικού πίνακα, καταφέρνοντας τελικά να παραμείνει 
στη μεγάλη κατηγορία.

Με τη νίκη του επί του ΠΑΣ Γιάννενα, ο «γηραιός» 
όχι μόνο βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά… 

έβαλε από κάτω και την ΑΕΛ – με την οποία ισοβαθ-
μεί στη 13η θέση -, καθώς έχει καλύτερη επίθεση 

και πλέον βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Επόμενος 
αντίπαλος των παικτών του Σάββα Παντελίδη είναι 

το ερχόμενο σαββατοκύριακο ο Παναιτωλικός, ο 
οποίος είναι στη 10η θέση, αλλά με τη δύναμη του 

κόσμου του ο Ηρακλής μπορεί να του «κόψει» 
βαθμούς.

Καταδικαστική ήταν η ήττα, που γνώρισε με 1-0 η 
Βέροια το περασμένο σαββατοκύριακο στο Αγρίνιο 

από τον τοπικό Παναιτωλικό, και την αναγκάζει πλέ-
ον ν’ αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία, μετά από 

πέντε συνεχή χρόνια παρουσίας σε αυτήν! Μπορεί το 
πρωτάθλημα να θέλει δύο ακόμα αγωνιστικές για να 

ολοκληρωθεί, ωστόσο, η «Βασίλισσα» δεν «κερδίζει» 
σε καμία τριπλή ισοβαθμία, υστερεί στις «μονές» με 

Ηρακλή και ΑΕΛ, ενώ έρχεται τελευταία εάν υπάρξει 
τετραπλή στους 25 βαθμούς, που είναι και το ανώτε-
ρο που μπορεί να φτάσει. Πλέον, λοιπόν, ο υποβιβα-

σμός είναι μία σκληρή πραγματικότητα για την ομάδα 
της Ημαθίας και οι εναπομείναντες αγώνες θα είναι 

διαδικαστικού χαρακτήρα.

Αγωνιστικό και ψυχολογικό αβαντάζ

Μάχη ως το τέλος

Φόρα… ανηφόρα!

Αποχαιρέτισε την κατηγορία

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Πρόωρη… «Ανάσταση» έκανε ο Αχιλλέας Νεοκαι-
σάρειας στο Κίτρος, καθώς επιβλήθηκε με 2-1 της 
τοπικής Πύδνας και πήρε βαθιά «ανάσα» για την 
παραμονή. Οι παίκτες του Αχιλλέα πέτυχαν νίκη 
«χρυσάφι» απέναντι στην αδιάφορα βαθμολογικά 
ομάδα του Κίτρους, ωστόσο, δεν κρατούν πλέον την 
τύχη στα δικά τους χέρια, αφού τα δικά τους θετικά 
αποτελέσματα θα πρέπει να συνοδεύονται με ανεπι-
τυχή των ομάδων, που έχουν τον ίδιο στόχο.  

Μετά το μεγάλο διπλό παραμονής, που πέτυχε ο 
Αιγινιακός την περασμένη Κυριακή στη Μυτιλήνη, 
μπορεί ν’ ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιο-
δοξία, αφού ο κίνδυνος υποβιβασμού δείχνει ν’ απο-
μακρύνεται. Όχι ότι τα σύννεφα έχουν απομακρυνθεί 
τελείως, αλλά, αν η ομάδα της Πιερίας συνεχίσει με 
τον ίδιο ρυθμό, τότε και η νέα χρονιά θα την βρει στη 
δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία.

Απομακρύνονται  
τα σύννεφα…

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Της Έλενας Τσαλκατίδου

Αποφασιστικό βήμα για την άνοδό του στη Football 
League έκανε ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος 
ξεπέρασε σαν… σίφουνας το εμπόδιο της Δόξας 
Δράμας (2-0). Πλέον, οι Πόντιοι αποσπάστηκαν στο 
+4 από τους Δραμνούς και έχουν τον πρώτο λόγο για 
την κατάκτηση της πρωτιάς στον 1ο όμιλο και ενώ 
απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε του 
φετινού πρωταθλήματος.

Πλέον το πρωτάθλημα έχει διακοπή λόγω Πάσχα και 
θα ξαναρχίσει στις 23 Απριλίου.

  

Δεν την χάνει την άνοδο

«Ανάσα» για Αχιλλέα

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος
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Επιστρέφει δριμύτερη στην Α1 η 
γυναικεία ομάδα χάντμπολ του 
Άρη, μετά από μια εξαετία, αφού 
μέσω της διαδικασίας των μπαράζ 
εξασφάλισε την επάνοδό της στα 
μεγάλα σαλόνια. Είχε προηγηθεί, 
άλλωστε, και η περσινή χρονιά, 
όταν οι «κίτρινες» έχασαν μόλις 
για ένα… γκολ την επιστροφή 
τους.

Φέτος, όμως, ήταν η χρονιά τους, 
αφού κατάφεραν να τερματίσουν 
αήττητες στον όμιλό τους και με 
απολογισμό μία νίκη και μία ήττα 
στα μπαράζ να τσεκάρουν το πολυ-
πόθητο εισιτήριο.

Το τμήμα ιδρύθηκε το 1985 και 
έχει στο ενεργητικό του 13 συμ-
μετοχές στην Α1, αλλά και τρεις 

ευρωπαϊκές συμμετοχές. Ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια έφτασε στο 
σημείο… μηδέν, αναστέλλοντας τη 
λειτουργία του τη σεζόν 2013-΄14. 
Φρόντισε, όμως, μέσα στην επόμε-
νη τριετία, όχι μόνο να επανιδρυ-
θεί, αλλά και να πετύχει τον στόχο 
της επιστροφής.

Είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ, μέλος όλων των εθνικών ομά-
δων, προσφάτως κυπελλούχος Ελλάδας με τον Δικέφαλο, 
οικονομολόγος και υπεύθυνος πλέον στην οικογενειακή 
επιχείρηση! Ο λόγος για τον αθλητή της ομάδας χάντμπολ 
του Δικεφάλου, Θοδωρή Πετρίδη, ο οποίος δηλώνει «άρ-
ρωστος» με το άθλημα, που υπηρετεί για περισσότερα 
από 20 χρόνια!

Το χάντμπολ μπήκε στη ζωή του σε ηλικία μόλις 7 ετών, 
όταν συμπτωματικά ένας γυμναστής στο σχολείο του 
έφτιαξε ομάδα και ο μικρός τότε Θοδωρής θέλησε να δο-
κιμάσει. Αυτό ήταν: έρωτας με την πρώτη ματιά! Από τότε 
μέχρι σήμερα, έχει αποχωριστεί μόλις για δύο χρόνια τα 
αθλητικά του παπούτσια και τη φανέλα του για λόγους… 
ανωτέρας βίας (βλ. Πανελλαδικές εξετάσεις και σπουδές 
στην Κρήτη), που, όμως, δεν στάθηκαν ικανοί για να τον 
απομακρύνουν εντελώς από το αγαπημένο του άθλημα!

Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και οι… κούπες

Από τον Δία Πολίχνης, που ήταν η πρώτη του ομάδα, πήγε 
τη σεζόν 2004-΄05 στον ΠΑΟΚ με προπονητή τον άνθρω-
πο που τον έφερε σε επαφή με το χάντμπολ, τον Στέλιο 
Σεϊρεκίδη. Κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: είναι φοι-
τητής πλέον στην πόλη του – αφού στο μεταξύ έχει πάρει 

μεταγραφή από τα Χανιά στο ΠΑΜΑΚ – και ασχολείται με 
τον αθλητισμό. Δεν είναι επιμελής φοιτητής τα πρώτα 
χρόνια, αφού ρίχνει όλο του το βάρος στο χάντμπολ και 
με το πέρασμα των χρόνων ανταμείβεται: το 2009 θα στε-
φθεί πρωταθλητής Ελλάδας με την «ασπρόμαυρη» φα-
νέλα, για ν’ ακολουθήσουν άλλα δύο πρωταθλήματα και 
δύο κύπελλα Ελλάδας, ενώ πριν από 15 ημέρες ανέβηκε 
και πάλι στην κορυφή, κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδας 
στην Κοζάνη με τον ΠΑΟΚ.

Σπουδές vs Εθνική ομάδα

Όταν αποφάσισε ν’ ασχοληθεί πιο ενεργά με τις σπουδές 
του «αναγκάστηκε» να πει «όχι» στην Εθνική ανδρών, κα-
θώς οι υποχρεώσεις σε δύο ταμπλό δεν συνδυάζονταν. 
Δεν το μετανιώνει, γιατί τότε έτσι έπρεπε να γίνει.

Τα τελευταία χρόνια μοιράζει το 24ώρο του ανάμεσα 
στο κέντρο, όπου βρίσκεται η οικογενειακή επιχείρηση 
– ασχολείται με τα πάντα, από το να κουβαλήσει εμπο-
ρεύματα μέχρι και με τις λογιστικές δουλειές - και στη Μί-
κρα, όπου προπονείται με την ομάδα του. Είναι εύκολος ο 
συνδυασμός; «Όχι, γιατί χρειάζονται θυσίες και στα δύο», 
παραδέχεται ο ίδιος, αλλά «αξίζει τον κόπο!».

Το χάντμπολ του Άρη επέστρεψε!

Επιχειρηματίας το πρωί, κυπελλούχος το βράδυ!

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία εξαιρετική μεταγραφι-
κή κίνηση αποκτώντας τον Δημήτρη Λη-
μνιό από τον Ατρόμητο. Κίνηση η οποία 
θεωρητικά θα αποφέρει μελλοντικά 
αγωνιστικά οφέλη στον Δικέφαλο, αλλά 
σίγουρα απέφερε άμεσα επικοινωνιακά.

Τα αγωνιστικά κέρδη θα αξιολογούνται 
βήμα βήμα καθώς ο νεαρός επιθετικός 
έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του 
για να πείσει ότι δικαίως ο ΠΑΟΚ έβγαλε 
από το ταμείο του περίπου 800 χιλιάδες 
ευρώ για να τον αποκτήσει. Αντιθέτως τα 
επικοινωνιακά είναι περισσότερο απτά. Η 
απόκτηση από την ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης ενός ποδοσφαιριστή του οποίου 
το όνομα ήταν γραμμένο ψηλά στη 
μεταγραφική λίστα και των τεσσάρων 
μεγάλων ομάδων του Πρωταθλήματος 

ενισχύει το γόητρο του ΠΑΟΚ 
απέναντι στις ομάδες που έχουν 

τους ίδιους στόχους.

Πάντα όμως κάτι τέτοιες 
μεταγραφές ενέχουν το 
στοιχείο του ρίσκου καθώς 

ακόμη ο ποδοσφαιριστής 
πλάθεται αθλητικά σ’ όλα τα 

επίπεδα. Άρα μπαίνουν ζητήματα 
προσαρμογής του στο νέο επαγγελ-
ματικό περιβάλλον, εκεί όπου θα έχει 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, καλύτερης 
ποιότητας συμπαίκτες και μεγαλύτερη 
πίεση για διακρίσεις. Στοιχεία τα οποία 
όχι μόνο σε μία μεταγραφή ενός 19χρο-
νου όπως είναι ο Λημνιός, αλλά και σε 
κάθε μεταγραφή κανείς δεν μπορεί να 
είναι απόλυτος για την προσφορά της 
στη νέα ομάδα. Απλώς είναι μεγαλύτεροι 
οι κίνδυνοι για έναν νεαρό, όπως είναι ο 
πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου.  

Μ’ αυτή την άποψη συμφωνεί και ο θείος 
του Λημνιού, ο άνθρωπος που του έδειξε 
τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και 
πήρε την απόφαση από τη Νίκη Βόλου 
να μετακομίσει στον Ατρόμητο. Είπε λοι-
πόν: «υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
επιδρούν στην εξέλιξη του χαρακτήρα 
και του ποδοσφαιρικού αποτελέσματος. 
Δεν τελείωσε η διαμόρφωση του ούτε 
σαν ποδοσφαιριστής, ούτε ως χαρακτή-
ρας ούτε σαν άτομο. Θα πρέπει να βρει 
ένα ανάλογο κλίμα, ένα στοργικό κλίμα 
που θα αντικαθιστά την οικογένεια που 
του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αρκεί 
το ταλέντο. Είδαμε πολλά ταλέντα. Όταν  
το ταλέντο δεν πειθαρχεί στο ομαδικό 
πνεύμα και στις εντολές που παίρνει, 
κάποιες φορές χάνεται».

Μέσα σ’ αυτές τις κουβέντες κρύβεται 
όλη η αλήθεια για την επόμενη ημέρα 
της καριέρας του Δημήτρη Λημνιού, ο 
οποίος βρίσκεται σ’ ένα ποδοσφαιρικό 
σταυροδρόμι.

Το «σταυροδρόμι»  
του Δημήτρη Λημνιού
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#εικαστικά
Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης (Εγνατία 109, τηλ. 231 
0263308)

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής «Σπουδή στον Άθω» 
Η Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό 
Επιμελητήριο της Μόσχας, παρουσιάζει την ομαδική Έκθεση με έργα 
Αγιορειτών μοναχών και Ρώσων καλλιτεχνών με τίτλο «Σπουδή στον 
Άθω». Διάρκεια Έκθεσης: Έως 22 Απριλίου.

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γεωργίου Βαφόπουλου 
3, τηλ. 2310 424132)

«Εγχάρακτες Αντανακλάσεις» 
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο συνδιοργανώνει με τον Τομέα 
Χαρακτικής της Ακαδημίας Τεχνών του Πανεπιστημίου του Novi Sad της 
Σερβίας, έκθεση, με έργα καθηγητών και φοιτητών, που πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων του Novi Sad και του Α.Π.Θ. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 
9 Ιουνίου. Αίθουσες Εκθέσεων 5ου ορόφου. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-14:00 & 17:00-21:00, Σάββατο: 09:00-
14:00, Κυριακή: KΛΕΙΣΤΑ

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | Αίθουσα Αλλατί-
νη-Ντασώ (Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 231 0821231)

«ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΜΨH-
ΣΤΟΥ»

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για τη 
δημιουργική «καταγραφή» ειδικών περιοχών της πόλης, εντός της 
οποίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά του. Αυτή τη φορά, οι σχέσεις των 
φωτογράφων (και με την πόλη και με τη φωτογραφία), αναπτύχθηκαν 
σε μία περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την περιοχή που μόλις πριν 
από κάποια χρόνια, φιλοξενούσε τα σφαγεία της πόλης, οικονομική 
δραστηριότητα που της άφησε την ονομασία, αν και έχει σταματήσει να 
ασκείται από δεκαετίες. Η περιοχή των Σφαγείων της Θεσσαλονίκης 
(από το κτήριο των Δικαστηρίων, το λιμάνι και τη νέα Δυτική είσοδο, 

μέσω της εθνικής οδού) αποτέλεσε για έναν αιώνα και πλέον κομβικό 
σημείο ανάπτυξης της πόλης. Αλλάζοντας αρκετές φορές χαρακτήρα, 
μορφή και ύφος, φιλοξένησε, κατά καιρούς, παραγωγικές δομές, χώ-
ρους εμπορίου, δραστηριότητες του περιθωρίου της κοινωνικής ζωής 
αλλά και μέρος του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης. Οι φωτογράφοι 
που συμμετέχουν στην έκθεση, παρουσιάζουν την πολυπλοκότητα 
της περιοχής, και τη συνέχεια ή την εγκατάλειψη της ζωής σε αυτή, 
με μικρές ατομικές εργασίες. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 20 Απριλίου. 
Ώρες λειτουργίας: 18:30 - 21:30 εκτός Σαββάτου και Kυριακής. Για 
περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες: Βασίλης Καρκατσέλης, 
τηλ. 6942 860 890, email katselis@the.forthnet.gr

2 Concept Store

«Paper Travels» της Dorothee Mesander 
Γεννημένη στην Ολλανδία, ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στην Ελλά-
δα. Η αγάπη της για το κολάζ και για τα παλιά έντυπα, φωτογραφίες , 
περιοδικά και χάρτες την οδήγησαν στη δημιουργία μιας σειράς έργων, 
όπου μικρές ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα από την σύνθεση τους. 
Με μια διάθεση ρετρό, αλλά και μοντέρνα ταυτόχρονα, ταξιδεύει τον 
θεατή σε λεπτομερή αναζήτησή των στοιχείων της ιστορίας του έργου. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 17 Απριλίου.

Γκαλερί Chalkos (Ιουστινιανού 21, τηλ. 2310 250956)  

Ατομική έκθεση του Σάκη Παπαγιάννη “Eternity” 
Η έκθεση αποτελείται κυρίως από επιτοίχια γλυπτά έργα, μεικτής 
τεχνικής, με κυρίαρχα υλικά το χαλκό και τον ορείχαλκο. Διάρκεια 
έκθεσης: Από 19 Απριλίου έως 10 Μαΐου. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.30, Σάββατο: 10.00 – 14.00

Defacto (Π. Μελά 19, τηλ. 2310 263674)

«Ασυνέχεια» του φωτογράφου Πάρι Παρίση  
Η έκφραση του σώματος, με όλη του την ένταση, σε διαδοχικά κλικ, 
που παγώνουν την κίνηση, καταγράφουν το στιγμιαίο, το ίχνος, σε ένα 
χώρο υποβλητικό και δημιουργούν ασυνέχεια. Διάρκεια Έκθεσης: 
Έως 24 Απριλίου

Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 2310 243459)

3 + 2 Έκθεση της Βασιλικής Μάττα 
Παρουσιάζονται συνολικά 5 έργα με μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ 
τους. Τα τρία παλαιότερα, έχουν ως κύριο θέμα τον πυρήνα - κυψέλη, 
να περικυκλώνει, να κρύβει και να ορίζει επίπεδα. Στα πρόσφατα 
έργα η επαναλαμβανόμενη γραφή, το μοτίβο, ορίζει χώρο και σχήμα. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 18 Απριλίου

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

Private Collection III  
Τα έργα που φιλοξενούνται είναι των καλλιτεχνών: Αλέξη Ακριθάκη, 
Γιώργου Βακιρτζή, Σπύρου Βασιλείου, Γιάννη Γαΐτη, Νικολάου Γύζη, 
Όπυ Ζούνη, Νίκου Κεσσανλή, Costis, Δημήτρη Μυταρά, Κωνσταντί-
νου Παρθένη, Pavlos,  Θεόδωρου Στάμου, Wolfgang Stiller, Γιάννη 
Τσαρούχη, Αλέκου Φασιανού, Andy Warhol. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 
29 Απριλίου 

Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, τηλ. 231 0589185)

«Η Μνήμη της Επανάστασης. Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστι-
κοί-100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση» 
Στη διάρκεια των 100 χρόνων, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, που 
συμπληρώνονται φέτος, τα σύμβολα, οι εικόνες, τα μηνύματα και τα 
συνθήματα, το πνεύμα, η ορμή, ο δυναμισμός και οι διαστάσεις ενός 
από τα ιστορικά γεγονότα, που συγκλόνισαν τον κόσμο και καθόρισαν 

την ιστορία του 20ού αιώνα, παραμένουν επίκαιρα και αποτυπώνο-
νται στη δημιουργία πολλών σύγχρονων εικαστικών. 31 εικαστικοί 
δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα σύμβολα, τις εικόνες και τους 
πρωταγωνιστές της, τα μηνύματα, τα συνθήματα, το πνεύμα, την ορμή, 
τον δυναμισμό και τις διαστάσεις ενός από τα ιστορικά γεγονότα που 
«συγκλόνισαν» τον κόσμο και καθόρισαν την ιστορία του 20ού αιώνα, 
την Οκτωβριανή Επανάσταση.

Πέρα από τον όποιο επετειακό χαρακτήρα, η έκθεση επικεντρώνεται 
σ’ έναν ξεχωριστό προβληματισμό, με τις έννοιες της Ουτοπίας και της 
Επανάστασης να βρίσκονται στον πυρήνα της και με άμεση γειτνίαση 
και διάλογο με έργα της συλλογής Κωστάκη, καθώς και με αρχειακό 
υλικό, περιοδικά, αφίσες και φωτογραφίες από το αρχείο Κωστάκη 
και ιδιωτικές συλλογές. Την έκθεση πλαισιώνουν, επίσης, αντικείμενα 
(αφίσες, προτομές, φωτογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού κ.ά.) της συλλογής του Βασίλη Κωνσταντίνου. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 22 Ιουλίου

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 λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη 
10:00-15:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-20:00, Σάββατο 
10:00-16:00 

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Βίλα 
Καπαντζή  (Βασιλίσσης Όλγας 108, τηλ. 231 029 5170)

«Χρόνης Μπότσογλου, Απέναντι του βουνού» 
Στην έκθεση παρουσιάζονται 110 περίπου έργα (λάδια, ακουαρέλες 
και τέμπερες), που αποτυπώνουν το τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέπει 
από το παράθυρο του σπιτιού, του στο Πετρί της Λέσβου. Πρόκειται 
για μια δουλειά, η οποία ολοκληρώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια 
(2008–2016), αν και απασχολούσε τον καλλιτέχνη τουλάχιστον από το 
1977, όπως φαίνεται από δύο έργα της έκθεσης, χρονολογημένα το 
1977 και το 1978. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Απριλίου

Γκαλερί Myrό (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 εκθέ-
σουν 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. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως και Μ. Σάββατο 15 Απριλίου. Ωράριο Λειτουργίας: Μ. 
Τρίτη- Μ. Παρασκευή 17:00 – 21:00, Μ. Σάββατο 11:00 – 13:00

ΝΟΗΣΙΣ (6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, τηλ. 231 048 
300)

Έκθεση «Τιθασεύοντας το φώς» 
Η Έκθεση περιλαμβάνει: α) Την ιστορία της φωτογραφίας με κείμενα, 
εικόνες και χαρακτηριστικά εκθέματα από την camera obscura μέχρι 
την ψηφιακή φωτογραφία. β) Την τεχνολογία της Φωτογραφίας 

με κείμενα, φωτογραφίες, διαγράμματα και εκθέματα. γ) Είδη της 
φωτογραφίας. Σε μια μεγάλη οθόνη προβάλλεται οπτικοακουστικό 
υλικό το οποίο περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών διαφόρων κατη-
γοριών, όπως ειδησεογραφικές, τοπίου, καλλιτεχνικές, προσωπικές, 
επιστημονικές κ.ά.  δ) Συλλογή Μελετίου. Ο κορμός της συλλογής 
θα παρουσιασθεί όπως είχε οργανωθεί στο εκθετήριο του Τεχνικού 
Μουσείου, στη Σίνδο και θα εμπλουτισθεί με οπτικοακουστικό υλικό 
του συλλέκτη/δωρητή. ε) Διαδραστικά εκθέματα. Εκτιμάται ότι θα 
ενισχυθεί η εμπειρία των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν 
να προσεγγίσουν καλύτερα οπτικά φαινόμενα ή τεχνολογίες της φωτο-
γραφίας. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Ιουνίου. (Ωράριο Λειτουργίας: 
καθημερινά Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 14:00, Σάββατο 12:00 - 18:00 
και Κυριακή 11:00 -  18:00. Επισκέψεις σχολικών ομάδων Τρίτη – 
Παρασκευή 09:00 – 14:00 τηλέφωνο 2310 383 000, εσωτ. 104.)

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

Γκαλερί Τoss (Βηλαρά 1, τηλ. 6981034496, 6974124207)

«Το φύλο μου, ο Εαυτός μου» του Φωτογραφικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης 
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διοργανώνει έκθεση, με 
συμμετοχή νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, σε επιμέλεια του φωτογρά-
φου Θανάση Ράπτη. Προσπαθεί να εξερευνήσει το θέμα του φύλου, 
μέσα από το βίωμα, την εμπειρία και την αναζήτηση, που οδηγεί σε 
μια εμβάθυνση, για μια πιο ουσιαστική αυτογνωσία, καθώς και να 
αναδείξει την έκφανση του φύλου, ως μια καθαρά πολιτική πράξη. Η 
τέχνη είναι η τελευταία καταφυγή του ανθρώπου για να εκφράσει με 
τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια αυτό που του συμβαίνει, πεδίο στο 
οποίο συνήθως ο λόγος αποδεικνύεται λίγος. Η performance γίνεται 
σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 19 Απριλίου

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 

Η πρόταση της εβδομάδας

(Εθνικής Αμύνης 26, τηλ. 231 085 4440)

Έκθεση Φωτογραφίας με Θέμα «People in Motion» 
Οι μαθητές/τριες με μια σειρά φωτογραφιών, προωθούν μια 
μινιμαλιστική βάση προσέγγισης του θέματος, που έχει ως 
σκοπό την εξάλειψη όλων των στοιχείων που θεωρούνται πε-
ριττά, έτσι ώστε να επιτραπεί στα ουσιώδη να λειτουργήσουν. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Μαΐου
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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 
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 
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 
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 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 
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

ΔΥΤΙΚΑ 
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 
Βοulevard Λ. Παπανικοάου 60, Ρετζίκι, 2310676123 
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993 
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Central Μ. Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 2310856975 
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 
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719 
Ηοme Αγ.Παρασκευής 35, Πολίχνη, 2310639456 
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 
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 
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 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 
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

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής



www.maness istravel .gr follow us
Head Office: 4 Filellinon Str., 
105 57, Athens - Greece

Tel.: +30 210 3290100
Fax: +30 210 3220985

find find find
beauty adventure color


