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Οι ειδήσεις που βγαίνουν από 
την εαρινή σύνοδο του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου 
διαμορφώνουν την εικόνα ότι 
μπορεί να χαθεί ακόμη και ο 
Μάιος. Από τη μία η ελληνική 
κυβέρνηση που διά στόματος 
Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται 
πρόθυμη να ψηφίσει ακόμη 
ένα πακέτο σκληρών μέ-
τρων λιτότητας, αρκεί να της 
δοθεί μία κάποια λύση –ένα 
«τυράκι»– για το χρέος. Από 
την άλλη οι οικονομολόγοι 
του ΔΝΤ με τις εφιαλτικές 
προβλέψεις, που βρίσκονται 
σε διαμάχη με τους Ευρω-
παίους οι οποίοι εμφανίζονται 
πιο... χαλαροί στις εκτιμήσεις 
τους. Όλα αυτά ενώ στις 22 
Μαΐου είναι προγραμματισμέ-
νο το Eurogroup, το οποίο 
–στα λόγια τουλάχιστον– είναι 
ορόσημο για τη συμφωνία 
που θα οδηγήσει στο κλείσιμο 
της δεύτερης αξιολόγησης.

Κάπου εκεί εμπλέκεται και 
ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που 
από την πρώτη στιγμή δεν 
ήθελε το Ταμείο στα πόδια 
του όμως «υπάκουσε» στην 
Άνγκελα Μέρκελ, αλλά θέλει 
να χειριστεί ο ίδιος τα δη-
μοσιονομικά των μελών της 
Ευρωζώνης. Και για όσους το 
έχουν λησμονήσει, το σχέδιο 
του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών είναι απλό: Ή 
εφαρμόζεις δημοσιονομικές 
και διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις που θα μειώσουν το 
κενό ανταγωνιστικότητας που 
υπάρχει ανάμεσα στα κράτη 
που χρησιμοποιούν το κοινό 
νόμισμα ή... ανοίγεις την πόρ-
τα και αποχωρείς. Γι’ αυτό και 
δεν πρέπει να επιχαίρουν στο 
Μέγαρο Μαξίμου από τη δή-
λωσή του ότι «οι προβλέψεις 
του ΔΝΤ ήταν πιο απαισιόδο-
ξες από εκείνες της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ατυχώς για το 

Ταμείο, τα τελευταία δύο χρόνια 
οι προβλέψεις της ελληνικής 
κυβέρνησης είναι πιο ρεαλιστι-
κές. Οι οικονομολόγοι κάποιες 
φορές πρέπει να αντιμετωπίζουν 
την πραγματικότητα».

Ο ίδιος, άλλωστε, έσπευσε να 
υπενθυμίσει στους κ.κ. Τσίπρα 
και Τσακαλώτο ότι έχουν δε-
σμευτεί για πάρα πολλά πράγ-
ματα, τονίζοντας πως «η Ελλάδα 
μπορεί να έχει πρόσβαση στις 
αγορές μετά την ολοκλήρω-
ση του τρίτου προγράμματος, 
αρκεί να κάνουν περίπου το 
50% όσων υποσχέθηκαν». Στην 
πραγματικότητα, η δήλωση του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από ένα μή-
νυμα προς το ΔΝΤ ότι αν θέλει 
–που θέλει– να παραμείνει στο 
πρόγραμμα δεν μπορεί να ζητάει 
πολλά πράγματα για το χρέος, 
την ώρα που η Κριστίν Λαγκάρ-
ντ ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να 
συνεχίσει την όποια χρηματο-
δότηση προς την Ελλάδα χωρίς 
βιώσιμο χρέος.

Στα... του οίκου μας τώρα, το 
κλίμα αβεβαιότητας που έχει 
απλωθεί πάνω από τη χώρα 
καταγράφηκε (και) στα φορολο-
γικά έσοδα του α΄ τριμήνου του 
2017, τα οποία έπεσαν έξω από 
τον στόχο του προϋπολογισμού 
κατά 1,2 δισ. ευρώ! Η εξήγη-
ση που έδωσε το οικονομικό 
επιτελείο είναι πως η «τρύπα» 
αυτή οφείλεται στην καθυστέρη-
ση παραχώρησης των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων και... 
όλα βαίνουν βάσει σχεδίου. Η 
αγορά, ωστόσο, έχει διαφορετι-
κή άποψη, και αυτό φάνηκε με 
τη μείωση του τζίρου τις ημέρες 
του Πάσχα, που παραδοσια-
κά «κάτι κινούνταν». Σε κάθε 
περίπτωση, εάν στο Eurogroup 
της 22ας Μαΐου δεν έχουμε 
σημαντικές ανακοινώσεις, τότε 
ο κλοιός σφίγγει –και πάλι– επι-
κίνδυνα.

Κρύβει κινδύνους το... χτύπημα στην πλάτη από τον Σόιμπλε
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Το κλίμα 
αβεβαιότητας 

καταγράφηκε στα 
φορολογικά έσοδα 

του α΄ τριμήνου 
του 2017 και στην 
υποτονική κίνηση 

της αγοράς το 
Πάσχα
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«Μπες ρηχά είναι…». Μετά τους καφέδες – ελληνικούς ή τούρκικους – τώρα θα γεμίσουμε 
και… σιρόπια. «Οι καλοί μας γείτονες» έρχονται με αλυσίδες (καταστημάτων μπακλαβάδων) 
ενώ την ίδια ώρα άλλοι… «μένουν στις αλυσίδες» (φυλακών) στην πατρίδα τους  
#με_χτύπησε_ο_ήλιος #Ερντογάν_πασά_μου  #αλησμόνητη_και_για_αυτούς 

Τα τρία δικά μας… Από τα 40.000.000 τα 3.000.000… δικοί μας #τουρίστες. Οι πράκτορες 
(τουριστικοί) λένε ότι θα είναι «η χρονιά της Ελλάδας» Δεν θα πάνε Τουρκία λόγω Ερντογάν. 
Έρχονται Ελλάδα (μάλλον λόγω Τσίπρα) και… λιτότητας.  
#μουσακά_αγάπη_μου #μόνο_για_τουρισμό_είμαστε #φτιάξε_βαλίτσα  
#μην_κάνεις_τον_τουρίστα #Χρονιά_των_Ελλήνων_φορολογουμένων;

Σύντομο ανέκδοτο: Έλληνας τουρίστας… #παράξενο

Τα σπίτια μας θα τα σώσουν οι… ξένοι #AIRBNB #τουρισμός_διαμερισμάτων  
#τράπεζες_στα_κόκκινα

Kαι ασθενοφόρα θα μας φέρουν… #Χαλκιδική #καλά_ναναι_το_ιδρυμα #Νιάρχος #143  
#Ξανθός_στη_Θεσσαλονίκη #ξανθιά_ψηφοφόρος #Σαν_την_υγεία_δεν_έχει

Το καλοκαίρι ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. το χειμώνα… ιδρύματα  
#στον_πιο_τουριστικό_νομό #λογικό #Χαλκιδική #χωρις_αεροδρόμιο #και_χωρίς_υποδομές 
#χωρίς_ΕΣΥ 

Νοσοκομείο Πολυγύρου #όλα_καλά; #πλεονέκτες #πούμα_νησιών #πούμα_Μυκόνου  
#διακοπές_και_ράντζα #επιστράτευση

«Toυριστικά πακέτα» και... «κολοκύθια με τη ρίγανη»  
#εκτελούνται_μεταφορές_αγροτικών_προϊόντων_κι_ασθενών

Ο Φεβρουάριος είναι καλός μήνας για προσλήψεις στο δημόσιο…  
#διοικητικής_μεταρρύθμισης #σαν_την_υγεία_δεν_έχει_είπαμε 

Ο υπουργός υγείας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης… #ούτε_στον_εχθρό_μας  
#γερός_να_είστε #άλλο_αυτοψία_κι_άλλο_βιοψία

Κουίζ: Πόσα τετραγωνικά χρησιμοποιούνται για ασθενείς και ασφαλισμένους σε Κέντρο Υγείας 
της Kεντρικής Μακεδονίας και πόσα για… εργαζόμενους, λίγους και «τυχερούς»; 

Νέα πτέρυγα ΑΧΕΠΑ #γιατρούς_έχει; #ζαλίζομαι #είναι_και_δυνατός_ο_ελληνικός_ήλιος

Υπουργέ, μήπως να νοικιάζατε τους χώρους περίθαλψης που δεν χρησιμοποιούνται (ούτε από 
γιατρούς ούτε από αρρώστους;) #περαστικά_μας #Κέντρα_ασθενείας;

Κανονικά θα έπρεπε μαζί με τους γιατρούς να μεταναστεύσουν και οι άρρωστοι ε;  
#φορτηγό_πάει #έχω_και_καρότσα

«Έλληνες κλεφτοκοτάδες» στον Άγιο Δομήνικο #Βοήθεια_μας (Γιατί άλλο θα μας κατηγορή-
σουν;) #ΠΕΙΝΑΩ #survivors και #τουρίστες

«Σταματήστε να καθυστερείτε την επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη» (Αμάν πια…)  
#Τσίπρας_προς_Ευρωπαίους_ΔΝΤ 

«Θα τα πούμε τον Μάιο…» #eurogroup «Παιδιά των λουλουδιών» #Τι 2015, τι 2017 #ίδια_όλα 
#σταθερή_πορεία

#Τα πρώτα 50 χρόνια πέρασαν, άλλα 50 έμειναν #τα_πρώτα_100_είναι_δύσκολα  
#Δημοκρατία #εργασία; #υγεία; #ήλιος #θάλασσα #και_το_αγόρι_μας

melkar4@yahoo.gr

(#διακοπές_και_ράντζα)

Θέμα πρωτοσέλιδου: Peter Nick (FB)

Της @karapanagiotidu
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Χώρα ιδανική για τουρίστες και... περαστικούς
«ΤΟ 2017 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Tης  Έλενας Καραβασίλη / Φωτό Σάββας Αυγητίδης

Μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να «μυρίζει» εκλογές, στην Ελλάδα όμως… άρχισε ήδη να «μυρίζει» καλοκαίρι, με τους tour operators να 
«τρίβουν τα χέρια τους». Όπως φαίνεται, τα «καλά νέα» για τη χώρα και την οικονομική ανάπτυξη, έρχονται από τον τομέα του τουρισμού, με 

τις… προκρατήσεις να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, συγκριτικά με πέρυσι. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία θέλουν τους ψηφοφόρους τους 
στις κάλπες, εκείνοι όμως δε φαίνονται διατεθειμένοι να «χαλάσουν» τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκπροσώπους 

του τουρισμού. Το δικό της ρόλο βέβαια, αναμένεται να «παίξει» για τη χώρα μας και η κρίση που επικρατεί στην Τουρκία. 

#έρευνα

«Αυξητική τάση» και «διψήφιο αριθμό στην πο-
σοστιαία αύξηση» μέχρι και το τέλος της σεζόν, 
«βλέπει» ο πρόεδρος των τουριστικών πρα-
κτόρων Κέρκυρας, Βασίλης Καλούδης. 
Όπως εξηγεί, η Κέρκυρα, σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 50%, στηρίζεται σε τουρίστες 
που προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. 
«Οι Βρετανοί αγαπούν πολύ την Κέρκυρα 
και ήδη οι προκρατήσεις τους φτάνουν στο 
30%. Αυτό βέβαια δε σχετίζεται με την αύξηση 
της τουριστικής κίνησης που περιμένουμε να δού-
με το καλοκαίρι. Απλώς, οι κρατήσεις έγιναν νωρίτερα 
λόγω του ότι οι άλλες αγορές -Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο- 
ήταν κλειστές». Ο κ. Καλούδης περιγράφει πως οι last minute 
ταξιδιώτες… μάλλον δε θα βρούνε μία θέση στον ήλιο. «Εκτι-
μώ πως δε θα υπάρχει διαθεσιμότητα για τις last minute κρα-
τήσεις κι αυτό γιατί Ιούλιο και Αύγουστο θα είμαστε γεμάτοι. 
Στόχος μας είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν, έτσι 
ώστε να υπάρχει αυξητική κίνηση τον Μάιο και τον Οκτώ-
βριο. Εκεί θα έχουμε εικόνα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο 
κι αυτό εξαρτάται από το αν θα ρίξουν οι tour operators τις 
τιμές των αεροπορικών θέσεων», λέει. Αναφορικά με την 
«άνθηση» της υπηρεσίας Airbnb (εύρεσης και ενοικίασης κα-
ταλυμάτων) στην Κέρκυρα, ο κ. Καλούδης σημειώνει πως: 
«έχουμε γυρίσει σε εποχές της περασμένης δεκαπενταετίας. 
Υπάρχει σημαντική ζήτηση και σε αυτό το κομμάτι, με τους 

ιδιοκτήτες να σπεύδουν να ανακαινίσουν τα δια-
μερίσματα τους -που ήταν κλειστά για χρόνια- 

προκειμένου να τα νοικιάσουν. Πιστεύουμε 
πως η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτε-
ρη και σε αυτόν τον τομέα». 

Αντίστοιχα θετικά μηνύματα, λαμβάνει και ο αναπληρωτής 
γ.γ. της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας Σπύρος Μίχoς, ο 
οποίος μάλιστα εκτιμά πως το νησί θα έχει φέτος και Ρώσους 
τουρίστες, που θα επιλέξουν την ελληνική αγορά έναντι της 
τουρκικής. «Σε ετήσια βάση, εκτιμώ πως θα έχουμε μία αύ-
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«Το 80% των κρατήσεων 
έχουν ήδη γίνει» 
Ανεπηρέαστη και… αλώβητη αναμέ-
νεται να είναι η φετινή σεζόν για τη 
χώρα μας, παρά τις εκλογικές διαμά-
χες και αναταραχές σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον 

γ.γ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Ξενοδόχων και πρόεδρο της 

Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδι-
κής Γρηγόρη Τάσιο. «Η φε-
τινή σεζόν έχει την ιδιαιτερό-
τητα πως οι κρατήσεις έχουν 
ήδη γίνει σε ποσοστό 80%, 

είτε από τη Βρετανία, είτε τη 
Γαλλία, είτε τη Γερμανία. Έτσι δε 

θεωρώ πως θα επηρεαστεί η σεζόν, 
με βάση αυτά τα δεδομένα. Η Ελλάδα 
αυτή τη στιγμή κινείται με μία μέση 
πληρότητα από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, 
περίπου στο 70%. Αναφορικά με τη 
Χαλκιδική, η σεζόν θα ξεκινήσει από 
την Πρωτομαγιά, με την πληρότητα να 
βρίσκεται ήδη στο 65% με 70%, έχο-
ντας πρωταγωνιστή στις κρατήσεις 
τη Γερμανία. Ακολουθούν η Δανία, η 
Ρωσία και φυσικά τα Βαλκάνια», εξη-
γεί ο κ. Τάσιος.  Συμπληρώνει μάλιστα 
πως η Χαλκιδική σημειώνει σημαντι-
κή άνοδο σε τουρίστες που προέρ-
χονται από Ολλανδία και Βέλγιο. «H 
αγορά ανοίγει για τα καλά και για το 
2018, καθώς ο μεγάλος tour operator 
Thomas Cook αναμένεται να φέρει 
αεροπλάνα από τη Μεγάλη Βρετανία 
στην Ελλάδα, ενώ ήδη έχουν μπει 
πτήσεις από Λέστερ, Εδιμβούργο και 
Λονδίνο», εξηγεί. «Ορδές» από Ρώ-
σους τουρίστες περιμένουμε για φέ-
τος, σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, καθώς: 
«βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι 
πέρυσι εκδοθήκαν πολλές βίζες, πολ-
λαπλών χρήσεων. Αυτό έδωσε τη δυ-
νατότητα στους Ρώσους να κινηθούν 
έγκαιρα για να κάνουν τις κρατήσεις 
τους στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ξεκίνησαν τον προγραμματισμό 
των καλοκαιρινών τους διακοπών, 
ήδη από τον Δεκέμβριο». 

Για αυξημένο ενδιαφέρον… κράτησης μίας 
θέσης κάτω από τον ελληνικό ήλιο, κά-

νει λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Συνδέσμων Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλά-
δας (FedHATTA), Λύσανδρος 
Τσιλίδης. «Οι προκρατήσεις 
έχουν μεγάλα ποσοστά αύξη-

σης συγκριτικά με πέρυσι. Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον των τουριστών να… εξα-
σφαλίσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. 
Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι να είναι 
όλη η Ελλάδα δυναμική και προς το κλεί-
σιμο της χρονιάς και όχι μόνο οι περιοχές 
που έτσι κι αλλιώς έχουν ένα προβάδισμα, 
λόγω των πτήσεων τσάρτερ ή των αερο-
δρομίων που διαθέτουν. Προσπαθούμε 
λοιπόν να αναδείξουμε κι άλλες περιοχές 
που ενδιαφέρουν τους ξένους τουρίστες. 
Είναι κάτι που το έχουμε καταφέρει με το 
Ισραήλ για παράδειγμα, όπου ακόμη και το 
χειμώνα έχουμε τουρισμό στα Γιάννενα, 
στο Βόλο, στα Ζαγοροχώρια, στη Θεσσα-
λονίκη κ.ο.κ», εξηγεί ο κ. Τσιλίδης. 

#έρευνα
ξηση της τάξεως του 8%, γιατί 
μη ξεχνάτε πως δε χωράνε 
και πάρα πολλοί στην Ελ-
λάδα -δεν έχουμε τόσο 
μεγάλη δυναμικότητα. Για 
την ώρα οι κρατήσεις είναι 
αρκετά ανεβασμένες συ-
γκριτικά με πέρυσι, ενώ δεν 
πιστεύω πως θα έχουμε ακυ-
ρώσεις. Οι Άγγλοι δε θα χαλάσουν 
τις διακοπές τους για τις εκλογές κι αυτό 
το γνωρίζουμε, ακόμη και από τα ποσοστά 
συμμετοχής που λαμβάνουν οι εκλογικές 
τους διαδικασίες. Άλλωστε μη ξεχνάτε 
πως πρόκειται για προπληρωμένα πακέ-
τα, τα οποία δε θέλουν να τα χάσουν φυσι-
κά», λέει ο κ. Μίχος. 

Sold out από τον Απρίλιο 

Ο… «πόλεμος» της κάλπης, αναμένεται 
να έχει επίπτωση στους ταξιδιώτες της 
τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιά-

θου, Μάκη Κουκουλάκη. «Οι 
tour operators δεν επιστρέ-

φουν χρήματα για τέτοιους 
λόγους, έτσι πιστεύω πως 
δε θα υπάρχουν ακυρώ-
σεις σε πακέτα που έχουν 

ήδη κλείσει. Η Σκιάθος 
στηρίζεται κυρίως στην αγ-

γλική και σκανδιναβική αγορά, 
έτσι εκτιμώ πως οι εκλογές στην 

Αγγλία θα επηρεάσουν τις κρατήσεις που 
γίνονται last minute», λέει. Αναφορικά με 
την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρ-
κία, ο κ. Κουκουλάκης σημειώνει πως η 
Ελλάδα ήδη φαίνεται να επωφελείται. «Ο 
tour operator Thomas Cook έχει ανακοι-
νώσει πως περίπου 3.000.000 τουρίστες 
που ήταν να πάνε στην Τουρκία, θα έρ-
θουν τελικά στην Ελλάδα. Το θέμα όμως 
είναι που θα επιλέξει να πάει το υπόλοιπο 
μερίδιο του τουρισμού. Η Τουρκία δέχε-
ται περίπου 40.000.000 τουρίστες, που 
για την ώρα είναι άγνωστο ποιες χώρες 

θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές 
διακοπές τους». Ο ίδιος αναφέρει 
πως οι προκρατήσεις είναι αυξη-
μένες συγκριτικά με πέρυσι και 
στη Σκιάθο, «ήδη έχουμε πολύ 
μεγάλη πληρότητα από τον Ιού-
νιο μέχρι και τον Αύγουστο. Στό-
χος μας είναι να αυξηθεί η κινητι-
κότητα τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο». 

Οι νέες Εθνικές Οδοί φέρνουν…  
τουρίστες

«Ανάσταση» έκαναν οι επαγγελματίες που 
ασχολούνται με τον τουρισμό στη Χαλ-
κιδική, αφού σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, 
σημειώθηκε μέση πληρότητα της τάξεως 
του 75% με 80% σε 10.000 ξενοδοχεια-
κές κλίνες, που ήταν ανοιχτές. «Είμαστε 
ευχαριστημένοι για τα δεδομένα, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι η Χαλκιδική δεν είναι 
και ο απόλυτος πασχαλινός προορισμός», 
λέει. Και συνεχίζει με την ιδιότητα του γ.γ. 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδό-
χων: «αυτό που παρατηρούμε είναι ότι 
οι νέες Εθνικές Οδοί, έδωσαν μία μεγάλη 
κινητικότητα σε όλη τη χώρα στον εσω-
τερικό τουρισμό, κάτι που φάνηκε έντονα 
κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. 
Εκτιμούμε λοιπόν πως κάτι αντίστοιχο θα 
συμβεί και το καλοκαίρι, αφού έχουμε 
πια τη σύνδεση του Βορρά με τον Νότο, 
μέσω ασφαλών δρόμων». 

Με το βλέμμα στο καλοκαίρι του 
2018  

Κοιτώντας τα «βιβλία» τους, τουριστι-
κοί πράκτορες και ξενοδόχοι, φαίνονται 
ικανοποιημένοι για το φετινό καλοκαίρι, 
όμως… το άγχος τους είναι για την επό-
μενη τουριστική σεζόν. «Αυτό που μας 
προβληματίζει, είναι ο φόρος που θα μπει 
στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια για την επόμενη χρονιά. Εκεί 
θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι οι 
επαγγελματίες του κλάδου, ώστε 
να ασκήσουμε τις αντίστοιχες πι-
έσεις στο κράτος. Διαφορετικά, 
ο φόρος αυτός θα είναι η κα-
ταστροφή μας», λέει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Καλούδης. Την ίδια 
άποψη έχει και ο κ. Τάσιος, ο οποί-
ος σημειώνει πως πρόκειται για ένα 
μεγάλο ζήτημα. «Πρέπει να μάθουμε τι θα 
γίνει με τον φόρο διαμονής, ποιος θα τον 
επιβαρυνθεί και πως θα διαμορφωθεί. 
Είναι βασικό ζήτημα, ενόψει της υπογρα-
φής των συμβολαίων. Περιμένουμε να 
οριστεί από το κράτος, έτσι ώστε να ξέ-
ρουμε πως θα οριστικοποιηθούν τα του-
ριστικά πακέτα», καταλήγει ο κ. Τάσιος.
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#επιχειρηματική_ιδέα

Η τεχνολογία και οι νέες καινοτομίες έχουν προχωρήσει τόσο που έχουν αλλάξει σχεδόν στο σύνολό τους τις «παραδοσιακές» μορφές επικοινωνίας που όλοι 
γνωρίζουμε. Ακόμα και το… room service στα ξενοδοχεία, αφού η ανάπτυξη αρκετών λογισμικών συστημάτων επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν γνωστές τις 

επιθυμίες τους στη reception ενός καταλύματος με τη χρήση του… smartphone τους. 
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την εφαρ-
μογή TOURISMART που δημιούργησαν δυο 
νέοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Η… 
εξάπλωση δε της εν λόγω εφαρμογής και 
της αντίστοιχης πλατφόρμας είναι τόσο δια-
δεδομένη στο εξωτερικό με αποτέλεσμα οι 
χρήστες της να είναι κατά κύριο λόγο Γάλλοι, 
Αμερικάνοι, Ιταλοί κ.α. 

Το TOURISMART είναι ένα application για 
«έξυπνα» τηλέφωνα και tablets που στόχο 
έχει να πάει τον ελληνικό και όχι μόνο του-
ρισμό ένα βήμα παραπάνω. Δίνει τη δυνατό-
τητα στους χρήστες του να έχουν στην οθό-
νη του smartphone τους όλες τις υπηρεσίες 
εκείνες που ένα ξενοδοχείο παρέχει στους 
επισκέπτες του και μέσα από το... άγγιγμα 
να κάνουν τις επιθυμίες τους πράξη. «Λύνει 
τα χέρια» τουριστών και ξενοδόχων, αφού οι 
μεν επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του ξενοδοχείου μέσω μίας mobile εφαρ-
μογής για smartphone, οι δε ξενοδόχοι να 
διαχειρίζονται μέσω tablet τα αιτήματα των 
πελατών τους.

Πως λειτουργεί; 

Η ιδέα «γεννήθηκε» πριν από περίπου τρία 
χρόνια όπως εξηγεί στην Karfitsa η Co-
founder & Head of Operations, της εταιρί-
ας SimpleApps που δραστηριοποιείται στη 
δημιουργία εφαρμογών για smartphones. 
Σύμφωνα με την Μάγκυ Κοντού: «Η ιδέα ξε-
κίνησε πριν από τρία χρόνια σαν φοιτητικό 
project που άρχισε να μεγαλώνει μέχρι να 
γίνει εταιρία. Πρόκειται για ένα προϊόν που 
αναφέρεται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Εί-
ναι μια ολοκληρωμένη mobile και internet 
of things λύση για τα ξενοδοχεία και τους 
πελάτες τους. Ουσιαστικά ο πελάτης του 
ξενοδοχείου όταν φτάσει σε αυτό μπορεί να 
«κατεβάσει» την εφαρμογή και να επιλέξει 
υπηρεσίες room service, να πιει το ποτό του 
στην πισίνα, να κάνει κράτηση στο εστιατό-
ριο κτλ. Από την πλευρά του, το ξενοδοχείο 
μπορεί να βλέπει όλα τα αιτήματα και να έχει 
συγκεντρωτικά στοιχεία ώστε να εξυπηρετεί 
καλύτερα και πιο στοχευμένα τους πελάτες 
του» αναφέρει. Όπως εξηγεί η ίδια, η ιδέα 
προέκυψε από κοινού με τον συνδημιουρ-
γό της εφαρμογής, Λεωνίδα Κανελόπουλο 

ο οποίος διαχειρίζεται ένα οικογενειακό ξε-
νοδοχείο. Η ομάδα αρχικά ξεκίνησε από δυο 
ανθρώπους. Την Μάγκυ Κοντού ετών 25 και 
τον Λεωνίδα Κανελόπουλο ετών 28. Σήμερα 
στην εταιρία με έδρα την Αθήνα εργάζονται 
οκτώ άτομα.

Αναφερόμενη στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι ελληνικές start up εταιρίες 
ισχυρίζεται πως: «το μεγαλύτερο πρόβλημα 
ήταν πως θα μπούμε στην αγορά και πως θα 
πείσουμε τους πελάτες μας».

Ανάρπαστη η εφαρμογή  
στο εξωτερικό 

Μετά από πολλές συμμετοχές σε διαγωνι-
σμούς σχετικούς με την καινοτομία οι ξενο-
δόχοι βρήκαν την ομάδα του TOURISMART 
από μόνοι τους. Σήμερα με την εταιρία των 
νεαρών επιχειρηματιών συνεργάζονται 
περισσότερα από 300 ξενοδοχεία σε όλο 
τον κόσμο και κυρίως από την Αμερική, τη 
Γαλλία και την Ιταλία. «Πρόκειται για χώρες 
που έχουν πολύ ανεπτυγμένο το τουριστικό 
στοιχείο και η λύση που τους προσφέρουμε 

είναι πολύ εύκολη». Σε ό,τι αφορά τα ξε-
νοδοχεία εντός συνόρων αυτά αποτελούν 
το 20% των πελατών τους. «Στο εξωτερικό 
που η συγκεκριμένη αγορά είναι πιο ώριμη 
έχουμε πολλούς ανταγωνιστές. Δίνουμε πε-
ρισσότερη βαρύτητα στα στατιστικά στοιχεία 
που τα ζητούν οι ξενοδόχοι» συμπληρώνει 
η κ. Κοντού. Αναφέρει επίσης πως σύντομα 
θα αναβαθμίσουν την εφαρμογή τους. Το 
application είναι κατάλληλη για χρήστες IOS 
και Android.

Οι Έλληνες που έφεραν το…  room service  
στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου!

Του Βαγγέλη Στολάκη
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«Ανάσα για τα delivery» χαρακτηρίζει ο κ. Γιώργος 
Παρδάλης, ιδιοκτήτης πιτσαρίας, το δημοφιλές τηλε-
παιχνίδι. «Έχει αυξηθεί πολύ το delivery και έχει πολύ 
δουλειά» αναφέρει στην Karfitsa, τονίζοντας επι-
πρόσθετα πως με αυτό τον τρόπο «αυξάνονται και τα 
έσοδα». Τα τηλεφωνήματα το τρίωρο της προβολής 
του Survivor είναι πλέον μαζικά, με αποτέλεσμα οι 
ώρες μεταξύ 21:00 και 00:00 να θεωρούνται «ώρες 

αιχμής». «Το delivery έχει αυξηθεί πολύ, 
είναι στην ουσία ώρα αιχμής. “Πέ-

φτουν” όλα τα τηλεφωνήματα 
μαζί», παρατηρεί ο κ. Δημήτρης 
Γάκος, υπεύθυνος καταστήμα-
τος, επισημαίνοντας όμως πως 

η κίνηση στο κατάστημα είναι η 
ίδια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. 

Γιάννης Τζερτζελάς, υπάλληλος 
σε ψητοπωλείο: «Έχει ανέβει 
πολύ η καθημερινή, που προ-
βάλλεται το Survivor, από άποψη 

delivery. Τα τηλεφωνήματα έχουν 
αυξηθεί κατά πολύ. Στο σαλόνι 

(σ.σ. τα τραπέζια του καταστήματος) βέ-
βαια, έχει πέσει λίγο η κινητικότητα». Την κατάσταση 
επιβεβαιώνει και ο κ. Γιώργος Ρούζης, υπεύθυνος 
σε κρεπερί, λέγοντας πως «έχει αυξηθεί το delivery. 
Πολύ παραπάνω από τον υπόλοιπο καιρό». Πέραν 
των εσόδων των καταστημάτων, που βλέπουν τα τα-
μεία τους να γεμίζουν περισσότερο από «παλιότερες 
καθημερινές», το τηλεπαιχνίδι έχει επιφέρει αλλαγές 
και στην εργασία. 

Οι καταστηματάρχες έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλο 
φόρτο παραγγελιών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποι-
ούν περισσότερα άτομα για δουλειά εκείνη την ώρα 
ή να πραγματοποιούν αλλαγές και να μετακινούν τις 
πρωινές βάρδιες. «Το τηλεπαιχνίδι μάς έχει κάνει να 
αλλάξουμε ωράριο στα παιδιά που δουλεύουν στο 
πακέτο. Αντί για τρεις ώρες το πρωί, έρχονται 
να δουλέψουν τρεις ώρες το βράδυ», δη-
λώνει ο κ. Γάκος. Αλλαγές έχει κάνει και ο 
Θεοχάρης Νησιώτης, υπεύθυνος σε ψη-
τοπωλείο ο οποίος υπογραμμίζει πως «έχει 

τύχει αρκετές φορές να βάλω και περισσότερα άτομα 
για να δουλέψουν». «Αναγκαζόμαστε να κάνουμε 
αλλαγές στα ωράρια» διατείνεται και ο κ. Παρδάλης. 
Αν και οι καταστηματάρχες δεν παρατηρούν αρκετή 
μείωση στην προσέλευση του κόσμου στο κατάστη-
μα, ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν εκεί-
νες τις ώρες «νεκρώνει ο δρόμος». «Παρατηρούμε 
αύξηση της τάξης του 10% στα τηλεφωνήματα, λόγω 
Survivor. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι δεν κυ-
κλοφορεί ψυχή έξω. Ο δρόμος είναι άδειος γιατί πα-
ρακολουθούν το τηλεπαιχνίδι εκεί-
νη τη στιγμή. Ούτε το καλοκαίρι 
έτσι», υπογραμμίζει ο κ. Σωτή-
ρης Γιανναρέλης, ιδιοκτήτης 
κρεπερί. Ομοίως και ο κ. Γάκος, 
ο οποίος δηλώνει πως «το θέμα 
είναι ότι “νεκρώνει ο δρόμος”, όχι 
το κατάστημα».

Πάνω από 50% η πτώση της κίνησης σε κα-
φέ-μπαρ και μπυραρίες 

Αντίθετα με την κίνηση σε καταστήματα με delivery, 
τη δική του «μάχη» δίνει ο κλάδος των καταστημά-
των εστίασης και διασκέδασης, ο οποίος έχει πληγεί 
από την τηλεοπτική προβολή του παιχνιδιού. «Παρα-
τηρείται κάθετη πτώση της κίνησης μετά την έναρξη 
του Survivor γιατί μάλλον ο Έλληνας δεν έχει τίποτα 
άλλο να κάνει από το να ασχολείται με τις προσωπικές 
ζωές των άλλων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κων-
σταντίνος Αλεφασίδης, ιδιοκτήτης μπυραρίας, ο οποί-
ος μάλιστα έχει παρατηρήσει μείωση άνω του 50% 
στην προσέλευση κόσμου στο κατάστημα εκείνη την 
ώρα. Μείωση της τάξης άνω του 75% στο κατάστημά 
του, παρατηρεί και ο κ. Λάζαρος Δολ-
γερούδης, ιδιοκτήτης καφέ-μπαρ. 
Όπως ο ίδιος τονίζει στην Karfitsa 
«Κυριακή με Πέμπτη βλέπουν 

όλοι Survivor και το μαγαζί 
αδειάζει. Το θέμα όμως 

είναι ότι Παρασκευή και 
Σάββατο, και που έρχονται, 
μιλούν πάλι για το Survivor». Πτώση της κί-

νησης σε ποσοστό 90% παρατηρεί 
εκείνες τις ώρες και ο Κώστας 
Μπαλογιάννης, υπάλληλος σε 

καφέ-μπαρ, ο οποίος υπογραμμί-
ζει πως «το κατάστημα αδειάζει 10 

λεπτά πριν αρχίσει το επεισόδιο. Βλέπεις 
απλά μία ομαδική φυγή. Περιμένεις να έρθουν παρέες 
και δεν έρχονται. Σίγουρα αυτό έχει οι-
κονομικές επιπτώσεις». Ο Δημήτρης 
Λίλιος, υπεύθυνος καταστήματος 
καφέ – μπαρ επισημαίνει πως «το 
Survivor έχει επηρεάσει πολύ το 
κατάστημα. Έχει πολύ κόσμο μέχρι 
τις 21:00 και εκείνη την ώρα σπάει. 
Όταν τελειώνει το επεισόδιο, ξαναγεμίζει ο 
χώρος». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «παλιότερα 
ήταν το πολύ για μια ώρα χαλαρά τα πράγματα. Τώρα 
είναι για τρεις».

Το Survivor «ανοίγει» δουλειές
ΚΑΘΕΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ… ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ

#ρεπορτάζ

Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφει το Survivor, με ολοένα και περισσότερα ρεκόρ στο ιστορικό του. Οι απόψεις για την 
παρακολούθηση και την ποιότητα του τηλεπαιχνιδιού διίστανται, ωστόσο τα θετικά και τα αρνητικά δεν κυμαίνονται μόνο σε αυτόν τον τομέα. 

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Karfitsa, τα τηλέφωνα των καταστημάτων delivery έχουν… πάρει «φωτιά», με τους καταστηματάρχες 
να προσθέτουν άτομα στο ενεργητικό τους τις ώρες προβολής του παιχνιδιού. Στον αντίποδα, βέβαια, βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης και 

διασκέδασης, στα οποία παρατηρείται κάθετη πτώση της κινητικότητας.

Τα… ευτράπελα της παραγγελίας

Μπορεί τα τηλέφωνα των delivery να έχουν αυξηθεί 
και η κίνηση στα καταστήματα εστίασης και διασκέ-
δασης να είναι μειωμένη, ωστόσο το θέμα λαμβάνει 
και τραγελαφικές διαστάσεις (καθώς τα ευτράπελα σε 
αυτή τη χώρα, σε οποιοδήποτε θέμα, είναι δύσκολο 
να εκλείψουν). Όπως αναφέρει η Χρύσα Μακρίδου, 
υπάλληλος σε κρεπερί, «το παράδοξο στα τηλέφωνα 
είναι ότι με παίρνουν για παραγγελία και μου αναμε-
ταδίδουν το τι γίνεται στο Survivor. Χωρίς εννοείται να 
ρωτήσω». «Μάρτυρας» σε ακόμα ένα περιστατικό και 
ο κ. Μπαλογιάννης, ο οποίος διηγείται στην Karfitsa 
τη δική του ιστορία. «Καθόντουσαν για καφέ επτά 
κοπέλες και γύρω στις 20:30 ήρθαν ακόμα δύο στην 
παρέα τους. Χαιρετήθηκαν και όταν οι ήδη καθήμε-
νες κοπέλες ρώτησαν αν θα παραγγείλουν, αμέσως 
τις ακούσαμε να λένε χαρακτηριστικά πως πρέπει να 
φύγουν γιατί σε λίγο ξεκινούσε το Survivor». Όπως 
μάλιστα πρόσθεσε ο κ. Μπαλογιάννης «προσωπικά, αν 
είχα δικό μου μαγαζί θα έβαζα οθόνες και θα έκανα και 
Survivor party. Αφού αυτά θέλει ο κόσμος».

Αρ. Τασούλα
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■ Το Διεθνές εμπορικό γεγονός Φρέ-
σκων Φρούτων & Λαχανικών, Freskon 
πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή φορά 
στις 27-29 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσια-
κό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  
Στόχος της διοργανώτριας εταιρίας ΔΕΘ-
HELEXPO είναι να αναδείξει τη Freskon 
ως το απόλυτο εμπορικό γεγονός για τον 
κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχα-
νικών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Για τη 
φετινή διοργάνωση, επιπρόσθετος στό-
χος των διοργανωτών είναι η ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια 
της ελληνικής παραγωγής καθώς και η 
τόνωση του πρωτογενούς τομέα. Οι εκ-
θέτες της Freskon έρχονται σε επαφή με 
τους μεγαλύτερους ομίλους του διεθνούς 
λιανεμπορίου, καθώς και με εγχώριους 
και ξένους διακινητές στα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά. 

■ Το δυναμικό της χώρας στο θαλάσσιο 
τουρισμό θέλει να αξιοποιήσει το Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων. H διοίκηση του 
Ταμείου αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού 
θεωρούν πως η τρέχουσα συγκυρία είναι 
ιδανική προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες για την προσέλκυση επενδυ-
τών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των 
ελληνικών τουριστικών λιμένων. Μάλι-
στα, στο πλαίσιο αυτό, πέραν του διαγω-
νισμού για την αξιοποίηση της Μαρίνας 
Πύλου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, επί-
κειται η εκκίνηση των διαδικασιών για τις 
μαρίνες σε Άλιμο, Χίο και Θεσσαλονίκη. 
Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, το Ταμείο 
προτίθεται να επιταχύνει τη διαδικασία και 
για το διαγωνισμό αξιοποίησης της Μα-
ρίνας Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην 
Αρετσού της Καλαμαριάς. Σήμερα η μα-
ρίνα διαθέτει 242 θέσεις ελλιμενισμού για 
σκάφη μέχρι 30m μήκος.

■ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονί-
κης, ο απολογισμός της χρονιάς που πέ-
ρασε, καθώς και ο προγραμματισμός δρά-
σης για το 2017 βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της πρόσφατης ετήσιας γενικής συνέλευ-
σης του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσ-
σαλονίκης (ΣΕΘ)- «Νέοι Ορίζοντες». Στην 
ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου, 
Γιώργος Ιωαννίδης παρέθεσε μια σειρά 
προβλημάτων που συνθλίβουν τις επι-
χειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην 
έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, στον 
φορολογικό «Αρμαγεδδών», στα capital 
controls, στις συσσωρευμένες οφειλές 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφο-

ρία, στο αυξημένο κόστος παραγωγής 
αλλά κυρίως στην έλλειψη βούλησης από 
την πλευρά της κυβέρνησης να λάβει μέ-
τρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας 
και την εμπέδωση ενός κλίματος ασφά-
λειας και ηρεμίας στην αγορά. Ο κ. Ιω-
αννίδης υπογράμμισε ότι οι φορολογικές 
και άλλες επιβαρύνσεις είναι πλέον δυ-
σβάσταχτες για τις μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά, με 
αποτέλεσμα να εντείνεται η ασφυξία στην 
αγορά. «Η κυβέρνηση επιμένει να κινείται 
στη λανθασμένη –όπως αποδείχτηκε εκ 
του αποτελέσματος- συνταγή των φόρων 
βυθίζοντας περαιτέρω την ελληνική οικο-
νομία στην ύφεση», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος του συνδέσμου ο οποίος 
εκτιμά πως «τα νέα λουκέτα είναι πλέον 
αναπόφευκτα για χιλιάδες επιχειρήσεις οι 
οποίες κατάφεραν μέχρι σήμερα να κρα-
τηθούν ζωντανές στην αγορά».

■ Υπερψηφίστηκε από τα μέλη του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κανονισμός 
για την κατάργηση των τελών περιαγω-
γής, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζε-
ται από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμφωνία 
αφορά στις τιμές χονδρικής, δηλαδή τις τι-
μές που χρεώνουν μεταξύ τους οι τηλεπι-
κοινωνιακοί πάροχοι όταν οι πελάτες τους 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες εντός της ΕΕ 
και χρησιμοποιούν άλλα δίκτυα κατά την 
περιαγωγή. Η συμφωνία αυτή «σπάει» και 
το τελευταίο εμπόδιο για τη δυνατότητα 
περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού, αρ-
χής γενομένης από την 15η Ιουνίου 2017, 
όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για 
την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών (TSM). 
Βάσει αυτού, οι καταναλωτές που ταξι-
δεύουν σε χώρες εντός της ΕΕ θα έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
κλήσεις, να αποστέλλουν γραπτά μηνύ-
ματα ή να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας τους 
με το ίδιο κόστος που ισχύει στη χώρα 
τους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι κα-
ταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
εθνικές συνδρομές τους όταν ταξιδεύουν 
ανά διαστήματα στο εξωτερικό, ωστόσο 
εάν υπερβαίνουν τα όρια της σύμβασής 
τους, κάνοντας χρήση της περιαγωγής, τα 
τυχόν πρόσθετα τέλη δεν θα είναι μεγα-
λύτερα από τα ανώτατα όρια περιαγωγής 
χονδρικής που είχαν συμφωνηθεί από 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτρο-
πής την 1η Φεβρουαρίου 2017.
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ΚΑΗΚΑΝ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ όχι μόνο στη Χαλ-
κιδική, αλλά και μέσα στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης. Ο ολικός παγετός του περασμένου 
χειμώνα «διόρθωσε» μια παραφωνία πολ-
λών ετών στο λιγοστό πράσινο της πόλης, 
που η αρχή της ξεκίνησε επί της Δημαρχίας 
Κοσμόπουλου - κάπου στα μέσα του 1997, 
τότε που ο γαμπρός του βάλθηκε να γεμίσει 
όλη τη Θεσσαλονίκη με... φοίνικες (!) προ-
καλώντας εύλογα τις έντονες αντιδράσεις 
γεωπόνων και άλλων ειδικών, που έλεγαν 
το αυτονόητο «τι δουλειά έχουν οι φοίνικες 
στη Θεσσαλονίκη»... Το πλήρωμα του 
χρόνου ήρθε και η φύση διόρθωσε αυτήν 
την «πράσινη παραφωνία» κι έτσι τώρα οι 
Διευθύνσεις Πρασίνου όλων των δήμων 
του πολεοδομικού συγκροτήματος έχουν 
πολλή δουλειά μπροστά τους! Ο παγετός 
δε ξέρανε μόνον τους φοίνικες εξ Αφρικής 
προερχόμενοι, αλλά και τις νεραντζιές στην 
Ανθέων και στην Άνω Πόλη, μέχρι και τις 
καλλωπιστικές ελιές. Ας ελπίσουμε αυτή τη 
φορά, ότι θα πρυτανεύσει η λογική και οι 
γεωπόνοι των δήμων θα επιλέξουν να αντι-

καταστήσουν τους φοίνικες ειδικά, με 
δένδρα που ευδοκιμούν στο φυσικό 

μας περιβάλλον. Το πράσινο είναι 
πηγή ζωής και ανανεώνει την 
ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα 
του αστικού περιβάλλοντος. 
Ας αφήσουμε τα δένδρα να 

μεγαλώνουν στους δρόμους 
της πόλης, κι ας παρακάμψουμε 

τις μεμψιμοιρίες ορισμένων πολιτών, 
που λένε ότι είναι αλλεργικοί στο ένα είδος 
φυτών ή στο τάδε δένδρο και ας φυτευτούν 
δένδρα που γρήγορα θα μας χαρίσουν δρο-
σιά το καλοκαίρι και ομορφιά όλο το χρόνο.

ΕΝΑ... ΑΝΙΚΗΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στέκει εκεί 
μπροστά στο εκθετήριο του Γ’ Σώματος 
Στρατού, στην αρχή της Λεωφόρου Στρα-
τού, από τη δεκαετία του...1960. Ναι! Σωστά 
διαβάσατε - από τη δεκαετία του 1960 - και 
κανείς δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να το... 
μετακινήσει, γιατί ανήκει στην πολιτιστική 
κληρονομιά της πόλης! Την ίδια ώρα, που 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ξηλώνονται από τους κεντρικούς δρό-
μους τα περίπτερα, γιατί εμποδίζουν την 
κυκλοφορία των πεζών στα πεζοδρόμια και 
επειδή το είχαν παρακάνει κάποια στιγμή 
με τα δεκάδες ψυγεία αναψυκτικών και 
παγωτών αυτό το... ιστορικό περίπτερο του 
Γ’ Σώματος Στρατού, παραμένει έρημο και 
σχεδόν κατεστραμμένο από το χρόνο στη 
...θέση του, σε πείσμα των καιρών.

ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΤΗΣ... ΝΙΚΗΣ! Μιλάμε 
για το απομεινάρι της... Τουρκοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη, για το περίπτερο που είναι 
εδραιωμένο στην προβλήτα της αρχής 
της παραλίας της λεωφόρου Νίκης. Εκεί 
που πιο παλιά πουλούσαν σκουλήκια για 
τους ερασιτέχνες ψαράδες της παραλίας 
-οι πιο παλιοί θα το θυμούνται... Τα χρόνια 
όμως πέρασαν, η πόλη άλλαξε μορφή και 
σε πείσμα και απορία όλων μας, αυτό το... 
μαγαζάκι συνεχίζει και πουλάει στολίδια, 
κοχύλια και σουβενίρ. Όχι ότι μας ενοχλεί η 
παρουσία του, αλλά μια παρέμβαση αρχιτε-
κτονική με άρωμα μιας άλλης εποχής, δε θα 
ήταν καθόλου άσχημη - τουναντίον ίσως, 
θα συνέβαλε στην τουριστική προβολή της 
πόλης.

Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας.

■ Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την εύρεση χρηματοοικονομικού 
συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση των 
ποσοστών του στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ, 
προχωρεί το ΤΑΙΠΕΔ. Η προθεσμία εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος εκπνέει στις 3 Μαϊου.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά 
δύο ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φρά-
γκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2310508800).

■ Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του δήμου Λαγκαδά, θα 
προσλάβει 21 Πτυχιούχους Φυσικής Αγω-
γής (ΠΦΑ) με τυπικό προσόν το πτυχίο 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτ-
λου σπουδών της αλλοδαπής των Αντισφαί-
ρισης, Άρσης Βαρών, Ειδικής Αγωγής, 
Ιστιοπλοΐας, Καλαθοσφαίρισης, Κλασι-
κού Αθλητισμού, Κολύμβησης, Μαχητι-
κών Αθλημάτων, Παραδοσιακών Χορών, 
Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου και Υπαί-
θριων Δραστηριοτήτων. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα 
Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λα-
γκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 
29, 3ος όροφος ) κατά τις ώρες 9:30-13:30 
(Τηλ. επικοινωνίας 2394020841).

■ Ανακοίνωση από το δήμο Καλαμαριάς, 
για την πρόσληψη τριών ΥΕ Εργατών Τα-
φής-Εκταφής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό 
διάστημα δύο μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση 
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου 
Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

■ Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 
11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
8 μηνών. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 
7 ΠΕ Κτηνίατρων, 4 ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής 
Παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στα γραφεία της υπηρεσί-
ας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση 
Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 80, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 
υπόψη κας Γεροντοπούλου Ιωάννας (τηλ. 
Επικοινωνίας: 2310- 566032).

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, που 
εδρεύει στο Κιλκίς του νομού Κιλκίς. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν: είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Ουτσκούνη και 
Ρεγκούκου, Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς, υπόψη κ. 
Γεωργίου Φλώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 
801 402).

Νέες θέσεις εργασίας
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Σε μια περίοδο που τα επενδυτικά κεφάλαια 
διστάζουν να «εισβάλουν» στην ελληνική 
αγορά, έρχεται η εταιρεία Σούπερ Μάρκετ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ μέλος του δικτύου Ελομάς να 
δείξει το δρόμο της ανάπτυξης στην αγορά 
του λιανεμπορίου. Η εταιρεία προσπαθεί όλα 
αυτά τα χρόνια με σταθερή φιλοσοφία, σεμνά 
και με αξιοπρέπεια να επικεντρωθεί και να 
«αφουγκραστεί» τις πραγματικές ανάγκες 
των πελατών της, ώστε να παρέχει τις υπη-
ρεσίες της δίνοντας ουσιαστικές λύσεις. Οι 
πελάτες της εταιρίας ξέρουν πως θα βρουν 
σ’ αυτήν φιλική και πραγματικά οικογενειακή 
ατμόσφαιρα. Στην εκκίνηση της η κύρια δρα-
στηριότητα της εταιρείας ήταν η χονδρική 
πώληση σε μικρά σημεία στη Θεσσαλονίκη, 

στη Χαλκιδική και στην Καβάλα. Από το 1995 
ασχολείται αποκλειστικά με τα σούπερ μάρ-
κετ απ’ όπου ξεκίνησε και η ανάπτυξή της. 

Με σταθερά βήματα προόδου και με γνώ-
μονα την ποιότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων που διακινεί, την παροχή υπηρε-
σίας, την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του 
πελάτη, αριθμεί μέχρι σήμερα 19 καταστή-
ματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δημι-
ουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρί-
ζει την τοπική κοινωνία και οικονομία. Στα 
καταστήματα είναι πολύ σημαντική για την 
αποτελεσματικότητά η χρήση του εργαλείου 
των προσωπικών σχέσεων, έναντι των συ-
στημάτων του μάρκετινγκ και της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αμε-

σότητα της έκπτωσης στον πελάτη, δηλαδή 
απευθείας στην τιμή, έτσι ώστε να αντιλαμ-
βάνεται άμεσα το όφελός του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί μια από 
τις πρώτες εταιρείες στο χώρο  που απέ-
κτησε πιστοποίηση ποιότητας ISO ELOT EN 
9001:2008 και από τότε ανελλιπώς έως και 
σήμερα ανανεώνει και κατέχει την πιστοποί-
ηση για όλα τα καταστήματα, αλλά και για τις 
ιδιόκτητες κεντρικές αποθήκες στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης. Επίσης η αποθήκευση και η 
διανομή τροφίμων γίνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κατά ISO 
22.000:2005. Τέλος, αναπτύσσει και «πράσι-
νες» διαδικασίες όπως σακούλες πολλαπλών 
χρήσεων, σακούλες 100% ανακυκλώσιμες, 

διαχείριση απορριμμάτων, χαρτιού, νάιλον, 
αλουμινίου, σιδήρου, ανακύκλωσης ηλε-
κτρικών συσκευών και μπαταριών. Υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον για την ευαισθητοποίηση 
αλλά και την ενημέρωση των ανθρώπων σε 
θέματα προστασίας περιβάλλοντος, με σκοπό 
να παραδώσουν ένα καλύτερο περιβάλλον.

Η μοναδικότητα των σούπερ μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Της  Άννας Ανδρεώλα

Τεράστια αλλαγή του χάρτη των σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά προκάλεσε η οικονομική κρίση. Η αγορά μίκρυνε, μοιράζεται σε λιγότερους 
παίκτες, παρατηρούμε ότι παραδοσιακές επιχειρήσεις ενισχύονται και υπερβαίνουν τα τοπικά όρια δράσης που είχαν μέχρι πρόσφατα, ενώ 

αλλάζουν το προφίλ τους, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών. Η εταιρεία Σούπερ Μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ανήκει 
στις αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις που ατενίζει θετικά το επιχειρηματικό της μέλλον, ιδρύθηκε το 1983 από το Θωμά Σεμερτζίδη, έναν 

άνθρωπο εξαιρετικά δραστήριο. Το έργο του συνεχίζει η κόρη του Κυριακή Σεμερτζίδη, με έντονο επιχειρηματικό προφίλ.

#success_story

Η αλυσίδα διαθέτει 19 καταστήματα 
και αναμένεται ότι θα εγκαινιάσει δύο 
ακόμη στις κεντροανατολικές περιοχές 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Συνολικά απασχολεί, 
περίπου 200 άτομα.

info
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Έχοντας ήδη δυο καταστήματα MADO στη Θεσ-
σαλονίκη (ένα στην Λεωφόρο Νίκης 65 και ένα 
στην Ελευθερίου Βενιζέλου 8) και με επενδύσεις 
που μέχρι στιγμής ξεπερνούν το ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ, ο κ. Οζντεμίρ μιλά αποκλειστικά στην 
Karfitsa για τα επόμενα σχέδιά του αλλά και τον 
μπακλαβά και το παραδοσιακό τούρκικο κιουνεφέ 
που έχουν κατακτήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Τον συναντήσαμε στο «μεγάλο κατάστημα», αυτό 

που έχει θέα τη θάλασσα και τον Λευκό Πύργο. Σε 
έναν χώρο περίπου 400 τ.μ. οι επισκέπτες έχουν 
τη δυνατότητα να γευτούν αυθεντικές τούρκικες 
παραδοσιακές συνταγές, σιροπιαστά και διάφορα 
γλυκά, παγωτό και γνήσιο... τούρκικο καφέ. Όπως 
αναφέρει ο Τούρκος επιχειρηματίας τα σχόλια που 
δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του 
είναι πολύ θετικά. Αποκαλύπτει δε, ότι οι πελάτες 
του είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες και όχι ομοε-
θνείς του τουρίστες. «Περίπου το 65% των πελα-

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών 
είναι μια διαδικασία που μπορεί να στηρίξει την πορεία ανάκαμψης 
της αγοράς, παρέχοντας τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Βασική ωστόσο προϋπόθεση για την 
επιτυχία του είναι να μην «θυσιαστεί» στα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας και επιπλέον να τύχει τροποποιήσεων προκειμένου να μπορέσει 
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού,  

που θα επιτρέπει τη διαχείριση ενός μεγάλου όγκου υποθέ-
σεων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.  Δυστυχώς, 

τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή, το νομοσχέδιο δεν 
εξασφαλίζει αυτές τις προϋποθέσεις. Καθώς:

• Οι διαδικασίες που προβλέπει είναι χρονοβόρες και γρα-
φειοκρατικές. Μόνο για την υποβολή αίτησης για ένταξη 

απαιτείται μεγάλος αριθμός εγγράφων και δικαιολογητικών. 

• Δεν υπάρχουν προβλέψεις για την προστασία των συμμετεχό-
ντων στη διαδικασία ρύθμισης, από τις τράπεζες και από το δημόσιο. 
Το γεγονός αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο εμπλοκών στη διαδικασία 
λόγω του φόβου καταγγελιών, ποινικών διώξεων κτλ. 

• Η υποχρέωση για επικύρωση του συμβιβασμού με δικαστική 
απόφαση, φαίνεται να ακυρώνει στην πράξη το νόημα του εξωδι-
καστικού μηχανισμού και μεταφέρει επιπλέον βάρος σε ένα ήδη 
υπερφορτωμένο και αργό σύστημα απονομής δικαιοσύνης.  

Θέση του ΒΕΘ και ευρύτερα της επιμελητηριακής κοινότητας είναι η 
δημιουργία ενός πλαισίου κριτηρίων το οποίο θα δίνει την ευκαιρία 
σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους και να παραμείνουν στη ζωή, συνεισφέροντας 
στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα. 

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να προβλέπονται επαρκείς και ισχυ-
ρές ασφαλιστικές δικλείδες, με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας από συστηματικούς 
κακοπληρωτές, σε βάρος της σταθερότητας του τραπεζικού συστή-
ματος, των υπολοίπων πιστωτών, αλλά και του υγιούς ανταγωνι-
σμού στην αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στα παρακάτω:

• Η εξαίρεση των επιχειρήσεων των οποίων το χρέος βρίσκεται σε 
ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή και η παραπομπή τους σε δι-
μερή διαπραγμάτευση, δημιουργεί σημαντικά προσκόμματα, καθώς 
είναι σύνηθες για τις μικρές επιχειρήσεις να διατηρούν δανεισμό σε 
έναν μόνο πιστωτικό φορέα. 

• Στα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η 
απουσία επαρκών διαφοροποιήσεων και εξειδικευμένων ρυθμίσε-
ων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

• Η πρόβλεψη του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία μπορούν να 
ενταχθούν επιχειρήσεις με θετικό αποτέλεσμα, ή θετική καθαρή 
θέση σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, εξακο-
λουθεί να αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό δυνητικά ωφελούμενων 
επιχειρήσεων. Με δεδομένες, ωστόσο, τις συνθήκες που επικρατούν 
στην ελληνική οικονομία, το κριτήριο αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί 
είτε με επέκταση της περιόδου, είτε με την υιοθέτηση εναλλακτικών 
δεικτών (πχ δείκτης καθαρών επενδύσεων, θέσεις εργασίας). 

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης

Απαιτούνται βελτιώσεις στο ν/σ  
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
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#πρόσωπο

Ο Τούρκος που σερβίρει 
μπακλαβά, κιουνεφέ 
και επενδύσεις... 
εκατομμυρίων ευρώ

Ο ΦΑΤΙΧ ΟΖΝΤΕΜΙΡ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ MADO ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ Karfitsa

Του Βαγγέλη Στολάκη

Τον λένε Φατίχ Οζντεμίρ και είναι... ζαχαροπλάστης. Για την ακρίβεια είναι Τούρκος 
επιχειρηματίας ο  οποίος την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης επένδυσε 
και θα εξακολουθήσει να επενδύει στον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην Βόρεια 
Ελλάδα. Ο Φατίχ Οζντεμίρ είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα ελληνικά 
διάσημα... τούρκικα καφεζαχαροπλαστεία MADO. 
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Ιδιαίτερα μεγάλο είναι τελευταία το ενδιαφέρον Τούρκων 
πολιτών για την απόκτηση της λεγόμενης “Golden Visa” 
με την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 
πάνω από 250.000 ευρώ. Ενδιαφέρον που κλιμα-
κώθηκε κυρίως τους μήνες μετά το «πραξικόπημα» 

του Ιουλίου στη γειτονική χώρα και αυξάνεται όλο και 
περισσότερο αυτές τις μέρες του δημοψηφίσματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι σχετικές άδειες διαμονής που 
εκδόθηκαν από το πραξικόπημα και μετά είναι περίπου τόσες 
όσες είχαν εκδοθεί από το 2014 που ψηφίστηκαν τα συγκεκρι-
μένα άρθρα του νόμου μέχρι και το πραξικόπημα του Ιουλίου. 
Και πάλι όμως οι συγκεκριμένοι αριθμοί αδικούν το πραγματικό 
ενδιαφέρον των Τούρκων πολιτών καθώς η κινητικότητα είναι 
πολύ εντονότερη. Όμως από την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 
και την απόκτηση της σχετικής άδειας διαμονής μεσολαβούν 
πολλά στάδια (συλλογή κεφαλαίου, εύρεση ακινήτων/επένδυ-
σης, συνεργάτες) που καθυστερούν τη διαδικασία. Ενώ χιλιάδες 
είναι και οι Τούρκοι πολίτες των αστικών κυρίως κέντρων που 
«φλερτάρουν» με την ιδέα της επένδυσης στη χώρα μας αλλά 
περιμένουν να σχηματιστεί η τελική εικόνα της πολιτικής κατά-
στασης στη χώρα τους.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι γνω-
στά, κυρίως λόγω της επιφανειακής προβολής που λαμβάνει το 
συγκεκριμένο θέμα από τα ΜΜΕ.  

Καταρχήν η συγκεκριμένη άδεια διαμονής δεν αφορά μόνο 
Τούρκους πολίτες, αλλά το σύνολο των πολιτών των «τρίτων 
χωρών», δηλαδή όλες τις χώρες εκτός από τους εταίρους μας 
στην Ε.Ε.

Επίσης η συγκεκριμένη άδεια διαμονής δεν προϋποθέτει απο-
κλειστικά την αγορά ακίνητης περιουσίας 250.000 στη χώρα μας. 
Εναλλακτικές προϋποθέσεις είναι η πραγματοποίηση ισόποσης 
(250.000) επένδυσης στη χώρα μας ή η ισόποση μακροχρόνια 
μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων. Επιπλέον ο νόμος δεν 
απαιτεί να αγοράσει ο αιτών ακίνητη περιουσία αλλά να διαθέτει, 
στοιχείο που μπορεί να πραγματωθεί τόσο με π.χ. γονική παροχή 
ή δωρεά όσο και με προγενέστερη απόκτηση ακίνητης περιου-
σίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν την ψήφιση του παρόντος 
νόμου.

Τέλος η συγκεκριμένη άδεια διαμονής δίνει το δικαίωμα πεντα-
ετούς διαμονής στη χώρα μας με ιδιαίτερα εύκολη και ταχεία 
διαδικασία ανανεώσεων της. Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι ο 
χρόνος αυτός δε προσμετράται σε πιθανό αίτημα για την από-
κτηση ελληνικής ιθαγένειας ούτε δίνει το δικαίωμα εργασίας 
(πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που αφορούν στην περίπτωση της 
επενδυτικής δραστηριότητας), ενώ δεν παρέχει ούτε ταυτόχρονο 
δικαίωμα πενταετούς διαμονής στην Ε.Ε.

* Ο κ. Καραγιάννης είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

Άδεια διαμονής για Τούρκους πολίτες με 
την αγορά σπιτιού. Αλήθειες και ψέματα
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#πρόσωπο
τών μας είναι Έλληνες. Αυτός είναι ο στόχος 
μας. Να γνωρίζουν οι Έλληνες τα γλυκά και το 
παγωτό ιστορίας 150 χρόνων στην Τουρκία και 
το μυστικό  τεσσάρων γενεών μιας οικογένει-
ας» εξηγεί. 

Σε όλο τον κόσμο

Για όσους δεν το γνωρίζουν η αλυσίδα καφε-
ζαχαροπλαστείων MADO στη γειτονική χώρα 
είναι κάτι σαν τα... MIKEL για εμάς.  Υπάρχουν 
σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Μόνο στην 
Τουρκία ο αριθμός των καταστημάτων ξεπερνά 
τα 340, ενώ άλλα πενήντα μαγαζιά υπάρχουν 
στον υπόλοιπο κόσμο: Αυστραλία, Μαλαισία, 
Ολλανδία, Βουλγαρία, Γερμανία, Αζερμπαϊτζάν, 
Κατάρ, Ιράν και όπου αλλού μπορεί να φαντα-
στεί ο ανθρώπινος νους. Η εταιρία έχει έδρα 
στο Kαχραμανμαράς της Ν.Α. Τουρκίας. Ιδρύ-
θηκε το 1850 από τον πρίγκιπα Αμπντουλάχ αλ 
Σαούντ και είναι ξακουστή για το μοναδικό πα-
γωτό που παράγει, τον μπακλαβά της, το ντο-
ντουρμά, το μοναδικό κιουνεφέ, τα τρία είδη 
τουρκικού καφέ (με γεύση μαστίχα, κιουνεφέ 
και κανονική)  που σερβίρει, το καζάν ντιπί, το 
σαλέπι και φυσικά τα νόστιμα... μπουρέκ της, 
δηλαδή τις πίτες της. 

Στόχος της MADO Europe που δημιουργήθηκε 
από πέντε επιχειρηματίες με επικεφαλής τον κ. 
Οζντεμίρ είναι από την Θεσσαλονίκη να υπάρξει 
ανάπτυξη της εταιρίας με αντίστοιχες επενδύ-
σεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας 
αλλά και συγκεκριμένα νησιά. Τα ελληνικά... 
τούρκικα MADO ανήκουν κατά 50% στον Φα-
τίχ Οζντεμίρ που διατελεί και χρέη γενικού δι-
ευθυντή της MADO Europe και κατά 50% στον 
ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας στη γειτονική 
χώρα. 

Στόχος τα 40 καταστήματα 

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας 
κατάστημα στην Ελλάδα σε μια από τις δυο 
μεγάλες πόλεις. Τελικά επιλέξαμε την Θεσσα-
λονίκη γιατί θεωρήσαμε πιο σίγουρη την επι-
τυχία» σχολιάζει στην Karfitsa ο κ. Οζντεμίρ. 
Όπως αποκαλύπτει, ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του αφού είδαν πολλούς χώρους τόσο στην 
πρωτεύουσα όσο και στην συμπρωτεύουσα 
αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο κατάστημα 
το Νοέμβριο του 2016 στην οδό Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε και το 
δεύτερο κατάστημα στην Λεωφόρο Νίκης και 
αναμένονται τον επόμενο χρόνο άλλα δυο κα-

ταστήματα: ένα στο εμπορικό κέντρο Cosmos 
και ένα στην Καλαμαριά. Όπως υπογραμμίζει 
στην Karfitsa ο κ. Οζντεμίρ το συνολικό ύψος 
της μέχρι τώρα επένδυσης αγγίζει το ένα εκα-
τομμύριο ευρώ. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο 
είναι, την επόμενη πενταετία να ανοίξουν σε δι-
άφορες πόλεις της χώρας περίπου 40 καταστή-
ματα. Ο ίδιος σκοπεύει να επενδύσει σε πέντε 
μεγάλα και δεκαπέντε μικρότερα και επιδιώκει 
αντίστοιχο αριθμό καταστημάτων να ανοίξουν 
και άλλοι επιχειρηματίες με τη μέθοδο του 
franchise. Όπως σημειώνει δε, ο αριθμός των 
υπαλλήλων που απασχολεί αγγίζει τους 36.

Για όλα τα γούστα 

Εκτός από τα παραδοσαικά τούρκικα γλυκά 
τα καφεζαχαροπλαστεία MADO προσφέρουν 
πρωινό, πίτσα, ομελέτες, σούπες, κεμπάπ και 
γνήσιους τούρκικους κεφτέδες. Σύμφωνα με 
τον ίδιο τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης 
προσφέρουν στους πελάτες τους το 70% των 
προϊόντων που παράγει η «μαμά» εταιρία στην 
γειτονική χώρα. Στόχος τους είναι η μέση ελ-
ληνική οικογένεια. «Η κρίση έχει χτυπήσει 
την Ελλάδα. Ωστόσο οι Έλληνες αγαπούν να 
ζουν και για το λόγο αυτό δίνουν χρήματα στα 
ρούχα, το φαγητό και το ποτό. Προτιμούν να 
οδηγούν για πολλά χρόνια το ίδιο αυτοκίνη-
το, ωστόσο ξοδεύουν λεφτά για διασκέδαση» 
απαντά σε όσους θεωρούν ότι τα προϊόντα του 
καταστήματός του είναι ακριβά. 

Αποκαλύπτει δε, ότι και άλλοι Τούρκοι επι-
θυμούν να επενδύσουν στην Θεσσαλονίκη. 
«Υπάρχουν Τούρκοι επιχειρηματίες που θέ-
λουν να ανοίξουν καταστήματα ξηρών καρ-
πών, ζαχαροπλαστεία, μαγαζιά καφέ» αναφέ-
ρει στην Karfitsa. Εξηγεί ο κ. Οζντεμίρ ότι 
βασικός λόγος για να επενδύσει κάποιος Τούρ-
κος στην Ελλάδα είναι η τρέχουσα πολιτική 
κατάσταση στη γειτονική χώρα, το αποτέλεσμα 
του πρόσφατου δημοψηφίσματος και η επιθυ-
μία να υπάρχει μια ανοικτή πόρτα προς την... 
Ευρώπη, οι σχέσεις της οποίας δοκιμάζονται 
με τη χώρα του λόγω Ερντογάν. Ανασταλτικός 
παράγοντας είναι οι υψηλοί φορολογικοί συ-
ντελεστές. «Εδώ η φορολογία αγγίζει το 24% 
ενώ στην Τουρκία είναι μόλις 18%. Θα πρέπει 
να μειωθεί η φορολογία για να έρθουν επενδύ-
σεις» καταλήγει ο κ. Οζντερίμ.

Σημειώνεται πως η Mado, τα τελευταία 15 χρό-
νια, σημειώνει ετήσιες πωλήσεις κοντά στα 27 
εκατ. δολάρια.
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«Πρεσβευτές» της τουριστικής Θεσσαλονίκης 
έγιναν μέσα σε ένα 48ωρο επίσκεψης, σαράντα 
σπουδαστές ενός Περιφερειακού Εκπαιδευτι-
κού Κέντρου (Roc Mondriaan) της Ολλανδίας. 
Οι σπουδαστές βρέθηκαν  στη Θεσσαλονίκη 
από επιλογή καθώς αναζήτησαν να επισκε-
φθούν τουριστικούς προορισμούς  κυρίως της 
Μακεδονίας με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη για 
την οποία, όπως είπαν, είχαν ακούσει «πολλές 
όμορφες ιστορίες». Οι Ολλανδοί σπουδαστές 
τουριστικών επαγγελμάτων ξεναγήθηκαν για 
δύο ημέρες στα σημαντικότερα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης ,στο Λευκό Πύργο, την Αψίδα και 
το ανάκτορο Γαλερίου, τη Ροτόντα και το άγαλμα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι σπουδαστές είχαν 
έρθει σε επικοινωνία με τον Οργανισμό Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταρτί-
σουν καθορισμένο πρόγραμμα επισκέψεων και 
ξενάγησης στο πλαίσιο οργανωμένης εκπαιδευ-
τικής εφαρμογής του Κέντρου. Το ενδιαφέρον  
για την Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία από το 
συγκεκριμένο Ολλανδικό Κέντρο έχει ξεκινήσει 
προ πολλού και της επίσκεψης των σπουδαστών 
προηγήθηκε αυτή των εκπαιδευτικών τους οι 
οποίοι εκτός από την Θεσσαλονίκη επισκέφθη-
καν Βεργίνα, Μετέωρα και Χαλκιδική.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κατά την 
χειμερινή περίοδο 2017-2018, πρόκειται να 
παρουσιάσει το έργο “Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα 
φον Καντ”, σε σκηνοθεσία Κορίνας Βασιλειάδου & 
Χάρη Πεχλιβανίδη και οργανώνει Ανοιχτή Ακρόαση, 
στις 15 και 16 Μαΐου 2017. Καλούνται, επαγγελ-
ματίες γυναίκες ηθοποιοί, όλων των ηλικιών, που 
ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος να αποστείλουν 
έως τη Δευτέρα 1 Μαΐου 2017, ηλεκτρονικά στο 
e-mail audition@ntng.gr, βιογραφικό σημείωμα και 
φωτογραφία, με την ένδειξη στο ΘΕΜΑ “Τα πικρά 
δάκρυα της Πέτρα φον Καντ”.

Αύξηση στους επισκέπτες των μουσείων
Μαθητές από την Ολλανδία έγιναν 

πρεσβευτές της Θεσσαλονίκης 

Το ΚΘΒΕ αναζητά… ηθοποιούς

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2016. Βάσει των αποτελεσμάτων, τον περα-
σμένο Δεκέμβριο παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 32,1%, των επισκεπτών 
ελεύθερης εισόδου κατά 23,2% και των εισπράξεων κατά 31,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2015. Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 28,7%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών 
ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 12,0% και οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύ-
ξηση κατά 59,9%. Έτσι, κατά το δωδεκάμηνο του 2016, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το δωδεκά-
μηνο του 2015 κατά 1,6% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση κατά 34,5% στους επισκέπτες 
ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8,6%.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη 2η Gourmet Olive & Delicacies Exhibition. 
Πρόκειται για την έκθεση προώθησης εκλεκτών προϊόντων ελαιολάδου, ελιάς, μελιού και μαρμε-
λάδων, ξυδιών και αρτυμάτων, προϊόντων delicatessen, αρωματικών φυτών, βοτάνων και φυσικών 
προϊόντων προσωπικής περιποίησης, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο πολιτι-
σμού «Lab’Attoir» από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2017 και στην οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
συμμετέχει για πρώτη φορά. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση είναι η αύξηση 
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των παραγωγών που θα συμμετάσχουν, η διεύρυνση του 
πελατολογίου των επιχειρήσεων και η επαφή τους με επιβεβαιωμένους, στοχευμένους αγοραστές από 
το εξωτερικό. Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση και προβολή της Μακεδονικής Κουζίνας και των 
εκλεκτών «προϊόντων – σημαία» της μακεδονικής γης, ώστε το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρή-
σεις του κλάδου να εξοικειωθούν με την εκλεκτή αγροδιατροφική παραγωγή και να χρησιμοποιήσουν 
τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.

#αυτό_το_μάθατε;

Τη μεγάλη ευεργέτιδα της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής και του Perrotis College, κ. Αλίκη Περρωτή, 
τίμησε πριν λίγες ημέρες ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt. Η σεμνή και «ζεστή» 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην οικία του Πρέσβη 
στην Αθήνα και παραβρέθηκαν η διοίκηση της Αμερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, ο 
δωρητής και Έφορος της Σχολής κ. Seth Frank, έφοροι 
της Σχολής καθώς και εκλεκτοί καλεσμένοι του επι-
χειρηματικού κόσμου. Ο κ. Geoffrey R. Pyatt τίμησε την 
κ. Περρωτή για την προσφορά της στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, κι όχι μόνο. «Είμαστε ιδιαίτερα ευ-
γνώμονες για όλα όσα έχετε δώσει στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, η οποία αντανακλά τις ισχυρές διμε-
ρείς σχέσεις μας. Αποτελείτε το καλύτερο παράδειγμα 

της ελληνοαμερικανικής κοινότητας της Διασποράς 
κι όλα αυτά που μπορούν να κατακτηθούν μέσα από 
αφοσιωμένη εργασία. Οι διαπροσωπικοί δεσμοί με-
ταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν το 
θεμέλιο των διμερών ισχυρών σχέσεών μας», είπε ο 
κ. Pyatt απευθυνόμενος στην κ. Αλίκη Περρωτή. Ο κ. 
Πρέσβης υπογράμμισε ότι «η ιστορία της Αμερικανι-
κής Γεωργικής Σχολής, είναι η ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας. Είναι ένα ίδρυμα που έχει υιοθετήσει τα 
πρότυπα της Αμερικανικής αριστείας, έχει προσφέρει 
εξαιρετικές ευκαιρίες εκπαίδευσης σε πολλές γενιές 
ελλήνων και ξένων μαθητών, συμπεριλαμβανομένων 
αρκετών εθνικών ηγετών αλλά και ‘αδύναμων’ οικο-
νομικά παιδιών από αγροτικές οικογένειες». 

Τιμήθηκε η ευεργέτιδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Η Μακεδονική κουζίνα σε πρώτο πλάνο! 

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον έλεγχο και τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων του 
Δήμου Παιονίας θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
έργου AQUAMII. Το έργο αποτελεί συνέχεια του 
AQUAMIΙ του οποίου η άριστη υλοποίηση συνέβα-
λε τα μέγιστα στην εξασφάλιση της έγκρισης του 
διαδόχου του.  Το έργο στοχεύει στην ολιστική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε διασυνορι-
ακό επίπεδο με την προμήθεια εξοπλισμού για 
τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, υποδομές 
για τη βελτίωση του δικτύου και υποδομές για 
την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης.  Στο 
Aqua-MII συμμετέχουν ο Δήμος Παιονίας – μέσω 
της ΔΕΥΑ-, ο Δήμος Γευγελής, η Δημόσια Επιχεί-
ρηση “Komunalec” της Γευγελής και η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνας, 
υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος 
Χημείας του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται 
η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης 
του έργου και εντός του έτους θα ξεκινήσει η 
υλοποίηση των δράσεων του έργου με σημαντικό 
όφελος τόσο για τους εταίρους του έργου όσο 
και για την ευρύτερη περιοχή. Το έργο Aqua-MII 
υλοποιείται στο πλαίσιο του IPAΠρογράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-
2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Η ποιότητα του νερού  
στο επίκεντρο του σχεδιασμού
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Σε στρατηγική συμμαχία με τον εκθεσιακό ορ-
γανισμό της Ρώμης, Fiera di Roma, προχώρησε η 
ΔΕΘ-Helexpo, διευρύνοντας περαιτέρω τη διεθνή 
της δικτύωση. Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης και ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fiera di 
Roma, κ. Pietro Piccinetti, υπέγραψαν στη Ρώμη 
μνημόνιο συνεργασίας, που θα φέρει τους δύο 
εκθεσιακούς φορείς πιο κοντά και θα ανοίξει τον 
δρόμο για κοινές δράσεις στο εκθεσιακό πεδίο.   
Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη συνδιορ-
γάνωση εκδηλώσεων και εκθεσιακών δράσεων 
και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς όπου 
ο κάθε εκθεσιακός φορέας έχει συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής 
συμμαχίας εξετάζεται η διοργάνωση του Romics, 
του μεγαλύτερου φεστιβάλ κόμικς και gaming 
της Ιταλίας στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της 
Fiera di Roma, αλλά και η διοργάνωση κοινής εκ-
δήλωσης για τη μεσογειακή διατροφή σε Ελλάδα 
και Ιταλία. Παράλληλα, η ιταλική πλευρά έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα της 
ΔΕΘ-Helexpo στα θεματικά πάρκα και εξετάζει 
την υλοποίηση τέτοιων δράσεων στη Ρώμη με τη 
«σφραγίδα» του ελληνικού εκθεσιακού φορέα. 

Τιμητική πλακέτα παρέδωσε ο Διευθυ-
ντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος 
Σουρβίνος στον Γενικό Διευθυντή της 
Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονί-
κης – Θεσσαλίας Α.Ε. (Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ) κ. 
Λεωνίδα Μπακούρα, παρουσία στελεχών 
της Εταιρείας και της ΕΛ.ΑΣ. Η βράβευση 
έγινε για τη συνεισφορά της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξοπλισμού και ιματισμού, στο 
πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Με την παράδοση 
της πλακέτας, ο κ. Σουρβίνος ευχαρίστησε την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – 
Θεσσαλίας Α.Ε. για την συνεισφορά της, ενώ ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε στη συνέχιση 
της συνεργασίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την ΕΛ.ΑΣ. και τη διεύρυνση των δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

Δέκα νέους που θα ξεχωρίσουν 
για το ταλέντο, την προσωπικό-
τητα, τη δημιουργικότητα και το 
πάθος τους αναζητά να εντάξει 
μόνιμα στο δυναμικό της η WIND 
Ελλάς μέσα από την πρωτοβουλία 
WIND Young Talents – Graduate 
Trainee Program. Η κατάθεση 
αιτήσεων ενδιαφέροντος είναι 
ανοιχτή έως και τις 7 Μαΐου 2017 
στο www.windyoungtalents.gr. 
Αυτή είναι η 2η φορά που η WIND 
«τρέχει» το WIND Young Talents – Graduate Trainee Program, ένα από τα ελάχιστα αντίστοι-
χα προγράμματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας για νέους στη χώρα που προσλαμβάνει 
διψήφιο αριθμό αιτούντων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Ο πρώτος κύκλος του 
προγράμματος ξεκίνησε στα τέλη του 2015 προσελκύοντας περισσότερους από 1200 υπο-
ψηφίους και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του έτους με την τοποθέτηση των δέκα 
Young Talents στις οριστικές θέσεις ευθύνης τους. Στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου για την 
παρουσίαση του προγράμματος WIND Young Talents – Graduate Trainee Program, η Γενική 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς, Ιωάννα Τσίτουρα ανέφερε μεταξύ 
άλλων: «Είναι μια δράση που συμβάλει στη μείωση της διογκούμενης φυγής επιστημόνων 
(brain drain), κυρίως νέων, αλλά και στην επιτυχία της εταιρείας μας, η οποία εμπλουτίζει 
το δυναμικό της με τα ταλέντα των νέων μας…” Η συμμετοχή στον β’ κύκλο του προγράμ-
ματος ξεκινάει με την αίτηση την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο 
ηλεκτρονικά, μέχρι 7 Μαΐου 2017 στο www.windyoungtalents.gr

Στρατηγική συμμαχία ΔΕΘ-Helexpo  
με Fiera di Roma

Η Auto Festival 2017 για δεύτερη συνεχή χρονιά 
είναι μια μοναδική έκθεση αυτοκινήτου όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά και να 
ενημερωθούν για τα νέα μοντέλα, τις διαθέσι-
μες εκδόσεις τους, τις προσφορές αλλά και για 
τα πάντα σε ότι αφορά το αυτοκίνητο. Ο Όμιλος 
Συγγελίδη σε συνεργασία με την Γιαννίρης ΑΕ 
παρόντες σε όλα τα μεγάλα Events στο χώρο της 
αυτοκίνησης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πιστοί 
στο ραντεβού θα είναι εκεί με τέσσερα περίπτερα 
με συνολικό εμβαδόν 650 τμ.

Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Κι όμως, το Business Insider, «ξετρύπωσε» μια εταιρεία 
που χρησιμοποιεί νανο-ίνες στα ρούχα που κατασκευάζει, οι οποίες έχουν τη μοναδική ικανότητα 
να... συναρμολογούνται μόνες τους. Το πιο δημοφιλές προϊόν της Imperial Motion είναι ένα μπουφάν 
(αν και η εταιρεία βγάζει επίσης τσάντες με το ίδιο υλικό) το οποίο όσες τρύπες κι αν του κάνεις αυτό 
επιδιορθώνεται μόνο του, αρκεί να το τρίψεις.

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο Sani 
Dunes, το οποίο θα ενταχθεί στο δίκτυο των υπολοίπων μονάδων του Sani Resort στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το Sani Dunes φιλοδοξεί να αποτελέσει ξεχωριστό προορισμό για 
οικογένειες και παιδιά άνω των 12 ετών. Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα του ομίλου Σάνη 
αναπτύσσεται σε έκταση 41 στρεμμάτων στο Sani Resort, ενώ έχει δυναμικότητα 136 δω-
ματίων και σουιτών (80 junior suites & panorama junior suites, 56 δίκλινα & family rooms), 
τρία εστιατόρια, κτίριο με σκεπαστή πισίνα και spa. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του 
χώρου άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016. Σύμφωνα με τον όμιλο, η ταχύτητα υλοποίησης και 
λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, σε διάστημα μόλις 8,5 μηνών, αποτελεί πρωτο-
φανές γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 
24,2 εκατ. ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να υπολογίζεται η αξία της γης. 

Σε τέσσερις τροχούς

Μπουφάν διορθώνεται μόνο του!

Έχτισαν ολόκληρο ξενοδοχείο σε μόλις οκτώ μήνες!

#αυτό_το_μάθατε;
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Έρχονται τα ρομπότ για ηλικιωμένους 

#τεχνολογία

Πέρα από τα όρια των κλασικών τους δραστηριοτήτων 
κοιτούν ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, στρεφόμε-
νες προς τομείς όπως τα αυτόνομα οχήματα, αλλά και η 
ανάπτυξη ρομποτικών εξωσκελετών για ηλικιωμένους, 
καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού. Όπως αναφέρει το Reuters, 
η Toyota ανακοίνωσε πως είναι πιθανό το ενδεχόμενο να 
γίνει μαζική παραγωγός ρομπότ που θα βοηθούν ηλικι-
ωμένους, σε μια Ιαπωνία της οποίας ο πληθυσμός γερνά 
με ταχύτερους ρυθμούς από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς 
οι ρυθμοί γεννήσεων μειώνονται. Καθώς τα δημογραφι-
κά χαρακτηριστικά της χώρας μεταβάλλονται, επηρεάζο-
νται και οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Πέρα από την έλλειψη 
εργατικού δυναμικού και τα άλλα παρεμφερή ζητήματα, 
προκύπτει και το θέμα της πτώσης της ζήτησης για αυ-
τοκίνητα στο εσωτερικό της χώρας. H Toyota, η δεύτερη 
μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, έκανε το 
πρώτο της βήμα όσον αφορά στην εκμετάλλευση ρομπότ 
αποκατάστασης, ξεκινώντας μια υπηρεσία ενοικίασης 
του συστήματος υποβοήθησης περπατήματός της, που 
βοηθά ασθενείς να μαθαίνουν να περπατούν ξανά, μετά 
από προβλήματα υγείας. Από πλευράς της, η Honda είχε 
παρουσιάσει τα δικά της ρομποτικά πόδια το 2015, που 
βασίζονταν σε τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί για το ρο-
μπότ ASIMO. «Αν υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσουμε 
περισσότερους ηλικιωμένους να κινούνται αφού έχουν 
χάσει τη δυνατότητα να οδηγούν, πρέπει να κοιτάξου-
με πέρα από τα αυτοκίνητα και να εξελιχθούμε σε έναν 
κατασκευαστή ρομπότ» είπε στο Reuters ο Τοσιγιούκι 
Ισόμπε, επικεφαλής του Frontier Research Center. «Είτε 
πρόκειται για ρομπότ είτε για αυτοκίνητα, αν υπάρχει 
ανάγκη για μαζική παραγωγή ρομπότ, θα έπρεπε να το 
κάνουμε με όρεξη» τόνισε. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πιο 
έντονο το πρόβλημα της γήρανσης πληθυσμού από τον 
υπόλοιπο κόσμο, καθώς τα άτομα των 65 και άνω αντι-

προσώπευαν το 26,7% του πληθυσμού της το 2015, τη 
στιγμή που ο μέσος όρος διεθνώς είναι 8,5%. Επίσης, 
παγκοσμίως, οι πωλήσεις ρομπότ για ηλικιωμένους και 
άτομα με κινητικά προβλήματα θα φτάσουν τις 37.500 
μονάδες το 2016-2019 και αναμένεται να αυξηθούν ση-
μαντικά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, σύμφωνα με την 
International Federation of Robotics. Την ίδια στιγμή, οι 
πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιαπωνία έχουν πέσει 8,5% 
μεταξύ του 2013-2016, καθώς οι γηραιότεροι οδηγοί 
παύουν να αγοράζουν αυτοκίνητα, ενώ η κατοχή αυτοκι-
νήτου εξελίσσεται σε χαμηλότερη προτεραιότητα μεταξύ 
των νεότερων οδηγών.

Κυβερνοεπιθέσεις του παρελθόντος οι οποίες έγιναν εναντίον οργανισμών ανά τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν με απόρρητα 
εργαλεία hacking, τα οποία ήρθαν στο φως πρόσφατα από το WikiLeaks, στο πλαίσιο των αποκαλύψεων για τη CIA, ανακοίνωσε 
η γνωστή εταιρεία του χώρου της κυβερνοασφάλειας, Symantec. Αυτό, όπως υπογραμμίζει το Reuters, υποδεικνύει πως οι επι-
θέσεις αυτές κατά πάσα πιθανότητα έγιναν από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών. Υπενθυμίζεται πως τα έγγραφα που δη-
μοσιοποίησε το WikiLeaks φαίνεται να περιλαμβάνουν εσωτερικές συζητήσεις στη CIA πάνω σε διάφορα εργαλεία για hacking σε 
τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μαζί με κώδικα προγραμματισμού για κάποια από αυτά. Επίσης, 
πολλά άτομα ενημερωμένα για το συγκεκριμένο θέμα έχουν πει στο Reuters πως προέρχονται όντως από τη CIA ή συνεργάτες 
της. Η Symantec ανέφερε πως έχει συνδέσει τουλάχιστον 40 επιθέσεις σε 16 χώρες με τα εργαλεία που εμπλέκονται στις αποκα-
λύψεις του WikiLeaks, αν και απέφυγε να κατηγορήσει επίσημα τη CIA. Σημειώνεται πως η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών 
δεν έχει επιβεβαιώσει πως τα έγγραφα αυτά είναι αυθεντικά- αν και η Χέδερ Φριτς Χόρνιακ, εκπρόσωπος της CIA, δήλωσε πως 
αποκαλύψεις του WikiLeaks με στόχο να προκληθεί ζημιά στις υπηρεσίες πληροφοριών δε θέτουν απλά σε κίνδυνο προσωπικό 
και επιχειρήσεις της CIA, αλλά επίσης «εξοπλίζουν τους αντιπάλους μας με εργαλεία και πληροφορίες για να μας βλάψουν». «Εί-
ναι σημαντικό να επισημάνουμε πως στη CIA απαγορεύεται δια νόμου η διεξαγωγή ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων με στόχο 
άτομα στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων Αμερικανών πολιτών, και η CIA δεν το κάνει» είπε, αρνούμενη να σχολιάσει την έρευνα της 
Symantec. Τα εργαλεία που περιλαμβάνονταν στις αποκαλύψεις του WikiLeaks δεν είχαν να κάνουν με μαζικές ηλεκτρονικές 
παρακολουθήσεις και όλοι οι στόχοι ήταν είτε κρατικοί φορείς είτε παρουσίαζαν όντως αξία από σκοπιάς εθνικής ασφαλείας για 
άλλους λόγους, δήλωσε ο Έρικ Τσιεν, ερευνητής της Symantec, πριν τη δημοσιοποίηση της έρευνας. Εν μέρει επειδή κάποιοι από 
τους στόχους είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη, «υπάρχουν οργανισμοί που θα προκαλούσε έκπληξη το να μαθευτεί ότι 
ήταν στόχοι», σημείωσε. Σύμφωνα με τη Symantec, τομείς που στοχοποιήθηκαν από επιχειρήσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτά 
τα εργαλεία περιελάμβαναν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, τον χώρο της ενέργειας, την αεροδιαστημική, την 
πληροφορική, την εκπαίδευση και τους φυσικούς πόρους. Πέρα από την Ευρώπη, στοχοποιήθηκαν επίσης χώρες στη Μέση Ανα-
τολή, την Ασία και την Αφρική. Μολύνθηκε επίσης ένας υπολογιστής στις ΗΠΑ, αλλά μάλλον έγινε κατά λάθος. Όλα τα προγράμ-
ματα χρησιμοποιήθηκαν για να ανοίξουν «πίσω πόρτες» και να συλλεχθούν αντίγραφα αρχείων και όχι για να καταστραφεί κάτι.

Αποκαλύψεις για εργαλεία hacking της CIA και της NSA

Διαστημόπλοιο για την 
περισυλλογή σκουπιδιών 
Ο όρος «διαστημικά σκουπίδια» (space debris) χρησιμοποιεί-
ται για την περιγραφή ενός μεγάλου εύρους και αριθμού αντι-
κειμένων σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, από τμήματα 
πυραύλων μέχρι αχρηστευμένους δορυφόρους κ.ά. Εδώ και 
καιρό θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα- ειδικά 
αν σκεφτεί κανείς πως η United States Strategic Command 
έχει εντοπίσει περίπου 18.000 τεχνητά αντικείμενα σε χαμηλή 
τροχιά, που αποτελούν απειλή για ενεργά σκάφη. Η εταιρεία 
Aerospace έλαβε από τη NASA έγκριση για να προχωρήσει 
στη δεύτερη φάση της πρότασης στο συγκεκριμένο θέμα, 
στο πλαίσιο του 2017 NASA Innovative Advanced Concepts 
(NIAC). Πρόκειται για το Brane Craft, που είναι στην ουσία ένα 
διαστημόπλοιο δύο διαστάσεων, με ενσωματωμένες ηλιακές 
κυψέλες, σύστημα ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, συστήματα 
διοίκησης και ελέγχου, ηλεκτρική προώθηση και συστήμα-
τα ελέγχου σχήματος. Πρακτικά, πρόκειται για ένα εύκαμπτο 
διαστημόπλοιο, διαστημική μεμβράνη, το οποίο τυλίγει τα δι-
αστημικά σκουπίδια και τα απομακρύνει από την τροχιά του 
πλανήτη μας. Το συγκεκριμένο concept αποτελεί μια ιδέα του 
Dr. Ζίγκφριντ Τζάνσον και το μέγεθος του Brane Craft είναι 
περίπου 1 μέτρο X 1 μέτρο, με πάχος αντίστοιχο αυτού μιας 
ανθρώπινης τρίχας. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι απίστευ-
τα ευέλικτο, ελαφρύ και οικονομικό σε ό,τι αφορά στην κα-
τανάλωση καυσίμου και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
την εκκαθάριση του διαστήματος γύρω από τη Γη, τυλίγοντας 
τα σκουπίδια και στη συνέχεια τραβώντας τα προς την ατμό-
σφαιρα, όπου πέφτουν και καταστρέφονται. Στο πλαίσιο της 
πρώτης φάσης του NIAC, δόθηκαν για την ανάπτυξη της ιδέας 
100.000 δολάρια. Αυτοί που περνούν στη δεύτερη φάση λαμ-
βάνουν 500.000 δολάρια, για εργασίες άλλων δύο ετών. Με 
βάρος λίγων γραμμαρίων, το Brane Craft περιλαμβάνει ένα 
πειραματικό σύστημα προώθησης που αναπτύχθηκε από τη 
NASA, το οποίο θα επέτρεπε στο σκάφος να ταξιδεύει και σε 
μεγάλες αποστάσεις- ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρ-
χουν επίσης προοπτικές για χρήση σε πιο μακρινούς προο-
ρισμούς, όπως σε αστεροειδείς ή στα φεγγάρια του Άρη, τον 
Φόβο και τον Δείμο.
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Πρόσφατα ήρθε πάλι στην επικαιρότητα 
το θέμα των αστικών συγκοινωνιών με  
αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών που 
δόθηκε στους 14 δημάρχους 
του νομού ώστε να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους για τη  
λειτουργία των νέων φορέ-
ων. Παρακολουθώ από κοντά 
(και λόγω της αυτοδιοικη-
τικής μου ιδιότητας) εδώ και 
πολύ καιρό την προ-
σπάθεια της Πολιτεί-
ας να βάλει τάξη, να 
εισάγει διαφανείς διαδικασίες, ορθολογι-
κά και ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης στη  
λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στο 
Νομό μας και τον διάλογο που έχει ανοίξει 
με πρωτοβουλία του Υπουργείου με τους 
θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης. Όλοι 
συμφωνούν στην αναγκαιότητα ενός νέου 
θεσμικού πλαισίου σε ευθεία αντιστοίχηση 
με τον κανονισμό της Ε.Ε. 1370/2007, όλοι 

αντιλαμβάνονται ότι μετά το 2019 θα έχου-
με μία νέα πραγματικότητα με την ύπαρξη 
και λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνί-

ας και του μετρό, αλλά όμως φαίνε-
ται πως διαφωνούν στον τρόπο, 

στο χρόνο και στο υποκείμενο 
της αλλαγής. Τα ερωτήματα 
που μπαίνουν για το αν πρέπει 
να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός 
ο φορέας που θα  εκτελεί το 

μεταφορικό έργο, αν θα συμμε-
τέχει η αυτοδιοίκη-
ση είναι ουσιαστικά, 
όμως τίθενται και 

ερωτήματα που έχουν χαρακτήρα προ-
σχηματικής αντίδρασης, όπως οι αναφορές 
περί μη κοστολογημένου νομοσχεδίου, νο-
μικά μετέωρου, αν θα έχει τον έλεγχο του 
Δ.Σ. το Υπουργείο ή η αυτοδιοίκηση, ανε-
φάρμοστου ή μη εναρμονισμένου με την 
Κοινοτική οδηγία. 

Ένας νόμος έχει την υποχρέωση να περι-
γράψει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια 

τον στόχο, το σκοπό, τις αρμοδιότητες, τον 
τρόπο λειτουργίας, την στελέχωσή του και 
το κόστος λειτουργίας του υπό σύσταση 
φορέα και αυτό γίνεται στην περιγραφή 
έστω και με κάποιες ελλείψεις που θα συ-
μπληρωθούν στην εξέλιξη του διαλόγου. Η 
κοστολόγηση όμως του φορέα λειτουργίας 
είναι πρόωρο να γίνει από σήμερα διότι δεν 
είναι σαφές το ποιο μεταφορικό έργο θα 
εκτελείται, από ποιον, ποια θα είναι τα μέσα 
που θα το παρέχουν πως θα υποστηρίζει το 
ένα μέσο το άλλο, οι κυκλοφοριακοί φόρ-
τοι, οι μελέτες προέλευσης προορισμού 
των επιβατών και πολλά άλλα, πράγμα που 
θα προκύψει από τη λειτουργία του επο-
πτικού φορέα και μετά από μελέτες που θα 
εκτελεστούν μετά την σύσταση του και με 
την ευθύνη του. 

Επίσης πολλοί μιλούν για την εξασφάλιση 
των θέσεων των εργαζομένων, λέγοντας 
παράλληλα ότι πρέπει να πάμε σε διαγω-
νισμό για την εκτέλεση του μεταφορικού 
έργου μέσα από ιδιώτες παρόχους και όχι 

με σύσταση Δημόσιου φορέα που θα το 
εκτελεί. Αν όχι υποκριτική τουλάχιστον 
αντιφατική μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή 
η θέση μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι σε 
μια ελεύθερη διαγωνιστική διαδικασία (και 
με συμμετοχή ενδεχομένως του ΟΑΣΘ) ο 
κάθε υποψήφιος παραχωρησιούχος εκτιμά 
ο ίδιος το κόστος λειτουργίας του, το προ-
σωπικό που απαιτείται  και δίδει την προ-
σφορά του. Τις θέσεις των εργαζομένων 
του σημερινού ΟΑΣΘ μόνο ο δημόσιος φο-
ρέας λειτουργίας  μπορεί να εξασφαλίσει.

Επίσης το τι θα γίνει μέχρι την ολοκλήρωση 
αυτού του φορέα, είναι σαφές ότι αυτό το 
μεταφορικό έργο θα καλύπτει ο ΟΑΣΘ μέσα 
όμως από ένα καθεστώς διαφάνειας, ορ-
θολογικής οικονομικής διαχείρισης, εφαρ-
μογής εξοπλισμού, όπως το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο, βελτιώνοντας τα κακώς κείμενα 
στη λειτουργία του.  

*Ο κ. Αντωνούδης είναι μέλος της εκτε-
λεστικής επιτροπής της ΠΕΔΚΜ και 
Πρόεδρος της «Εγνατία οδός ΑΕ»

Το Προσχέδιο Νόμου του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών για το Αστικό 
Συγκοινωνιακό Έργο της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, ήταν το αποκλει-
στικό θέμα συζήτησης σε ειδική συνεδρί-
αση της ΠΕΔΚΜ και των δημάρχων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Το Υπουργείο είχε ζητήσει να αποσταλούν 
οι επί του προσχεδίου απόψεις και παρα-
τηρήσεις της ΠΕΔΚΜ και των δήμων μέχρι 
τις 19 Απριλίου 2017.  Με επιστολή του 
προς τον Χρήστο Σπίρτζη, ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ζήτησε 
την παράταση αυτής της προθεσμίας έως 
τις 9 Μαΐου 2017, ώστε να καταστεί δυνατή 

τόσο η έκφραση των απόψεων όλων των 
δήμων της Θεσσαλονίκης. Ζήτησε επίσης 
την πραγματοποίηση συνάντησης της Ε.Ε. 
της ΠΕΔΚΜ και των δημάρχων της Περι-
φερειακής Ένωσης Θεσσαλονίκης με τον 
κ. Σπίρτζη, σε όποια ημερομηνία μετά την 
9η Μαΐου 2017 κριθεί πρόσφορη από τον 
υπουργό, προκειμένου να συζητηθούν 
κατά το δυνατόν αναλυτικά οι διατάξεις του 
προσχεδίου νόμου.  Με άλλη επιστολή του, 
προς τους δημάρχους παραθέτει το από 
κοινού συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και 
υπενθυμίζει πως όλοι θα πρέπει να έχουν 
αποστείλει στην ΠΕΔΚΜ τις προτάσεις τους 
μέχρι την 28η Απριλίου. 

Τελικά τι αστικές συγκοινωνίες θέλουμε στη Θεσσαλονίκη; 

Παράταση και προτάσεις ζητούν οι δήμαρχοι… 

#κοινωνία

Tου Απόστολου Αντωνούδη*
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#karfitsomata

Με ιδιωτική πτήση βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να λάβει και να μεταφέρει στο Ροστόφ το Άγιο Φως 
ο Ιβάν Σαββίδης. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ είναι πνευματικός πρεσβευτής του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Ανατολική Ευρώπη και το ρωσόφωνο κόσμο και με αυτή του την ιδιότητα 
ανέλαβε ευλαβικά την μεταφορά του Αγίου Φωτός στον τόπο όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και μεγάλωσε. 
Το Φως πρώτα έφτασε στην εκκλησία του Καθεδρικού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ροστόφ, όπου 
ο Μητροπολίτης του Ροστόφ και του Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος τέλεσε την Αναστάσιμη Λειτουργία – την εορ-
ταστική λιτάνευση, τον Όρθρο του Πάσχα και τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στη συ-
νέχεια μεταφέρθηκε στο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος χτίστηκε με δωρεά του Ιβάν Σαββίδη.

■ Στο γραφείο της λίγες ώρες μετά το Πάσχα!  Έτσι 
μας ενημερώνουν οι πληροφοριοδότες της στή-
λης για τη νέα πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης Καλυψώ Γούλα. Η κα πρόεδρος  την 
πρώτη εργάσιμη -μετά τις μίνι διακοπές που έκανε 
στη Νικήτη - έσπευσε στο γραφείο της προκειμένου 
να διευθετήσει εκκρεμότητες. Δε μάθαμε ακόμη, αν 
δίπλα στη θάλασσα είχε επίσης… μίνι συνάντηση με 
τον προκάτοχό της Π. Αβραμόπουλο.

■ Λίφτινγκ στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονί-
κης… Έβαλε χρώματα και μια ενότητα «ΘΕΛΩ ΑΠΌ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ» εγκαινιάζοντας  «πλατφόρμα» επι-
κοινωνίας με τους δημότες και τα ΘΕΛΩ τους πχ σε 
θέματα τραπεζοκαθισμάτων, καθαριότητας και  φω-
τισμού. Αν κι αυτό το τελευταίο ακόμη δεν το είδα-
με – το φως σε πάρκα και δρόμους -  και ορισμένοι 
είπαν να το «σβήσουν». Τα έργα αναβάθμισης του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικά πάρκα της 
πόλης με φωτιστικά νέου τύπου, τεχνολογίας led… 
τζάμπα πήγαν. Ακόμη δεν έγινε η διοικητική παρα-
λαβή και οι βανδαλισμοί έχουν την τιμητική τους σε 
σημείο που ζητήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να φυλάει τα… 
φώτα!

■ Μαθαίνουμε πως η… ανάπτυξη ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονί-
κης! Οι εποχές κατά τις οποίες διατηρούσε ένα κεντρικό γραφείο για 
όλους (βουλευτές και στελέχη) έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον 
ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τρεις ορόφους που μισθώνει 
στο κέντρο της πόλης για τις ανάγκες των κομματαρχών και των 
βουλευτών διατηρεί και… τοπικά γραφεία στη Β’ Θεσσαλονίκης. 
Όπως για παράδειγμα στη Θέρμη, στα γραφεία όπου πραγματοποί-
ησε συναντήσεις τις περασμένες ημέρες ο υπουργός και δημοτικός 
σύμβουλος της περιοχής Σωκράτης Φάμελλος. ΥΓ: Το ραγισμένο 
παράθυρο στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης κρατάει 
καλά – χρόνια τώρα - με τη… χαρτοταινία ε;

■ Ο ένας αντιπρόε-
δρος της ΝΔ (Άδω-
νις Γεωργιάδης) δε-
χόταν τα βέλη της 
βουλευτίνας του 
κόμματος Κατερί-
νας Παπακώστα (η 
οποία μεταξύ άλ-
λων ζήτησε και την 
παραίτησή του) και 
ο άλλος αμέριμνος 
γύριζε τη… σούβλα. 
Ο Κωστής Χατζη-
δάκης με αθλητική 
αμφίεση βρέθηκε 

στην εξοχή και το έριξε… έξω. Από την φωτογραφία πάντως δεν 
καταλάβαμε που πέρασε τις ημέρες των εορτών ο πρώην υπουρ-
γός του κόμματος, παρά τις επίμονες προσπάθειες βορείων και νο-
τίων…

■ Η γνωστή «γαλάζια» παρέα της Σάνης… διαλύ-
θηκε! Τουλάχιστον για το φετινό Πάσχα, αφού όπως 
μαθαίνουμε ούτε ο πρώην γενικός γραμματέας 
Δημοσίων Έργων Στρ. Σιμόπουλος ούτε ο πρώην 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δ. 
Τσάμης, μπόρεσαν να χαλαρώσουν και να απομα-
κρυνθούν από τη Θεσσαλονίκη λόγω υποχρεώσεων. 
Για τους καλά γνωρίζοντες το… παρεάκι της Χαλκιδι-
κής συμπληρώνει πολιτικός αναλυτή, που ήταν και ο 
μόνος που κράτησε το… έθιμο. Ειδήσεις από εκείνο 
το «στρατόπεδο» μετά το δεκαπενταύγουστο!

■ Χάρτη του… Ποντιακού Ελληνισμού έκανε δώρο 
στον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη η πρόεδρος της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης 
(ΚΕΔΗΘ) Μαρία Πασχαλίδου. Με αφορμή το Πάσχα, 
η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ «τσούγκρισε αυγό» με τον 
δήμαρχο και του χάρισε χάρτη του Πόντου. Σύμφω-
να με πληροφορίες ο κ. Μπουτάρης χάρηκε ιδιαίτε-
ρα για το δώρο της στενής συνεργάτιδας του και της 
είπε ότι εδώ και χρόνια θέλει να πάει στην… Τραπε-
ζούντα και στη Μονή της Παναγίας Σουμελά (στην 
Ματσούκα) Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος αι-
ρετός είχε διατυπώσει πολλές φορές τις αντιρρήσεις 
του για το διχασμό των νεώτερων Ποντίων – και το 
διπλό εορτασμό της Γενοκτονίας – με δύο ή περισσό-
τερες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής σε πλατείες της 
Θεσσαλονίκης, κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Σε κάθε 
περίπτωση ο Βλάχος δήμαρχος, με καταγωγή από 
το ιστορικό Νυμφαίο Φλώρινας, έχει γαμπρό… Πό-
ντιο (και εγγόνια… «Ποντιάκια») αφού πάντρεψε την 
κόρη του Φανή Μπουτάρη με τον γνωστό Θεσσαλο-
νικιό Χάρη Καραπαναγιωτίδη…

«Πόλεμο» μέσω facebook με τη Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς, «άνοι-
ξε» ο βουλευτής Ν.Δ. του Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς. 
«Πρέπει να ζητήσω συγνώμη από τη Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ που 
δεν πήρα την άδεια της για να ασκήσω Κοινοβουλευτικό 
Έλεγχο όπως μου δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα. Η θε-
σμική λειτουργία μου απαιτεί υπεύθυνες απαντήσεις από 
θεσμοθετημένα όργανα. Δεν ξέρω από πότε ο Κοινοβου-
λευτικός Έλεγχος στη Βουλή με ερωτήματα εύλογα μπορεί 
να υποκατασταθεί από απαντήσεις ομάδας αμειβόμενων 
εθελοντών. Μπορεί κάποιοι να πρέπει να απολογηθούν 
για πολλές ενέργειες ή παραλείψεις τους, τους Βουλευτές 
όμως στη Δημοκρατία τους κρίνει απλά ο λαός όταν κληθεί 
να αξιολογήσει το έργο τους. Η επιστολή της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ 
κατέδειξε ότι επιχειρούν να αναλάβουν ρόλο συνηγόρου 
υπεράσπισης καθώς τίποτε άλλο ουσιαστικό δυόμιση 
χρόνια τώρα δεν κατάφεραν να πράξουν και ελπίζω να μην 
χρειαστεί να επανέλθω με την ευχή «καλές δουλειές» για 
κάποιους», έγραψε ο κ. Γεωργαντάς.

■ Αν νομίζατε ότι μόνο ο Τσίπρας θα έρχεται στο 
γραφείο του στη Θεσσαλονίκη είστε… γελασμέ-
νοι.  Και το πρωθυπουργικό γραφείο της Βόρειας 
Ελλάδας ενίοτε «κατεβαίνει» στο…  original Μέγαρο 
Μαξίμου. Πρόσφατα, μάθαμε ότι η διευθύντρια του 
Κατερίνα Νοτοπούλου βρέθηκε στην πρωτεύουσα 
για… υπηρεσιακούς λόγους. Όσο κι αν ψάξαμε στη 
Διαύγεια το κόστος της μετάβασής της στην Αθήνα 
δεν κατορθώσαμε να το βρούμε. Υποθέτουμε ότι 
δεν θα πήρε και… εκτός έδρας! Στο μεταξύ «χλω-
μή» παραμένει η δέσμευση του πρωθυπουργού να 
μας έρχεται κάθε δεκαπενθήμερο και συνεπώς τα 
ταξίδια προς τα κάτω μάλλον θα συνεχιστούν…
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#karfitsomata

■ Τα… βουνά πήρε ο Γιάννης Μπουτά-
ρης προκειμένου να γεμίσει τις… μπα-
ταρίες του. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
σούβλισε κατσικάκι μαζί με την οικο-
γένειά του στο χωριό του αφήνοντας 
για λίγο στην… πόλη του τις σκοτούρες 
της διοίκησης. Εκεί κοντά, στο Νυμφαίο 
Φλώρινας, ακούσαμε πως βρέθηκε και η 
πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιού-
λη Ρανέλλα.

■ Ημέρα… ξεκούρασης ήταν για τους πε-
ρισσότερους πολιτικούς η πρώτη εργάσιμη 
ημέρα της εβδομάδας που πέρασε. «Ξε-
κούρασης, οργάνωσης και περισυλλογής» 
σχολίασε ο άνθρωπος που μας είπε ότι είδε 
τον βουλευτή της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, Κώ-
στα Γκιουλέκα στο «Ολύμπιον» το μεσημέρι 
της Τρίτης. Μαζί του ήταν όλα τα στελέχη 
του πολιτικού του γραφείου. Μεταξύ άλλων 
ακούσαμε να λένε κάτι για… εκλογές.

■ Την τελευταία Ανάσταση που θα είναι 
μόνο οι… δύο τους, το ζεύγος Τζιτζικώστα 
πέρασε στη Θεσσαλονίκη,  αφού σε λίγες 
εβδομάδες η Ελεάνα Βλάχου θα φέρει στον 
κόσμο τον Τζιτζικώστα junior. Η σύζυγος 
του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, βρέ-
θηκε με την «κοιλιά στο στόμα»  στον Ιερό 
Ναό της του Θεού Σοφίας, έχοντας στον 
πλευρό της τον κ. Τζιτζικώστα, τον βου-
λευτή Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ και επικε-
φαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 
δήμο Θεσσαλονίκης, Σταύρο Καλαφάτη και 
τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Γκιουλέκα…

Υπέρ του… διαλόγου και όχι της αντιπα-
ράθεσης - η οποία πολλές φορές συνο-
δεύεται από προσβλητικές εκφράσεις 
- τάχθηκε ο πρώην πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πανα-
γιώτης Αβραμόπουλος. Ο δημοτικός σύμ-
βουλος της «Πρωτοβουλίας» με αφορμή 
το ζήτημα των τραπεζοκαθισμάτων στην 
Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης δήλωσε πως 
«Όλα δείχνουν ότι το θέμα έχει μπει σε μια 
πορεία ώστε να ενώσει την πόλη και όχι 
να τη διχάζει. Ας αποκαταστήσουμε την 
εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς και ας 
περιμένουμε την εισήγηση της επιτροπής 
των δημοτικών συμβούλων που συστά-
θηκε εντός των οργάνων της παράταξης 
που διοικεί το δήμο και, φυσικά, πολύ πε-
ρισσότερο, την τελική απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου. Μέχρι τότε, ένθεν 
κακείθεν, καλό θα ήταν να μειώσουμε την 
ένταση της αντιπαράθεσης και να απο-
φύγουμε χαρακτηρισμούς που διχάζουν 
ή αγγίζουν τα όρια της προσβολής, της 
υπερβολής και της απρέπειας. Όλα μπο-
ρούν να λυθούν με διάλογο και με πίστη 
στο δημόσιο συμφέρον».

Μάλλον για ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «την βλέπουν»…  Πολλές 

συζητήσεις γίνονται γύρω από το πρόσωπο της Κατερί-

νας Μάρκου. Η Θεσσαλονικιά βουλευτής της δεύτερης 

περιφέρειας, μέχρι σήμερα παραμένει ανεξάρτητη μετά την 

αποχώρησή της από το ΠΟΤΑΜΙ του Σταύρου Θεοδωράκη. 

Πολλοί προεξοφλούν ότι ήδη έχει δώσει τα χέρια με την 

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά προκειμένου στις 

επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολι-

τών της με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμπαράτα-

ξης. Όμως συνεργάτες της προέδρου μιλώντας στη στήλη, 

δεν το επιβεβαίωσαν ούτε ως πιθανότητα…

Πρεσβευτής του καινοτόμου προγράμ-
ματος «Youthorama» -που περιλαμβάνει 

δράσεις ανοιχτές για την ευρωπαϊκή 
νεολαία και της διεθνούς καμπάνιας 

«Όλοι κερδίζουν» στο πλαίσιο της οποίας 
μοιράστηκαν δωρεάν πρότυπες μπάλες 
ποδοσφαίρου σε τυφλά παιδιά- έγινε ο 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης. «Πρόκειται για μία σπουδαία 
προσπάθεια με ανθρωπιστικό χαρακτήρα 

και ευαισθησία προς τα παιδιά με προβλή-
ματα όρασης. Έχουμε χρέος να στηρί-
ζουμε αυτά τα παιδιά γιατί όλοι έχουν 
δικαίωμα στη ζωή. Όταν προσπαθούν 

«Όλοι κερδίζουν» και με την προσπάθεια 
τους μας εμπνέουν και μας δίνουν λαμπρό 
παράδειγμα ελπίδας και αγωνιστικότητας» 

δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Μία θέση υπάρχει ΠΑΝΤΑ για εσάς! 

24ωρη λειτουργία - 365 µέρες το χρόνο.  

Στάθµευση δίχως ανθρώπινη παρέµβαση. Τέρµα τα λάθη στο παρκάρισµα, 
τέρµα οι γρατζουνιές, τέρµα το µικροτρακάρισµα.

Το καλύτερο χρηµατοκιβώτιό σας

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

07:00    -   16:00
16:00    -   23:00
23:00    -   07:00

6€
6€
5€

από
από
από

1/2 ώρα
1 ώρα

24 ώρες

2€
4

15
€
€

Το κλειδί βρίσκεται στα χέρια σας και κανείς δεν έχει πρόσβαση στους χώρους στάθµευσης.
Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το αυτοκίνητό σας και ασφαλίζετε τα πολύτιµα αντικείµενά σας.

Πλατεία ΧΑΝΘ - Θεσσαλονίκη - 2310 236.736

1100 θέσεις στάθµευσης (Ωριαία και Μηνιαία).

Parking Το ασφαλέστερο σημείο
της πόλης!

24ωρη λειτουργία Κλειδί στην κατοχή
του οδηγού

Ωριαία ή Μηνιαία
μίσθωση

Στάθμευση και παράδοση
με χρήση robot

1100 θέσεις στάθμευσης

Απόλυτη ασφάλεια
οχήματος και περιεχομένου

Μηδενικές φθορές

24ωρη λειτουργία Κλειδί στην κατοχή
του οδηγού

Ωριαία ή Μηνιαία
µίσθωση

Στάθµευση και παράδοση
µε χρήση robot

1100 θέσεις στάθµευσης

Απόλυτη ασφάλεια
οχήµατος και περιεχοµένου

Μηδενικές φθορές

■ Sms: «Τόσος θόρυβος στα social 
media για τα τραπεζοκαθίσματα αλλά 
στις συγκεντρώσεις κατά της αύξησης 
τους μετρημένοι στα δάκτυλα»!!!
■ Στην Πιερία μοιράζουν… θυρίδες. 
Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκη-
ση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο των 
παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη 
του, διαθέτει ταχυδρομικές θυρίδες στο 
χώρο του Επιμελητηρίου. Για τη διευ-
κόλυνση των επιχειρήσεων στη λήψη 
της αλληλογραφίας τους- οι οποίες  βρί-
σκονται εκτός του τομέα ταχυδρομικής 
διανομής- θα μπορούν πλέον να χρησι-
μοποιούν τις θυρίδες που βρίσκονται στο 
κτήριο του Επιμελητηρίου Πιερίας.
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#downtown

Ενημέρωση για φαινόμενα εξαπάτησης 
ηλικιωμένων συνανθρώπων μας από 
επιτήδειους, πραγματοποιεί το τελευ-
ταίο διάστημα η Κινητή Αστυνομική 
Μονάδα της Διεύθυνσης Χαλκιδικής σε 
συνεργασία με το δήμο Νέας Προπο-
ντίδας.  Το τελευταίο διάστημα όλο και 
συχνότερα, παρατηρείται το φαινόμενο 
της εξαπάτησης ηλικιωμένων από επι-
τήδειους, τόσο τηλεφωνικά όσο και με 
επισκέψεις σε οικίες ζητώντας χρήματα 
για δήθεν οφειλές συγγενικών προσώ-
πων ή ακόμα και για υποτιθέμενη ανά-
γκη που προέκυψε από δήθεν τροχαίο 
ατύχημα. Ο δήμος Νέας Προποντίδας 
εφιστά την προσοχή τόσο των ηλικιω-
μένων όσο και των συγγενών τους για 
τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις.

Ένα νέο και αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο αποκτά η ανατολική Θεσσαλονί-
κη. Πρόκειται για την ανάπλαση της περιοχής μεταξύ Νέων Επιβατών και Αγίας 
Τριάδας, ένα έργο που αποτελούσε χρόνιο αίτημα κατοίκων και επισκεπτών της 
τουριστικής ακτής του δήμου Θερμαϊκού. Με το έργο αυτό η τουριστική ακτή 
δε θα είναι πια αποκομμένη από τις τουριστικές  περιοχές των Ν. Επιβατών και 
της Περαίας, αφού με παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την 
αξιοποίηση αυτής της τραυματισμένης περιοχής έχει ως στόχο να φέρει ξανά 
την… ανάπτυξη στον τόπο. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι κινείται στον δήμο Παύλου Μελά. Όπως μαθαί-
νουμε ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2019 η αντιπολίτευση της περιοχής 
οργανώνεται. Ο γιατρός και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «αναΤΡΟΠΗ» 
Γιώργος Λίλτσης ακούγεται πως ξεκίνησε επαφές με νυν και πρώην αυτοδιοι-
κητικούς (μεταξύ αυτών και πρώην δημάρχους) προκειμένου να συζητήσει μαζί 
τους το ενδεχόμενο να πολιτευτούν με το σχήμα με το οποίο θα ηγηθεί στις επό-
μενες εκλογές. Μαθαίνουμε επίσης πως οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά 
το καλοκαίρι. Άντε να δούμε…

Συνάντηση με την υπουργό Πολιτισμού Λυδία 
Κονιόρδου πραγματοποίησε πριν από λίγες 
ημέρες ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζι-
κώστας στο γραφείο του στη Β. Όλγας 198. 
Μεταξύ άλλων οι δυο τους συζήτησαν και για 
την Αμφίπολη που εξαιτίας της κυβερνητικής 
απροθυμίας, όπως λένε οι Νεοδημοκράτες, έχει 
αφεθεί στην τύχη της. Άντε την επόμενη φορά 
Περιφερειάρχης και υπουργός να περάσουν κα-
μιά βόλτα και από τον τύμβο Καστά. Στη βράση 
κολλάει άλλωστε το σίδερο… 

Η ατάκα Σπίρτζη (Ο 
Ανδρέας Παπανδρέ-
ου μας έχει εμπνεύσει 
όπως μας εμπνέει σή-
μερα ο Αλέξης Τσίπρας), 
άνοιξε πόλεμο στην κε-
ντροαριστερά, μπορεί 
η διαφορά μεταξύ των 
δύο, ιστορικά να είναι 
τεράστια, ωστόσο 35 
χρόνια μετά, η ιστορία 
δείχνει να επαναλαμβά-
νεται δυστυχώς όχι ως 
φάρσα, αλλά ως τρα-
γωδία. 

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτό που εισήγαγε το λα-
ϊκισμό στον πολιτικό βίο, καθιέρωσε τις πελατειακές λογικές στο 
δημόσιο τομέα, με διορισμούς και πάσης φύσεως ρουσφέτια. Το 
ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έφερε την κοινωνική χρεοκοπία και έθεσε 
τις βάσεις για την οικονομική χρεοκοπία της χώρας.

Σήμερα  ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει εκφράσει επανειλημμένως το 
θαυμασμό του για τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αυτός που ως 
πρωθυπουργός γκρεμίζει ότι είχε απομείνει όρθιο στη χώρα, προ-
σπαθώντας να επιβάλει ένα νέο κρατικό μοντέλο, με μια λογική δι-
ακυβέρνησης που έχει ως μόνο στόχο την παραμονή στην καρέκλα 
της εξουσίας. 

Η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ τον έφερε στην εξουσία με ψεύτικες 
υποσχέσεις και ως διακυβέρνηση πλέον, αναβίωσε τις πιο φαύλες 
πελατειακές λογικές της δεκαετίας του 1980, που έχουν καταδικα-
στεί οριστικά στη συνείδηση της κοινής γνώμης και οι οποίες είναι 
που έφεραν την Ελλάδα ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία. 

Σήμερα ζούμε τα ίδια πράγματα, αλλά σε μια πολύ πιο δύσκολη συ-
γκυρία για τη χώρα, οι καταστροφικές επιλογές του «ηγέτη» Αλ. 
Τσίπρα έχουν πολύ χειρότερες επιπτώσεις από αυτές που είχαν οι 
πολιτικές που ακολούθησε το «πρότυπο» του σημερινού πρωθυ-
πουργού, ο Α. Παπανδρέου.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική

Στο χωριό του Εθνάρχη ο Αναστασιάδης 

«Λίφτινγκ» σε ακτή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κάτι… κινείται 

Συνάντηση Τζιτζικώστα - Κο-
νιόρδου με μενού… Αμφίπολη

ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ: Λαϊκισμός

Η κρίση «χτύπησε» και τους επιτάφιους

«Τρέχουν» για τα  
πρώην στρατόπεδα! 

SOS από το δήμο Προποντίδας

Στην Πρώτη Σερρών (στο χωριό του Εθνάρχη Καραμανλή) πέρασε τις γιορτές 
του Πάσχα ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών ξεκουράστηκε έχοντας 
στο πλευρό του τους τρεις γιους του, τη νύφη του Θάνια, τη σύζυγό του και τη 
μητέρα του Συμέλα. Όχι ο Αναστασιάδης δεν έχει καμία σχέση με τις Σέρρες. 
Έχει όμως η νύφη του, σύζυγος του μεγαλύτερου γιου του Γιάννη, η οποία τον 
φιλοξένησε στο πατρικό της. 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον Αγώνα 
Δρόμου «Τρέχω για τα στρατόπεδα» 
που διεξάγεται την Κυριακή 21 Μαΐου 
2017. Τον αγώνα διοργανώνουν ο δήμος 
Παύλου Μελά και ο δήμος Αμπελοκήπων 
-  Μενεμένης, υπό την αιγίδα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του 
Α.Σ. Ολυμπιακή Δομή. Κοινωνικός εταίρος 
είναι η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου 
Παύλου Μελά. Ο Αγώνας διεξάγεται για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά και περιλαμβάνει 
πέντε συνολικά αγωνίσματα. Εύγε στο 
δήμαρχο Δεμουρτζίδη...

Ούτε στους… επιτάφιους δεν πηγαίνουν πλέον οι πολιτικοί. Τουλάχι-
στον αυτοί της Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη περιφορά επιταφίου στο 
νομό, που γίνεται στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στο κέντρο της 
πόλης βρέθηκαν ελάχιστοι αιρετοί, μεταξύ αυτών ο Περιφερειάρχης 
Απόστολος Τζιτζικώστας, η Βούλα Πατουλίδου, η Καλυψώ Γούλα και 
ο πρώην περιφερειάρχης και νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πάνε 
οι παλιές καλές εποχές όπου άπαντες έσπευδαν στην εκκλησία των 
εμπόρων για να… φωτογραφηθούν κατά την περιφορά. 

Του Ε. Καρανάσιου*
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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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#έρευνα

Yπό (λειτουργία) κομμάτων  
στην Ελλάδα του 2017

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ… «ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η «καρατόμηση» της Κατερίνας Παπακώστα εξαιτίας μιας αρνητικής… ανάρτησής της στο facebook για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη έγινε… viral. Η «είδηση» 
δε της ανακοίνωσης του προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη να αντικαταστήσει την πρώην υφυπουργό υγείας στον αντίστοιχο τομέα της Νέας Δημοκρατίας «έπαιξε 

ψηλά», όπως αγαπάμε να λέμε στην δημοσιογραφική πιάτσα. Σίγουρα έφταιξε και το γεγονός ότι το Πάσχα δεν… είχε ειδήσεις, παραφράζοντας το κατά τον Έκο «Τον Αύγουστο δεν 
έχει ειδήσεις». Τι θα συνέβαινε εάν η… καρατόμησή της γινόταν ημέρα και ώρα που το «πρόγραμμα θα ήταν φουλ» είναι ένα ερώτημα που θέτουν όσοι λίγο πολλοί ασχολούνται 
με την πολιτική. «Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μήνυμά του στο εσωτερικό ακροατήριο της ΝΔ;» είναι ένα ερώτημα που θα έθετε κάποιος «γαλάζιος» παράγοντας. «Ποιον 

πραγματικά ενδιαφέρει η απομάκρυνση της βουλευτίνας από τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα» αναρωτιούνται σίγουρα δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόροι. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή της εταιρίας Interview, Δημήτρη Βασιλειάδη η από-
φαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα μήνυμα αποκλειστικά στο εσωκομματικό 
ακροατήριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Δεν αφορά την κοινωνία 
η καρατόμηση της Παπακώστα» υποστηρίζει ο κ. Βασιλειάδης και συμπληρώνει: «ο 
κόσμος άλλωστε έχει αποστασιοποιηθεί από τα κόμματα τα τελευταία επτά χρόνια. 
Άρχισε να απομακρύνεται από αυτά από το 2010 την περίοδο έναρξης της κρίσης». 
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλειάδη θα πρέπει να γίνουν βασικές αλλαγές στα παραδο-
σιακά κόμματα που εκπροσωπούν την κοινωνία μέσω των εκλεγμένων βουλευτών 
τους στη Βουλή. «Θα πρέπει να καταργηθεί η επετηρίδα. Η Νέα Δημοκρατία για να 
μιλήσουμε με βάσει το παράδειγμα της Κατερίνας Παπακώστα είναι ένα κόμμα που 
λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να ανοίξει στην κοινωνία όταν οι παλιοί και οι ηλικιωμένοι 
κόβουν τους νέους και τη διάθεσή τους να ασχοληθούν με τα κοινά» καταλήγει. 

Να γίνουν τα κόμματα πιο θεσμικά προκειμένου να έχουν απήχηση στην κοινωνία, 
ζητά από την πλευρά του ο Δημήτρης Κατσαντώνης της εταιρίας δημοσκοπήσεων To 
The Point. «Στην Ελλάδα τα κόμματα πρέπει να γίνουν πιο σοβαρά και με εσωτερικές 
διαδικασίες που δεν θα ξεπερνιούνται εύκολα. Η απόφαση καρατόμησης θα έπρεπε 
να είναι μια απόφαση θεσμικού οργάνου και όχι του ιδίου του προέδρου» αναφέρει. 
«Το ζητούμενο είναι η θεσμική λειτουργία των κομμάτων. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά 
ευρωπαϊκά κόμματα» συμπληρώνει ο κ. Κατσαντώνης. Σύμφωνα με τον ίδιο «Τα κόμ-
ματα στην κλίμακα εμπιστοσύνης του κόσμου είναι λίγο πιο μπροστά από τα συνδικά-
τα». «Η θεσμική λειτουργία των κομμάτων έχει δημιουργήσει ένα επιπλέον στρώμα 
δυσαρμονίας κομμάτων και κοινωνίας. Το να μην λειτουργούν βάσει κανόνων είναι 
πρόβλημα. Σήμερα ο κάθε αρχηγός ξεπερνά τους εσωτερικούς κανονισμούς. Έχου-
με συνηθίσει να λέμε ότι… ο αρχηγός αποφάσισε» ισχυρίζεται ο κ. Κατσαντώνης και 
φέρνει ως παράδειγμα ότι οι εκπρόσωποι τομέων (π.χ. τομέα υγείας) στα γερμανικά 
κόμματα εκλέγονται από συνέδρια και δεν προκύπτουν από… μικρές ανακοινώσεις. 
«Την κοινωνία δεν την ενδιέφερε η καρατόμηση Παπακώστα. Η κοινωνία ασχολείται 
με πιο σημαντικά ζητήματα» καταλήγει ο κ. Κατσαντώνης. 

Χάρης Θεοχάρης (πρώην Ποτάμι)

Να πάψει η εσωστρέφεια στα κόμματα ζητά από την πλευρά του ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής και πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, 
Χάρης Θεοχάρης. «Ο κόσμος ζητά και θέλει πιο δημοκρατικά κόμματα. 
Όσο είμαστε όμως σε συνθήκες λαϊκισμού οι ισχυροί ηγέτες απολαμβά-
νουν της αναγνώρισης, βλ. Ερντογάν και Τραμπ» αναφέρει. «Το ζήτημα της 
Παπακώστα είναι ένα ζήτημα εσωστρέφειας την οποία ήθελε να σταματήσει ο κ. Μη-
τσοτάκης. Ένας αρχηγός λοιπόν πρέπει να σταματά την εσωστρέφεια, ώστε τα κόμμα-
τα να ανοίξουν στην κοινωνία και να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματά της. 
Οι καρέκλες δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία» υποστηρίζει ο κ. Θεοχάρης. Όπως σημει-
ώνει ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων: «έχει περάσει ο καιρός των… 
πατριαρχικών δομών. Αυτό συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει πλέον πάτερ 
φαμίλιας. Οι πιο επιτυχημένες παγκοσμίως επιχειρήσεις είναι αυτές που στηρίζονται 
σε ρόλους και θέσεις και όχι πρόσωπα. Ένας CEO επιχείρησης ή ηγέτης πρέπει να δίνει 
την κατεύθυνση αλλά δεν νοείται πια το… αποφασίζω και διατάζω ή η… ενός ανδρός 
αρχή. Τα κόμματα για να επιβιώσουν πρέπει να αλλάξουν. Οι ψηφοφόροι ακούν έναν 
ηγέτη όταν περνά η μπογιά του. Αν όμως δεν υπάρχει μια ομάδα από κάτω δεν μπορεί 
να επιβιώσει ένας σχηματισμός». Όπως λέει ο κ. Θεοχάρης χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ενός σύγχρονου κόμματος είναι το Συντηρητικό Κόμμα. «Μέσα σε μια βδομάδα 
άλλαξαν πρωθυπουργό και αρχηγό. Όσα κόμματα λοιπόν, ακολουθούν αυτό το μο-
ντέλο έχουν ελπίδα επιβίωσης. Στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο» καταλήγει 
ο κ. Θεοχάρης. 

Γιώργος Καρράς (πρώην Ένωση Κεντρώων)

«Πρυτανεύει η άποψη του κόμματος έναντι των δικαιωμάτων των βου-
λευτών» λέει από την πλευρά του ο προερχόμενος από την Ένωση Κε-
ντρώων αλλά σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Καρράς. «Ο βου-
λευτής σύμφωνα με το σύνταγμα αντιπροσωπεύει το Έθνος. Ο κανονισμός 
της Βουλής για να εξασφαλίσει την αρχή της δεδηλωμένης περιορίζει πολλές φορές 
τη δυνατότητα να υπάρξει μια άποψη από έναν βουλευτή. Άλλο το θέμα της κομμα-
τικής πειθαρχίας και άλλο των δυνατοτήτων που έχει ένας εκλεγμένος βουλευτής» 
σχολιάζει ο κ. Καρράς στην Karfitsa. Και συμπληρώνει: «Καλώς ή κακώς λόγω των 
κρίσεων που ζει διαδοχικά η Ελλάδα περιορίζεται το ενδιαφέρον και προς την πολιτική 
και προς τους πολιτικούς γιατί ο ελληνικός λαός έχει γίνει μοιρολατρικός για να μην 
έρθουν τα χειρότερα. Την κοινωνία δεν την απασχολούν τα εσωτερικά ζητήματα». «Τα 
κόμματα πρέπει να γίνουν πιο δημοκρατικά. Το κόμμα από το οποίο προερχόμουν για 
παράδειγμα δεν έκανε ποτέ συνέδριο» καταλήγει ο κ. Καρράς. 
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#έρευνα

Yπό (λειτουργία) κομμάτων  
στην Ελλάδα του 2017

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ… «ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η «καρατόμηση» της Κατερίνας Παπακώστα εξαιτίας μιας αρνητικής… ανάρτησής της στο facebook για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη έγινε… viral. Η «είδηση» 
δε της ανακοίνωσης του προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη να αντικαταστήσει την πρώην υφυπουργό υγείας στον αντίστοιχο τομέα της Νέας Δημοκρατίας «έπαιξε 

ψηλά», όπως αγαπάμε να λέμε στην δημοσιογραφική πιάτσα. Σίγουρα έφταιξε και το γεγονός ότι το Πάσχα δεν… είχε ειδήσεις, παραφράζοντας το κατά τον Έκο «Τον Αύγουστο δεν 
έχει ειδήσεις». Τι θα συνέβαινε εάν η… καρατόμησή της γινόταν ημέρα και ώρα που το «πρόγραμμα θα ήταν φουλ» είναι ένα ερώτημα που θέτουν όσοι λίγο πολλοί ασχολούνται 
με την πολιτική. «Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μήνυμά του στο εσωτερικό ακροατήριο της ΝΔ;» είναι ένα ερώτημα που θα έθετε κάποιος «γαλάζιος» παράγοντας. «Ποιον 

πραγματικά ενδιαφέρει η απομάκρυνση της βουλευτίνας από τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα» αναρωτιούνται σίγουρα δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόροι. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Κατερίνα Μάρκου (πρώην Ποτάμι)

Για θεσμικές αλλαγές εντός κομμάτων προκειμένου αυτά να γίνουν πιο ελκυ-
στικά στους ψηφοφόρους κάνει λόγο στην Karfitsa η ανεξάρτητη βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου. «Η αμφισβήτηση των κομμάτων ως 
μηχανισμών παραγωγής εξουσίας είναι σήμερα γενικευμένη, απόλυτη, και 
απευθύνεται κυρίως σε εκείνα τα κόμματα που οι ψηφοφόροι είχαν εναποθέσει 
τις ελπίδες τους για αλλαγή. Δηλαδή τα σοσιαλιστικά κυρίως. Όταν αυτά δεν εξαφανίζο- ν τ α ι , 
μετατρέπονται σε απλά οχήματα διαμαρτυρίας των άκρων, των θυμωμένων, των αποκλεισμένων. 
Η απάντηση των κομματικών ελίτ συνίσταται κυρίως σε ένα άνευ προηγουμένου άνοιγμα των δια-
δικασιών εκλογής ηγετών από τον λαό. Όμως, το ζήτημα είναι περισσότερο περίπλοκο» αναφέρει. 
Η κ. Μάρκου συμπληρώνει επίσης πως: «η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική και δημοψη-
φισματικού χαρακτήρα διαδικασίες επιδεινώνουν την αντιπροσωπευτικότητα καθώς οι θυμωμένοι 
και ακραίοι κινητοποιούνται πολύ περισσότερο με αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους όπως ο Τζ. 
Κόρμπιν στην ηγεσία κομμάτων που δεν αντιπροσωπεύουν το όλο κοινωνικό σώμα των εργατικών. 
Η λύση περισσότερο θα ήταν θεσμικού χαρακτήρα αλλαγές μέσα στα ίδια τα κόμματα, τέτοιες που να 
τα κάνουν πιο ελκυστικά στο μέλος ψηφοφόρο». 

Νίκος Νικολόπουλος (πρώην ΑΝΕΛ και ΝΔ)

Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής και Πρόεδρος του Χριστιανοδη-
μοκρατικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Νικολόπουλος σχολιάζει: «αποδέχομαι 
έναν συνάδελφο που έχει κομματική ταυτότητα αρκεί να λειτουργεί κατά συνεί-
δηση, εντός του πλαισίου των καταστατικών διατάξεων που έχει αποδεχτεί και συνυ-
πογράψει και σεβόμενος πάντα την εσωκομματική πλειοψηφία». «Μην ξεχνάτε ότι και εγώ ήμουν 
επί πολλά χρόνια ενταγμένος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα 
η ένταξη και η παρουσία σε έναν κομματικό φορέα. Αντιθέτως σημασία έχει η προσήλωση στις κα-
ταστατικές διατάξεις του και η πιστή εφαρμογή τους. Είναι ταυτόχρονα και ζήτημα δημοκρατικής 
παιδείας και κουλτούρας. Εκεί που η δημοκρατία λειτουργεί οι αρνητικές παρενέργειες είναι λίγες 
διότι πολύ απλά «υπακούει» ο καθένας στην αρχή της πλειοψηφίας» αναφέρει ο κ. Νικολόπουλος. 
Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή: «η σημερινή «ακραία» διάσταση που παρατηρείτε ανάμεσα 
στην κοινωνία και τα κόμματα, χρήζει βαθειάς ανάλυσης, διότι αυτό το τεράστιο πρόβλημα έχει απα-
ξιώσει σε επικίνδυνο βαθμό τα κόμματα, γι’ αυτό και έχει «καταρρεύσει» η δημοκρατία της Ελλάδας.  
Μια αστική δημοκρατία για να ανθίσει στην χώρα μας και να είναι αποδεκτή, απαιτείται όλοι οι πυ-
λώνες της να «ανακατασκευασθούν». Συνεπώς είναι αναγκαία η συσπείρωση υγειών, πατριωτικών 
δυνάμεων του τόπου για να καταστούν πλειοψηφία, ώστε να καταφέρουν την θεσμική θωράκιση 
της δημοκρατίας, που θα είναι απαλλαγμένη από την οικονομική ολιγαρχία. Μόνο τότε θα μπορούμε 
να πούμε ότι έχουμε επιφέρει αλλαγές στην νοοτροπία μας και ότι κοπτόμεθα πραγματικά για ένα 
κράτος δικαίου. Με άλλα λόγια είναι αναγκαία μια «επανάσταση» μόνο που δεν ξέρω αν βρίσκεται επί 
θύρας» καταλήγει ο κ. Νικολόπουλος.

Στάθης Παναγούλης (πρώην ΣΥΡΙΖΑ)

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή Στάθη Παναγούλη οι ελευθερίες των 
βουλευτών μέσα στα κόμματα περιορίζονται. «Διαφώνησα με το κόμμα μου 
γιατί θέλω να κάνω αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Ότι δηλαδή ο βουλευτής πρέ-
πει να ψηφίζει κατά συνείδηση. Όταν δεν πήγα να ψηφίσω για τους πλειστηρια-
σμούς που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με διέγραψε αυθαίρετα ο κ. Τσίπρας. Και ο Καμμένος 
που συνέταξαν μαζί το κείμενο διέγραψε τον Νικολόπουλο. Είναι ντροπή. Δυστυχώς τα κόμματα 
μετά την μεταπολίτευση δεν λειτούργησαν δημοκρατικά στην Ελλάδα» σχολιάζει. Ο κ. Παναγούλης 
φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση του δημοψηφίσματος στην Μ. Βρετανία, όπου κανείς 
βουλευτής δεν διαγράφηκε επειδή διαφώνησε ή συμφώνησε με την διεξαγωγή του. «Στα ελληνικά 
κόμματα δεν υπάρχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες και δεν λειτουργούν σωστά τα κόμματα. Περι-
ορίζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία των βουλευτών. Δεν μπορεί να με διαγράψει ο 
αρχηγός όταν θα διαφωνήσω μαζί του» συμπληρώνει. Και υπογραμμίζει: «Η κοινωνία έχει γυρίσει 
την πλάτη, αλλά δυστυχώς όταν έρθουν οι εκλογές η κοινωνία ψηφίζει και ξαναψηφίζει. Ο πλουρα-
λισμός όπως και οι εκλογές είναι υγεία».

Σημειώνεται πως η Karfitsa επικοινώνησε και με τον επίσης ανεξάρτητο βουλευτή Δημήτρη 
Κουκούτση (πρώην Χρυσή Αυγή) προκειμένου να «φιλοξενήσει τις απόψεις όλων των ανε-
ξάρτητων βουλευτών.

(φωτό Σάββας Αυγητίδης)
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#opinions

Στα όσα προτείνουν οι θεσμοί βλέπουμε αρχικά ότι υπάρχει ένα 
σύνολο και λαθών, όσον αφορά στις εκτιμήσεις-προβλέψεις 
τους, ιδίως του ΔΝΤ. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα σύνολο 
αντιφάσεων ως προς την πολιτική που προτείνουν. 

Πιο συγκεκριμένα: Ποια ήταν η λογική της πολιτικής λιτότητας 
που ακολουθείται από το 2009; Η λογική βασιζόταν στη μείωση 
των δύο ελλειμμάτων: του κρατικού προϋπολογισμού και των 
τρεχουσών συναλλαγών (που σκιαγραφεί τις εμπορικές μας σχέ-
σεις με το εξωτερικό). Για το πρώτο έχει γίνει εκτεταμένη συζή-
τηση και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μέσα από την περιστολή 

των δαπανών και την αύξηση των εσόδων. 

Ως προς το δεύτερο έλλειμμα, η περιστολή της ζήτη-
σης προκαλεί αρχικά μείωση της κατανάλωσης. Αυτή 
συμπαρασείρει και τις εισαγωγές. Η δεύτερη εξέλιξη 
συμβάλει στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών. Αν όμως επιδιώκεται η αύξηση της πα-

ραγωγής, τότε πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι 
εξαγωγές μαζί. Για να δούμε όμως μια θεαματική βελτί-

ωση του συγκεκριμένου διπλού αποτελέσματος, απαιτείται 
επαρκής μηχανισμός δημιουργίας ρευστότητας, ο οποίος θα 
εξυπηρετούσε παραγωγούς και εξαγωγείς. 

Η πολιτική μείωσης των μισθών, εξυπηρετεί την αύξηση της 
παραγωγής-επενδύσεων-εξαγωγών. Τα όρια όμως μιας τέτοιας 
πολιτικής αναφέρονται μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο. Με τη 
σταθεροποίηση και αύξηση της συνολικής παραγωγής, «επιστρέ-
φονται» στους εργαζόμενους μεσοπρόθεσμα, οι απώλειες τους 
εισοδήματος τους. 

Ενώ λοιπόν όλο αυτό το σύστημα για να πετύχει και να παρουσι-
άζει συνέπεια, έπρεπε να συμβάλλει στη βελτίωση της ρευστότη-
τας της ελληνικής οικονομίας, οι θεσμοί προτείνουν ακριβώς το 
αντίθετο. Η εξέλιξη αυτή είναι μια από τις αντιφάσεις του. Η έλλει-
ψη ρευστότητας λοιπόν, πέρα από τα προβλήματα που προκαλεί 
στις επιχειρήσεις, μπορεί να σπάσει την αλυσίδα, η οποία συνδέει 
όλους τους κρίκους της λογικής που τη διαπερνά.

Ως προς το δημόσιο χρέος σημειώνεται το εξής. Το ζήτημα της 
διευθέτησης ή ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους είναι ένα ιδιαί-
τερο ζήτημα παγκοσμίως. Έχει προκαλέσει εντυπωσιακό αριθμό 
συζητήσεων και αναφορών με σκοπό την πιο δυναμική αντιμετώ-
πιση του. Σε συζητήσεις όμως μεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών 
για την ελάφρυνση του χρέους φαίνεται να αποτελεί το απόλυτο 
ταμπού. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα η 
διαγραφή του χρέους μιας χώρας από τους πιστωτές της, δεν 
αποτελεί πρωτοφανές γεγονός και έχει συμβεί επανειλημμένα.

Τον προηγούμενο αιώνα 96 κράτη είχαν δεχτεί ρυθμίσεις και 
αναδιαρθρώσεις χρεών. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε 
ρυθμίσεις χρεών περισσότερες από μια φορά σε ορισμένα κράτη, 
με αποτέλεσμα να καταγράφονται περίπου 600 αναδιαρθρώσεις 
χρεών συνολικά. Ως εκ τούτου έτσι και αλλιώς το ελληνικό χρέος 
κάποια στιγμή θα τύχει μιας πιο δυναμικής αντιμετώπισης. Οπότε, 
είναι σωστή κίνηση το γεγονός ότι άρχισε τώρα η συζήτηση. Αυτή 
με τον καιρό θα ωριμάσει, με συνέπεια να γίνει και στην Ελλάδα 
κάτι όμοιο εκείνου που για χρόνια λειτουργεί σε πολλά υπερχρε-
ωμένα κράτη.

*Ο κ. Μάρδας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης 
και πρώην υφυπουργός

«Όταν θα γίνουν εκλογές, θα τις χάσετε» τόνισε με στόμφο ο Αλέ-
ξης Τσίπρας απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση 
στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία. 
Περίπου τα ίδια είπε λίγες ώρες αργότερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
Μια ακόμα αυταπάτη; Ίσως, δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι 
ο Πρωθυπουργός ζει σε ένα φαντασιακό κόσμο. Ωστόσο τα ευρή-
ματα όλων των εταιρειών ερευνών πια, τον διαψεύδουν με τον πιο 
σκληρό τρόπο. Η διαφορά υπέρ της Ν.Δ κυμαίνεται μεταξύ 15 και 17 
εκατοστιαίων μονάδων, ενώ η προτίμηση στο πρόσωπο του Κυριά-
κου Μητσοτάκη είναι διπλάσια από αυτή του Αλέξη Τσίπρα! Δεν είναι 
όμως μόνο αυτά. Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εις βάρος 
της σημερινής Κυβέρνησης, με το 85% των πολιτών να εμφανίζονται 
κάθετα αντίθετοι απέναντί της και μάλιστα να τη θεωρούν χειρότερη 

Κυβέρνηση από τις Μνημονιακές τόσο από την Κυβέρνηση 
Σαμαρά, όσο και από την Κυβέρνηση Παπαδήμου !

Η εκτίμηση επομένως του Πρωθυπουργού δεν έχει 
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μια ρητορική 
φούσκα, έτσι για εσωτερική κατανάλωση και εσωκομ-
ματική συσπείρωση. Όλοι όμως πια γνωρίζουν καλά την 

αλήθεια και δεν είναι τυχαίο ότι ο αδιαμφισβήτητος Πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πια και εσωκομματικά προβλήματα τα 

οποία θα ενταθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει. Οδεύει μάλιστα σε μια μεγά-
λης έκτασης ήττα με στρατηγικά χαρακτηριστικά και αν κάτι πια έχει 
αξία είναι από τη μια με πόση διαφορά θα χάσει και αν θα υπάρχει 
αυτοδυναμία της Ν.Δ. και από την άλλη τι δυνάμεις θα συγκρατήσει 
και αν υπό προϋποθέσεις παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση. Αυτή 
είναι η σκληρή πραγματικότητα και αν οι δυνάμεις του Κέντρου και 
της Κεντροαριστεράς έδειχναν μεγαλύτερη αντίληψη της στιγμής και 
ευθύνη αντί να ξιφουλκούν μεταξύ τους, όλα τα ανωτέρω ερωτήμα-
τα θα είχαν απαντηθεί.

Υπάρχει γραμμή άμυνας για την Κυβέρνηση; Υπάρχει τρόπος να 
«γυρίσει το παιχνίδι»; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Με το 
κόστος της διαπραγμάτευσης με τον εαυτό της να ανεβαίνει εις βά-
ρος της χώρας, την Οικονομία να καταρρέει, τους φόρους να ανεβαί-
νουν και τις συντάξεις να συρρικνώνονται, όχι μόνο δεν μπορεί να το 
τουμπάρει, αλλά βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μιας ολικής εκλο-
γικής, πολιτικής, ιδεολογικής αποσύνθεσης και συντριβής. Γι αυτό 
άλλωστε επιλέγει την πιο ακατάλληλη τακτική που στηρίζεται στους 
πυλώνες: Νέα ψέματα (π.χ. αντίμετρα) -λάσπη και σκανδαλολογία- 
κορδέλες εγκαινίων που άλλοι ξεκίνησαν και αυτή απλά τελειώνει. 
Κανένας δε νίκησε όμως έτσι ποτέ. Κανένας δε συγκράτησε την πτώ-
ση του καλλιεργώντας εικονική πραγματικότητα η παριστάνοντας 
το «νέο» (δύο και παραπάνω χρόνια από τότε που βρίσκεται στην 
Κυβέρνηση) που δίνει την άνιση μάχη με το «παλιό». Δυστυχώς για 
κάθε έννοια Αριστεράς και προόδου, ο ηγετικός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ 
φρόντισε να διασύρει και να ανεκδοτοποιήσει κάθε τέτοια μάχη, κάθε 
τέτοια φράση ή δήθεν πρόθεση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πληρώσει την απουσία ταυτότητας, το κενό στρατη-
γικής, την απουσία εθνικής πρότασης για την έξοδο από την κρίση, 
τα συνεχή ψέματά του και τον μετεωρισμό του, τον διχαστικό του 
λόγο. Όσο εύκολα ανέβηκε με λαϊκισμό και υποσχέσεις για ψεύ-
τικους παράδεισους καβαλώντας το κύμα οργής, έτσι εύκολα και 
επώδυνα φαίνεται να πέφτει. Η πτώση του είναι πια θέμα λίγου χρό-
νου. Το θέμα πια είναι η επόμενη μέρα. Θα είναι καλύτερη; Σίγουρα 
πάντως θα είναι πιο κανονική, πιο ορθολογική, πιο αληθινή... Αν 
δε, όλες οι δυνάμεις της σταθερής ευρωπαϊκής προοπτικής και της 
μεταρρύθμισης συντονιστούν, ναι θα έχουμε μια νέα πορεία .

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Οι αντιφάσεις ενός 
συστήματος λιτότητας 

Το θέμα πια είναι η επόμενη μέρα
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«Η πρώτη σαλάτα που μπορώ να σκεφτώ με 
ντομάτα είναι φυσικά η χωριάτικη. Πέρα από τις 
ελιές και τη φέτα, τα υπόλοιπα υλικά της μανα-
βικής κοστίζουν ούτε… ένα ευρώ». Τοποθετώ-
ντας κάθε υλικό στην ταμειακή προκειμένου να 
μας το αποδείξει και εμπράκτως, ανέλυσε τις 
τιμές του κάθε λαχανικού. «0,25€ οι ντομάτες, 
0,20€ οι πιπεριές και το κρεμμύδι και 0,30€ για 
το αγγούρι. Προσθέτουμε φυσικά λάδι, ξύδι, 
αλάτι και ρίγανη και με ούτε ένα ευρώ έχουμε 
την πιο νόστιμη σαλάτα», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Μία άλλη εναλλακτική είναι ο συνδυα-
σμός της ντομάτας με οποιαδήποτε ποικιλία μα-
ρουλιού. «Είτε πάρει κάποιος σγουρό μαρούλι, 
είτε «λόλα» είτε το απλό, μπορεί να προσθέσει 

ντομάτα, αγγούρι και κρεμμύδι και να έχει μία 
θρεπτική σαλάτα με 1,00€ κόστος, προσθέτο-
ντας φυσικά και εδώ το λαδάκι, το ξύδι, το αλάτι 
και προαιρετικά όποιο μπαχαρικό του ταιριά-
ζει». Για τους πιο απαιτητικούς, η κα Χατζηιω-
άννου πρότεινε μία πατατοσαλάτα με ντομάτα, 
για να υπάρξει μία διαφορετική γευστική ποικι-
λία στον ουρανίσκο. «Μπορεί κάποιος να βράσει 
τις πατάτες στο χαμηλό για περίπου μισή ώρα, 
να τις αφήσει λίγο να κρυώσουν και έπειτα να 
τις ξεφλουδίσει, να προσθέσει ντομάτα ψιλο-
κομμένη, κρεμμυδάκι, μαϊντανό και φυσικά ό,τι 
μπαχάρι επιθυμεί και να έχει πολύ γρήγορα και 
φθηνά μία, θα έλεγα, πιο gourmet σαλάτα. Φυ-
σικά, πρέπει να βάλει και το λάδι, αλλά σε αυτή 

τη σαλάτα τη διαφορά την κάνουν τα μπαχάρια 
που επιλέγει κανείς. Μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει είτε κόλιανδρο, είτε πάπρικα ή ό,τι άλλο 
του αρέσει. Μία παραλλαγή της βέβαια είναι να 
βάλει λεμόνι αντί για ξύδι, αλλά αυτό είναι στο 
προσωπικό γούστο του καθενός».

Από φοιτητές μέχρι… γιαγιάδες

Το μανάβικο της κ. Στέλλας άνοιξε το 1928 στο 
Καπάνι, ως οικογενειακή επιχείρηση που ξεκί-
νησε ο παππούς της. «Είμαστε η τρίτη γενιά από 
το σόι που λειτουργεί το κατάστημα. Τότε, απλά 
υπήρχαν πάγκοι και ο καθένας πουλούσε τα 
προϊόντα του. Έπειτα επί Χούντας, έπρεπε ο κα-

θένας να μπει σε κατάστημα». Η ίδια, αναφορικά 
με την οικονομική κρίση και κατά πόσο επηρέα-
σε το κέρδος της επιχείρησης επισημαίνει: «Να 
μην είμαστε αχάριστοι. Υπάρχουν και καταστή-
ματα που δεν κάνουν χερικό, αλλά επιβιώνου-
με. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως 
τα λένε» και συμπληρώνει «εμείς, δόξα το Θεό, 
έχουμε μέχρι και πελατεία από τη γιαγιά μου. 
Μιλάνε από στόμα σε στόμα για το μαγαζί και 
έρχονται. Αυτό που με χαροποιεί όμως είναι ότι 
τελευταία έρχονται όλο και περισσότεροι φοιτη-
τές. Εμένα μου δείχνει ότι αναζητούν πλέον τα 
απλά, υγιεινά φαγητά». 

 Αρ. Τασούλα

Για να τα κάνετε… σαλάτα
Οικονομικές, υγιεινές και πάνω από όλα θρεπτικές σαλάτες προτείνει στους αναγνώστες της Karfitsa η κ. Στέλλα Χατζηιωάννου, η οποία διατηρεί 
μανάβικο στο Καπάνι. Όπως μας λέει «είναι προτιμότερο και καλύτερο ο καθένας να κάνει τις δικές του ποικιλίες και να δημιουργεί τη δική του σαλάτα, 
ανάλογα με τα υλικά που θέλει να χρησιμοποιήσει και όχι να παίρνει έτοιμες συσκευασίες ή συνέχεια απ’ έξω. Να ξέρει και τι βάζει στο τραπέζι του και 

να είναι και υγιεινό». Μας έδειξε τρεις απλές συνταγές για σαλάτα με ντομάτα, το κόστος των οποίων δεν ξεπερνά το… ένα ευρώ. 

#αγορά
ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Επώνυμες και υγιεινές. Οι κόκκινες που είναι σκέτη... 
«γλύκα». Οι τομάτες Lucia’s Farm  (ανήκει στον Όμιλο 
Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη Ευθυμιάδη, με περισσό-
τερα από 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον συγκε-
κριμένο τομέα) κάνουν τη... διαφορά σε ποιότητα και 
γεύση! 

Η πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση τους στην 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων δίνει τη δυνατότη-
τα να εγγυηθούν γευστικά και ασφαλή προϊόντα που 
καλλιεργούνται με τις πιο σύγχρονες και περιβαλλο-
ντικά φιλικές μεθόδους γεωργίας. Όπως σημειώνουν 
χαρακτηριστικά τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του 
ομίλου «Η φροντίδα και αγάπη των ανθρώπων μας 
για την ελληνική γη, μεταφράζεται στη γεύση και το 
άρωμα των επώνυμων προϊόντων που υπογράφει 
η Lucia’s Farm. Στη Lucia’s Farm επιλέγουμε τις 
καλύτερες ποικιλίες και καλλιεργητικές με-
θόδους ώστε να διασφαλίσουμε 
αγροτικά προϊόντα σταθερής 
ποιότητας, υψηλής δια-
τροφικής αξίας, με 
υπέροχη γεύση» 
Η «καρδιά» της 
Lucia’s Farm 
είναι η τομά-
τα. Οι τομάτες 

Lucia είναι στην αγορά από το 2007. Ήταν οι πρώτες 
επώνυμες ελληνικές τομάτες που καλλιεργούνται σε 
γυάλινο θερμοκήπιο εκατό (100) στρεμμάτων στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας «και ο τρόπος καλλιέργειας 
τους (υδροπονία) εγγυάται την υψηλή τους ποιότητα 
και θρεπτική αξία»

Οι κομμένες άγουρες (πράσινες) τομάτες αν αφεθούν σε 
φωτεινό και ζεστό περιβάλλον κοκκινίζουν. Δεν έχουν 
όμως την ίδια γεύση με εκείνες που ωριμάζουν πάνω 
στο φυτό. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της καλλιέρ-
γειας «Γι’ αυτό και εμείς κόβουμε και τις τομάτες μας 
όταν έχουν ήδη κοκκινίσει, και τις προσφέρουμε με το 
τσαμπί τους, το οποίο συνεχίζει να τους δίνει θρεπτικά 
συστατικά ακόμα και αφού έχουν κοπεί, οπότε η τομά-
τες μας παραμένουν φρέσκιες για πολύ περισσότερο»  
Η ηλιοφάνεια επηρεάζει σημαντικά την ωρίμανση και 

την γεύση της τομάτας, οπότε 
η Ελλάδα έχει ιδανικές 

συνθήκες για την 
καλλιέργεια της. 

Γι’ αυτό και 
οι ελληνικές 
τομάτες εί-
ναι από τις 
πιο νόστιμες 
στον κόσμο.

Tομάτα με... ονοματεπώνυμο
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Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θεωρεί ότι οι ση-
μερινοί Έλληνες, λόγω συνθηκών, έχουν περισ-
σότερες αφορμές να βγαίνουν «εκτός εαυτού». 
Και ομολογεί πως ο ίδιος δε θα τα έβγαζε πέρα 
σε δύο περιπτώσεις: να μεταφέρει στη σκηνή όσα 
συμβαίνουν στη χώρα  με το τρίπτυχο διαπραγ-
μάτευση-αξιολόγηση-οικονομία, αλλά και να πάει 
ως παίκτης στο Survivor…

Δεύτερος χρόνος για το «Θεό της Σφαγής», 
ένα έργο ακραίων συναισθημάτων. Η επιτυ-
χία οφείλεται και στο γεγονός ότι ζούμε σε μία 
χώρα ακραίων καταστάσεων συνθηκών και συ-
ναισθημάτων;

Έχει μια σχέση, αλλά το έργο δεν είναι επίκαιρο 
μ’ αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα έργο με πολύ σο-
βαρό περιεχόμενο, τυλιγμένο σε μια πολύ αστεία 
κωμωδία. Είναι μια μαύρη κωμωδία. Προκαλεί 
πολύ γέλιο, είναι διασκεδαστικό. Λίγες φορές έχω 
ζήσει να ενθουσιάζονται τόσο πολύ οι θεατές με 
την κωμική πλευρά μιας παράστασης. Ταυτόχρονα 
όμως αντιλαμβάνονται κάτι πολύ σοβαρό που λέει 
το έργο, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, για τα 
ζευγάρια με παιδιά και για τις κοινωνίες. Ότι ταυ-
τόχρονα με τον πολιτισμένο εαυτό μας υπάρχει 
και ο βάρβαρος εαυτός μας. Και συχνά τα εργα-
λεία που παρέχει ο πολιτισμός δεν αρκούν για να 
λύσεις τις διαφορές σου με τους άλλους. Πράγ-
ματι, επειδή όλα όσα ζούμε σήμερα με τεντώ-
νουν τα νεύρα, οι Έλληνες της σημερινής εποχής 
έχουν έναν παραπάνω λόγω να είναι τεντωμένοι. 
Το έργο όμως δεν μιλά για κάποια συγκεκριμένη 
κρίση. Μιλά για τη διαχρονική δυσκολία και ενίο-
τε αποτυχία των ανθρώπων να χαλιναγωγήσουν 
τα πρωτόγονα ένστικτά τους. Η υπόθεση φέρνει 
τέσσερις πολιτισμένους Ευρωπαίους, ενήλικες, 
μορφωμένους, να κάθονται μαζί. Και όχι μόνο δεν 
τα καταφέρνουν, αλλά τα καταστρέφουν όλα.

Εσείς πόσο αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στο 
ρόλο σας; Στην προσωπική σας ζωή θυμάστε 
να βιώσατε τέτοιες εκρήξεις;

Προφανώς και εγώ έχω βρεθεί εκτός ορίων, δε 
θυμάμαι πρόχειρα παραδείγματα, αλλά πιστεύω 
όπως όλοι μας, έχουμε βρεθεί πολλές φορές στη 
θέση, ο ψύχραιμος και πολιτισμένος εαυτός μας 
να μην έχει καταφέρει να χαλιναγωγήσει την οργή, 
την όποια αίσθηση αδικίας, ή τα όποια αρνητικά 
συναισθήματα. Και είναι πολύ φυσικό, γιατί ο κό-
σμος είναι πολύπλοκος και η καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν τη ση-
μερινή στη χώρα μας, είναι μια σειρά μαχών. Από 
το πρωί που θα βγεις από το σπίτι και θα βρεθείς 
στην κίνηση, ως τη διαφωνία σου  με τον προϊστά-

μενο ή τον υφιστάμενο, στον γκισέ της τράπεζας, 
ή της εφορίας, ακόμα και το βράδυ στο σπίτι με το 
σύντροφο, όλη η μέρα μπορεί να είναι μια σειρά 
από μάχες. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν, να διατη-
ρεί κάποιος συνέχεια την πολιτισμένη εκδοχή του. 
Θα βγει και η άλλη που είναι εξίσου ειλικρινής.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει οι σκηνο-
θετικές σας δουλειές. «Αύγουστος», «Για Όνο-
μα», «Η Δεύτερη Φωνή», κ.α. Τι σας γεμίζει 
περισσότερο; Να σκηνοθετείτε ή να ενσαρκώ-
νετε;

Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι η ίδια τέ-
χνη, το θέατρο, αλλά από δύο διαφορετικές θέ-
σεις. Σαν να είσαι σε μια ορχήστρα σολίστ ή μαέ-
στρος. Στη σκηνοθεσία μπορείς να συλλάβεις και 
να δημιουργήσεις ολόκληρο σύμπαν του έργου 
–μια ενδιαφέρουσα πνευματική διαδικασία- χρη-
σιμοποιώντας τα εργαλεία του θεάτρου, που ση-
μαίνει δυνατότητα και απαίτηση επίλυσης πολλών 
προβλημάτων όλων των ειδών. Και χρειάζεται και 
καλή δυνατότητα επικοινωνίας για να εμπνεύσει 
όλους τους συντελεστές προς ένα τελικό ομαδικό 
αποτέλεσμα. Τελείως άλλες οι χαρές από εκείνες 
της υποκριτικής.

Η συχνή ατάκα ηθοποιών για το πόσο δύσκολο 
είναι το κοινό της Θεσσαλονίκης έχει βάση;

Δεν το έχω αισθανθεί εγώ να σας πω την αλήθεια. 
Δεν ξέρω για τι ακριβώς μιλάνε. Το κοινό της Θεσ-
σαλονίκης είναι ένα αστικό κοινό που βλέπει θέ-
ατρο στην πόλη, συχνά πολύ αξιόλογο. Είναι ένα 
κοινό που ταξιδεύει και στην Αθήνα και στο εξω-
τερικό όταν θέλει ή μπορεί και βλέπει κι εκεί θέα-
τρο. Μικρότερο κοινό σε νούμερα από την Αθήνα, 
αλλά το ίδιο ιδεασμένο. Ίσως η δυσκολία έγκειται 
στο γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει η πληθώρα 
παραστάσεων της Αθήνας και μόνο κάποιες πα-
ραστάσεις ανεβαίνουν εδώ και η πόλη μπορεί να 
φιλοξενήσει συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων, 
είναι πιο προσεκτικό στις επιλογές του. Ίσως και 
κάτι ακόμα: Κατά καιρούς μπορεί να έχει τρομάξει 
το κοινό από παραστάσεις που δεν πληρούσαν κά-
ποια ποιοτικά κριτήρια, επειδή ασφαλώς δεν είναι 
όλοι οι αθηναϊκοί θίασοι ίδιοι. Υπάρχουν δουλειές 
με υψηλές απαιτήσεις και περγαμηνές, υπάρχουν 
όμως και άλλες με πιο ελαφρύ περιεχόμενο που 
κάνουν «βόλτες» στην περιφέρεια για αυτό που 
αποκαλούμε «αρπαχτές»... Αυτή είναι μια σκέ-
ψη που δεν πιάνει πια. Πουθενά στην Ελλάδα και 
πολύ περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Και ίσως το 
λένε κάποιοι, αυτό για το «δύσκολο κοινό», επειδή 
απλά, είναι ένα κανονικό κοινό που περιμένει να 
δει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών του.

Με την πολιτική ασχολείστε; Αν όλα  όσα συμ-
βαίνουν το τελευταίο χρόνο στη χώρα με επίκε-
ντρο  την αξιολόγηση,  τη διαπραγμάτευση, την 
οικονομία τα μετατρέπατε σε θεατρικό έργο, τι 
τίτλο θα είχε και ποιο πρωταγωνιστικό ρόλο θα 
επιλέγατε  να ενσαρκώσετε;

Παρακολουθώ απλώς την πολιτική ως πολίτης. 
Δεν νομίζω ότι θα επέλεγα ρόλο σ’ αυτό το έργο 
(σ.σ.: γελάει). Διότι μοιάζει και πολύ δύσκολο να 
το συνθέσεις, αφού μοιάζει να μην έχει δομή. Τα 
θεατρικά έργα έχουν δομή. Έχουν αρχή, μέση, 
τέλος, ιστορία, πλοκή, συγκεκριμένους χαρακτή-
ρες που επιθυμούν συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ 
ζούμε κάτι που δεν έχει συγκεκριμένη δομή. Δεν 
έχει μέση και σίγουρα δεν μοιάζει να έχει τέλος…

Έχουμε καιρό να σας δούμε σε κάποιον τηλεο-
πτικό ρόλο, από το  2007 και τον Γιούγκερμαν. 
Τι σας κρατά εκτός τηλεόρασης;

Δεν έχει υπάρξει κάτι που να με προκαλέσει να 
συμμετάσχω. Δεν είναι ότι έγινε κάποια ιδιαίτερη 
πρόταση και την αρνήθηκα.

Κρίνοντας από δουλειές όπως το Γιούγκερ-
μαν και το Sleuth (Σλουθ),  βρίσκετε ιδιαίτερη 
πρόκληση στο να αναβιώνετε έργα που έχουν 
συνδεθεί με ιερά τέρατα του παρελθόντος 
(Αλεξανδράκης, Χόρν, Μάικλ Κέιν); Άλλοι θα 

απέφευγαν τη σύγκριση, εσείς φαίνεται να την 
επιδιώκετε…

Ούτε την επιδιώκω, ούτε την αποφεύγω. Δεν επι-
λέγεις έργο για τη σύγκριση, ή για να κάνεις κάτι 
ως τιμή για μια προηγούμενη γενιά. Αυτή, η τιμή, 
θα πρέπει να είναι δεδομένη. Συμβαίνει απλώς, 
κάποια πράγματα να τα έχουν κάνει κι άλλοι στο 
παρελθόν. Όπως συμβαίνει, τα μέσα ενημέρωσης 
ή το κοινό, να κάνουν συνδέσεις ή να αναζητούν 
διαδρομές ανάμεσα σε γενιές. Ότι, για παράδειγμα, 
ο τάδε της σημερινής γενιάς είναι ο αντίστοιχος 
δείνα της άλλης γενιάς. Οι συνδέσεις με τον Αλε-
ξανδράκη, ήταν τυχαίες. Δεν έγιναν επί τούτου. 
Είχαμε συνδεθεί στο «να με προσέχεις» του Πα-
πακαλιάτη, είχε κάνει πράγματι το Σλουθ και τον 
Γιούγκερμαν,  είχε κάνει και τον Ιππόλυτο στην 
Επίδαυρο που επίσης έκανα κι εγώ. Οι συνδέσεις 
όμως είναι τυχαίες. Και ενώ με τιμούσε το γεγο-
νός αυτής της αναλογίας, σας βεβαιώ ότι δεν έγινε 
επί τούτου…

Και κάτι σίγουρα επίκαιρο: Ως παρουσιαστής 
στο Survivor έχετε πάει. Ως παίκτης, θα πηγαί-
νατε;

Α, όχι. Δεν θα πήγαινα ως παίκτης. Δεν νομίζω ότι 
θα τα έβγαζα πέρα! Εγώ ως παρουσιαστής τότε 
στο Survivor είχα βάλει και τρία κιλά. Πίσω από 
τις κάμερες είναι εντελώς άλλες οι συνθήκες. Για 
τους παίκτες είναι πολύ δύσκολες. Δε θα με ενδι-
έφερε κιόλας να πάω ως παίκτης. Αντιλαμβάνομαι 
τη γοητεία που ασκεί στον κόσμο. Το χάρηκα πολύ 
όταν το έκανα. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί φέρνει 
τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση ως σύμμαχο 
και αντίπαλο, αλλά και σε μια διαφορετική επαφή 
με τον άλλον άνθρωπο και ως σύμμαχο και ως 
αντίπαλο. Βάζει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την 
ουσία της ζωής. Τότε μάλιστα που το παρουσίαζα 
εγώ είχε περισσότερο χρόνο στην καθημερινότη-
τα της διαβίωσης, τώρα έχει περισσότερα αγω-
νίσματα. Επιπλέον, έχει και ένα δίδαγμα για τους 
ανθρώπους της πόλης που έχουν την τάση να 
κατηγορούν τον πολιτισμό, μιλώντας για την επι-
στροφή στη φύση. Ότι αν βρεθείς στις συνθήκες 
αυτές του Survivor, καταλαβαίνεις πόσο τυχερός 
είσαι που ζεις σε μια πόλη, με τρεχούμενο νερό, 
στέγη, τουαλέτες, προστατευμένος από μολυσμα-
τικές ασθένειες. Δηλαδή, τα καλά του πολιτισμού 
αναδεικνύονται στο Survivor δια της ελλείψεώς 
τους…

«Η πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα  
δεν θα έστεκε ως… θεατρικό έργο»

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού

«Η βάρβαρη εκδοχή του εαυτού μας, είναι εξίσου ειλικρινής με την πολιτισμένη», αποφαίνεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, συνοψίζοντας 
το μήνυμα του έργου «ο Θεός της Σφαγής», που παρουσιάζεται ως τις 30 Απριλίου στο θέατρο «Αριστοτέλειον» της Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο 

σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή μαζί με τους Στεφανία Γουλιώτη, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Λουκία Μιχαλοπούλου.

#συνέντευξη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΉΣ
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retziostassos@gmail.com
Του Τάσου Ρέτζιου

Οι αλγόριθμοι και οι συλλέκτες 
Είναι μόνο  

μυθιστόρημα…

Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω τα όρια 
μου. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ στενά, 
αλλά καμιά φορά χωράει ολόκληρος βιό-
τοπος αισθητικών προτάσεων εκεί μέσα. 
Για τα καλλιτεχνικά πράγματα μιλώντας, 
μετά από τόσα χρόνια, όσοι και όσες έχουν 
διαμορφώσει την όποια διαύγεια μου (και 
ως εκ τούτου είναι εκ των προτέρων κα-
λοδεχούμενοι) μου προκαλούν πάντα 
ένα μικρό άγχος: θα καταφέρουμε άραγε 
να διατηρήσουμε ανέπαφη την κοινή μας 
εστία ή θα δεχτούμε κανένα αστείο γκολά-
κι, απόρροια της αγωνιστικής μας άνεσης 
και υπεροψίας; Πολύ περισσότερο, ακόμα 
κι αν χάσουμε, αυτό θα γίνει αξιοπρεπώς, 
με τους όρους που έχουμε «συμφωνήσει» 
να συνδεθούμε ή κάποιος απρόβλεπτος 
παράγοντας, από τη διαιτησία μέχρι την 
αμφιβολία, θα τσακίσει την κοινή μας εν-
συναίσθηση;

Σύμφωνοι, τις περισσότερες φορές  όλα 
αυτά διεξάγονται ερήμην των… επισκε-
πτών μου, αλλά είμαι σίγουρος πως ελάχι-
στοι θα είχαν αντίρρηση να τοποθετηθούν 
σε εικονοστάσι αν είχαν την ευκαιρία κι ας 
τους έπεφτε ενίοτε στενή η γωνία. Θέλω 
να πω, ότι αυτή η μυστική συνενοχή… 
ποιότητας που φτιάχνουμε με το νου μας 
εξυπηρετεί πολλές καταστάσεις και από 
τις δυο μεριές. Τέτοιες και τόσες που από 
τη μια μεριά είναι δύσκολο να διαρραγεί 
αυτή η μπετονένια άμυνα απέναντι στο ευ-
τελές (θα πρέπει, πραγματικά, κάτι πολύ 
ισχυρό να συμβεί για να αλλάξουν τα κό-
ζια) και από την άλλη δημιουργεί σταδιακά 
μια ολόκληρη κοινότητα, έναν σχετικά γε-
νικευμένο κώδικα αξιών, συμπεριφορών 
και κυρίως ονειρώξεων. Αν το καλοδεί 
και καλοσκεφτεί κανείς, τα πάντα ξεκινάνε 
από μια ανάγκη επιβεβαίωσης μιας ύπαρ-
ξης: αυτής που στέκεται απέναντι στο ευ-
τελές, το πρόχειρο, το κοινότοπο και (να 
το τολμήσω;) το λαϊκό.

Σ’ αυτό το προσωπικό κύκλωμα η περί-
πτωση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη 
έχει τη δική της θέ(α)ση. Είναι, αν θέλετε, 
το πιο χαρακτηριστικό δείγμα μια συγκε-
κριμένης (χμμμ) γενιάς ηθοποιών που αν 
κι έγιναν γνωστοί από μερικές πρώτες 
ποιοτικές τηλεοπτικές δουλειές, είναι από 
τις δουλειές τους στο σανίδι (και κάποιοι κι 
από το αναιμικό ελληνικό σινεμά) που έχτι-
σαν προσωπικότητα κι απέκτησαν έρμα. Ο 
Μαρκουλάκης είναι πλέον ένας σκεπτόμε-
νος Έλληνας καλλιτέχνης, ψύχραιμος στις 
αποτιμήσεις του, εκλεκτικός στις επιλογές 
του και συνάμα πιστός στις θεατρικές του 
αποδόσεις. Ο «Πουπουλένιος» και τώρα 
«Ο θεός της σφαγής» δείχνουν όχι μόνο 
αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και την ικα-
νότητα να τα μετατρέπει σε απήχηση και… 

εξιλέωση. Όχι για τον ίδιο, αλλά για τους 
μετέχοντες στη συνωμοσία που περιέγρα-
ψα παραπάνω. Έτσι όπως έβλεπα τους 
τέσσερις καλούς ηθοποιούς να παίζουν 
πάνω στη σκηνή, κυρίως δύσκολα και δυ-
ναμικά, αλλά και με χρήση των ευκολιών 
τους και με κανακέματα προς τον θεατή, 
έβλεπα παράλληλα να σχηματίζεται ένα 
άλλοθι.

Ένα άλλοθι μιας κοινότητας που γεμίζει 
με την παρουσία της τέτοιες ευαίσθητες, 
καίριες και καλοδουλεμένες καλλιτεχνι-
κές προτάσεις, που (αν κοιτάξεις σόσιαλ 
μίντια και καλλιτεχνικές σελίδες) δίνει τον 
κοινωνικό ρυθμό, που κάνει να ανθίζουν 
φεστιβάλ και καινοτόμες ιδέες και που, 
εντέλει, σε κάνει να αισιοδοξείς για τη γε-
νικότερη πορεία. Γιατί άλλοθι τότε; Μα για-
τί ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα, 
πώς, ενώ διαθέτουμε υποτίθεται αυτήν 
τη δυναμική, η κοινωνία μας γέρνει τόσο 
επικίνδυνα; Πώς η γενικευμένη ευτέλεια 
γεννάει τέτοιες μαζικές αποδοχές του ξε-

χωριστού; Και τελικά πώς καταφέρνουμε 
και κάνουμε πάντα ως λαός (όχι, πάντως, 
ως πολίτες) τις λάθος επιλογές με τέτοια 
πνευματικά και καλλιτεχνικά φροντιστήρια 
που έχουν προηγηθεί;

Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά 
σίγουρα θα πρέπει να περιέχει μερικούς 
αλγόριθμους κι άλλες τόσες συλλογές. 
Είναι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιού-
νται πλέον στα σόσιαλ μίντια και σου πα-
ρουσιάζουν τη δική σου κοινότητα σαν το 
άλας της γης ή τουλάχιστον σου εμφανί-
ζουν ό,τι ακριβώς θα ήθελες να περιέχει η 
πραγματικότητά σου (οπότε η ενοχλητική 
πληροφορία απλώς διοχετεύεται σε κά-
ποιους άλλους που –μάντεψε!- είναι πε-
ρισσότεροι). Και είναι και οι συλλογές, σαν 
αυτές που φτιάχνουν (με εικόνες, ταινίες, 
παραστάσεις, συναυλίες) ντιλετάντηδες 
φιλότεχνοι, ψευδεπίγραφα ηδονιστές και 
αγχωμένα μειράκια, τρέχοντας από το ένα 
event στο άλλο must to see. Παλιά το λέ-
γαμε υποκρισία…

Σε λίγες ώρες που ο πρώτος γύρος των 
γαλλικών εκλογών θα έχει ξεδιαλύνει 
το πρώτο (και κυρίαρχο;) κουβάρι των 
υποψηφιοτήτων, όλος ο πλανήτης θα 
χαϊδέψει τρυφερά τον οποιονδήποτε 
σταθεί απέναντι στην Μαρίν Λεπέν. Κά-
ποιοι, ωστόσο, θα σκεφτούν με τρόμο 
την ενδεχόμενη αποχή που θα δώσει 
ώθηση μονάχα στη φαιά πλευρά των 
εκλογών. Και υπάρχουν και κάποιοι 
που έχουν φανταστεί κι έχουν περιγρά-
ψει την πιθανότητα η Λεπέν να εκλεγεί 
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας

Ο πιο γνωστός απ’ αυτούς επισκέφτη-
κε πριν από λίγο καιρό τη χώρα μας 
και εξήγησε επαρκώς γιατί έγραψε το 
«Μπλε, άσπρο, μαύρο» (μετάφραση: 
Μιχάλης Μητσός, εκδόσεις Πόλις). Ο 
Καρίμ Αμελάλ, στο μυθιστόρημά του, 
βάζει την Μιρέιγ Λεφέκ να εκλέγεται 
πρόεδρος. Μας περιγράφει όλη αυτήν 
τη βασανιστική διαδικασία ο αφηγητής, 
ένας Γάλλος αλγερινής καταγωγής, 
εντελώς αστός και πετυχημένος. Η Λε-
φέκ – Λεπέν έρχεται ανεπαισθήτως και 
διαμέσου φαντασιώσεων στα πράγμα-
τα: κανείς δεν πιστεύει ότι θα εκλεγεί κι 
όταν εκλέγεται κανείς δεν πιστεύει ότι 
θα κάνει όσα λέει. Αλλά τα κάνει…

Πέρα από ένα υπέροχο και συναρπαστι-
κό πολιτικό θρίλερ φαντασίας, το βιβλίο 
του Αμελάλ είναι  μια καταβύθιση στον 
ψυχισμό των (όχι μόνο Γάλλων) ψηφο-
φόρων, που αρέσκονται να τοποθετού-
νται με υποθέσεις κι όχι με γεγονότα ή 
έστω με ενδείξεις, που έχουν συνηθίσει 
το πρόσωπο του τέρατος, άρα του μοιά-
ζουν όπως έλεγε κι ο Χατζιδάκις και που 
είναι ικανοί στις γαλλικές, στις βρετανι-
κές κι αργότερα στις γερμανικές κάλπες 
όχι μόνο να εκλέξουν αυτά ακριβώς τα 
τέρατα, αλλά να τα καλύψουν και με 
το πέπλο μιας σιωπηλής ή ψιθυριστής 
αποδοχής.

Αλλά ευτυχώς, αυτά συμβαίνουν μόνο 
στα μυθιστορήματα…

#post_truth_crisis
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ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 18.00, Κυριακή: 11.30 – 18.00, 
Δευτέρα καμία προβολή
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: 20.00, Δευτέρα: 19.00
Βερολίνο, αντίο
Προβολές: 22.00, Δευτέρα καμία προβολή
Σημασία έχει ν’ αγαπάς του Αντρέι 
Ζουλάφσκι
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή την Δευτέρα 
στις 21.00 
Αίθουσα 2
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο: 16.45, Κυριακή: 11.30 
– 16.45
Ο δρόμος της διαφυγής
Προβολές: 18.15
Επιφανής πολίτης
Προβολές: 20.15
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.45
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 16.20, 
Σάββατο και Κυριακή: 14.00 – 16.20
Ο κύριος τίποτα 
Προβολές: 20.45 – 23.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 16.15, 
Σάββατο και Κυριακή: 12.00 – 14.15 – 16.15
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.15
Κονγκ: Η νήσος του κρανίου
Προβολές: 20.15
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: 22.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 16.50 – 
19.00, Σάββατο και Κυριακή: 12.30 – 14.40 – 
16.50 – 19.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.00
Τρέξε! 
Προβολές: 21.00
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: 23.40
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 15.15 – 
17.40, Σάββατο και Κυριακή: 13.10 – 15.15 
– 17.40, Δευτέρα - Τετάρτη 17.40
Life
Προβολές: 19.45 – 22.00 – 00.15
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 15.00 – 
17.15, Σάββατο και Κυριακή: 12.50 – 15.00 
– 17.15, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.15
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
– Dolby ATMOS 
Προβολές: 19.30 – 22.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 15.30 – 
18.30 – 21.30 – 00.30, Σάββατο και Κυριακή: 
12.15 - 15.30 – 18.30 – 21.30 – 00.30, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.30 – 21.30 – 00.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 15.40 – 
17.50, Σάββατο και Κυριακή: 13.30 – 15.40 
– 17.50, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.50
Life 
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 8 
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 17.30 – 20.30 – 23.20, Σάββατο 
και Κυριακή: 14.30 – 17.30 – 20.30 – 23.20
Αίθουσα 9 (Comfort)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 19.45 – 22.40
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Life 
Προβολές: 21.00 – 23.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάν-
δρου 57, Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 
2310759766)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή: 17.30, 
Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή: 19.30, 
Σάββατο και Κυριακή: 18.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου 
και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 17.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 18.45
Η Ρόζα της Σμύρνης
Προβολές: Κυριακή: 19.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 21.00

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 17.30
Μια βόλτα στη Γαλλία
Προβολές: 19.00 - 20.45 – 22.30, Δευτέρα: 
19.00
Φρούριο Μπρεστ
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, προβολή την Δευτέρα στις 21.00

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης
Προβολές: 18.15 – 20.15 – 22.15
Ο καλόσαυρος

Προβολές: Κυριακή: 12.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Στα δάση της Σιβηρίας
Προβολές: 18.00 – 20.00
Raw
Προβολές: 22.00
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογρά-
φου
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Η πόλη της σιωπής
Προβολές: 19.30 
Αίμα από το αίμου
Προβολές: 22.00

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, One Salonica Outlet Mall, 
3ος όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Μπάντι ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 11.45 – 13.45 
– 16.00 – 18.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή: 12.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 15.00 – 17.45 
– 21.00 – 23.45, Κυριακή: 15.00 – 17.45 – 
21.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.45 – 21.00
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή 11.30 – 13.30 
– 15.30 – 17.30 – 19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
17.30
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: Δευτέρα - Τετάρτη 19.45
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 12.30 – 14.30 
– 16.30 – 18.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.30
ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι 
Προβολές: 20.30 – 22.20
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 

(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 11.15 – 13.15 
– 15.15 – 17.15 – 19.15, Δευτέρα – Τετάρτη: 
17.15
Τρέξε! 
Προβολές: Δευτέρα - Τετάρτη 19.15
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Μπάντι ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 12.45 – 14.45 
– 17.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 19.00
Τρέξε! 
Προβολές: 21.40
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 12.15 – 16.15 
– 18.15, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.15
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2 (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή 14.15
Life 
Προβολές: 20.15 – 22.40

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορί-
ες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, online: 
www.odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 17.00 – 20.00 
– 23.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 15.30 – 17.20, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 17.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.10
ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι 
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 15.00 – 17.10 
– 19.20, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 21.30

Αίθουσα 4 (Dolby)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 16.10 – 18.20, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 20.30 – 23.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή: 17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 16.10 – 18.10, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.10
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: 20.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή: 16.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.50
Life 
Προβολές: 20.00 – 22.20

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, 
κρατήσεις από σταθερό: 8018017837 και 
από κινητό: 2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 12.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 17.20, Κυριακή: 
14.20 – 17.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 16.10 – 18.20, 

(«Sangue del mio sangue / Blood of my blood») 
Σκηνοθεσία: Μάρκο Μπελόκιο 
Παίζουν: Ρομπέρτο Χερλίτζκα, Πιερ Τζόρτζιο Μπελόκιο, Άλμπα 
Ρορβάχερ, Λιντίγια Λίμπερμαν, Φεντερίκα Φρακάσι, Τόνι Μπερτορέλι

Πενήντα χρόνια πριν, ο Μάρκο Μπελόκιο γύρισε το περίφημο κινημα-
τογραφικό του ντεμπούτο «Οι Γροθιές Στην Τσέπη» στη βορειοιταλική 
πόλη Bobbio και σαν φάντασμα που στοιχειώνει έναν τόπο, επιστρέφει 
εκεί για να αφηγηθεί τις ιστορίες του «Αίμα από το αίμα μου», του 
οποίου η πλοκή απλώνεται σε δύο διαφορετικά χρονικά φάσματα με 
φόντο το ίδιο μοναστήρι της Santa Chiara. Η ταινία ανοίγει στον 17ο 
αιώνα παρακολουθώντας τη δίκη μιας καλόγριας που κατηγορείται για 
μαγεία και κλείνει στο σήμερα περιγράφοντας τη σπαρταριστή συνάντηση μεταξύ ενός βρικόλακα κι ενός εφοριακού υπαλλήλου. Η ατμόσφαιρα, 
τυπική της πρόσφατης δουλειάς του σκηνοθέτη, είναι ταυτόχρονα ανατριχιαστική, όσο και γκροτέσκα αστεία. Ο Φεντερίκο, ένας νεαρός ιερέας τον 
17ο αιώνα, καλείται από την Ιερά Εξέταση στη φυλακή σε ένα μοναστήρι του χωριού Bobbio. Η αποστολή του είναι να εξαναγκάσει την αδελφή 
Benedetta να ομολογήσει ότι έχει παρασυρθεί και να οδηγηθεί σε θάνατο ο προηγούμενος ομολογητής της, ο αδελφός του Φεντερίκο. Η Benedetta 
πρέπει να υποβληθεί σε τρεις δοκιμές - νερό, φωτιά και δάκρυα - για να αποδείξει την αθωότητά της, αν δεν ομολογήσει. Ο Φεντερίκο, ωστόσο, 
«παρασύρεται» από την Benedetta. Στο σήμερα, η φυλακή του Bobbio κλείνει και εγκαταλείπεται. Ο εφοριακός Φεντερίκο βοηθά έναν Ρώσο 
εκατομμυριούχο να αγοράσει αυτό το παλιό ερείπιο. Αλλά ένας μυστήριος γέρος έχει ζήσει εκεί για χρόνια. Μπορεί κανείς να τον δει περιστασιακά 
μόνο τη νύχτα, και αναφέρεται ως «The Count». Ο Φεντερίκο πρέπει να αποδείξει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια απάτη ώστε να κλείσει τη μεγάλη 
πώληση. Η ταινία κέρδισε το Βραβείο της Διεθνούς Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

(«Norman») 
Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Σένταρ 
Παίζουν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Μάικλ Σιν, Λίορ Ασκενάζι, Νταν Στίβενς, Στιβ Μπουσέμπι, Χανκ Αζάρια, Τζόναθαν 
Αβίγκντορι

Ο Νόρμαν Όπενχαϊμερ (Ρίτσαρντ Γκιρ) ζει μια μοναχική ζωή στο περιθώριο της δύναμης και του χρήματος που υπόσχεται η Νέα Υόρ-
κη… Είναι φιλόδοξος και διαρκώς εμπνέεται οικονομικά σχήματα που όμως, δεν αποδίδουν ποτέ καρπούς. Μη έχοντας ουσιαστικά 
να προσφέρει κάτι, ο Νόρμαν πασχίζει να γίνει φίλος με τους πάντες, αλλά το διαρκές networking τον οδηγεί στο απόλυτο πουθενά. 
Επιζητώντας την προσοχή κάποιου, ο Νόρμαν εστιάζει στον Μίσα Έσελ (Λίορ Ασκενάζι), έναν χαρισματικό Ισραηλινό πολιτικό που 
επαγγελματικά έχει πάρει την κάτω βόλτα και ζει μόνος στη Νέα Υόρκη. Διαισθανόμενος ότι ο Έσελ είναι σε δύσκολη θέση, ο Νόρμαν 
τον προσεγγίζει δωρίζοντάς του ένα ζευγάρι πανάκριβα παπούτσια – μια κίνηση που συγκινεί βαθύτατα τον Έσελ, και την οποία θα 
θυμηθεί, όταν τρία χρόνια αργότερα γίνει Πρωθυπουργός. Όντας πραγματικά στενός φίλος με τον ηγέτη ενός ισχυρού κράτους, ο 
Νόρμαν νιώθει ότι είναι κοντά στην επιτυχία που πάντα λαχταρούσε. Κατακλυσμένος από ένα μοναδικό αίσθημα επιτυχίας, προσπαθεί 
να χρησιμοποιήσει το όνομα του Έσελ για να κλείσει τη μεγαλύτερη δουλειά της ζωής του: μια σειρά quid pro quo συναλλαγών 
μεταξύ του Πρωθυπουργού και του ανιψιού του Νόρμαν (Μάικλ Σιν), ενός ραβίνου (Στιβ Μπουσέμι), ενός μεγιστάνα (Χάρις Γιούλιν), 
του βοηθού του (Νταν Στίβενς) κι ενός υπαλλήλου του υπουργείου οικονομικών της Ακτής Ελεφαντοστού. Το καλειδοσκοπικό σχέδιο 
του Νόρμαν όμως, πολύ σύντομα θα αρχίσει να πηγαίνει πολύ στραβά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για διεθνές διπλω-
ματικό επεισόδιο. Ο Νόρμαν τώρα, πρέπει να κάνει το παν για να το αποτρέψει. Η νέα ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη 
Τζόσεφ Σένταρ («Footnote») μας διηγείται με κωμικοτραγικό τρόπο και πολλή ευαισθησία την ιστορία ενός ανθρωπάκου του οποίου 
η «πτώση» οφείλεται στην ανθρώπινη ανάγκη να νιώσει ότι αξίζει κάτι… Η ιστορία του Νόρμαν Όπενχαϊμερ από τον σεναριογράφο/
σκηνοθέτη Τζόζεφ Σένταρ, είναι μια διασκευή της αρχέτυπης ιστορίας που έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία και τη λογοτεχνία: 
αυτή του εβραίου τραπεζίτη…

«Αίμα από το αίμα μου»«Ο κύριος Τίποτα»
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Κυριακή: 12.00 – 14.00 – 16.10 – 18.20, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: 20.30 – 23.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 16.20, Κυρια-
κή: 12.00 – 14.10 – 16.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: 18.30 – 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 15.00 – 
17.00, Κυριακή: 13.00 – 15.00 – 17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 13.10
Power Rangers
Προβολές: Πέμπτη – Κυριακή: 15.20 – 
18.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.00
Η καλύτερη στιγμή τους 
Προβολές: 20.50
Αδίστακτοι 
Προβολές: 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 16.40 – 
18.40 – 20.40, Κυριακή: 12.40 – 14.40 – 
16.40 – 18.40 – 20.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.40 – 20.40
Colossal 

Προβολές: 22.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 15.00 – 
17.10, Κυριακή: 12.50 – 15.00 – 17.10
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: 19.50 – 22.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: Πέμπτη - Κυριακή 16.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 19.10
ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι 
Προβολές: 21.20 – 23.10
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 15.40 – 
17.40 – 19.40, Κυριακή: 13.40 – 15.40 – 
17.40 – 19.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.40
Το φάντασμα στο κέλυφος 
Προβολές: 21.40
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το 
κάλεσμα 
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 16.30 – 
18.20, Κυριακή: 12.30 – 14.30 – 16.30 
– 18.20, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.20
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 20.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: 22.30
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 15.30 – 

18.10, Κυριακή: 13.20 – 15.30 – 18.10, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.10
Life 
Προβολές: 20.20 – 22.50

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 16.50, Σάββατο, Δευτέρα και 
Τρίτη καμία προβολή
Η μυστική γραφή
Προβολές: 18.20, Σάββατο, Δευτέρα και 
Τρίτη καμία προβολή
Ο Κύριος Τίποτα
Προβολές: 20.15 – 22.15, Δευτέρα και Τρίτη 
καμία προβολή
«Σπάζοντας τον κύκλο της διαφθο-
ράς. Ο ρόλος των πληροφοριοδοτών 
δημοσίου συμφέροντος»
Σάββατο, από τις 12.00 – 19.30
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
και  Όμιλος Φίλων του Ινστιτούτου Θεσσαλο-
νίκης σε συνεργασία με την Ευρωομάδα της 
Αριστεράς (GUE/NGL) και τον ευρωβουλευτή 
Στέλιο Κούλογλου. Είσοδος Ελεύθερη. 
Στις 19.30 ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με 
θέμα: Η προστασία των whistleblowers, 
όπλο κατά της 
διαφθοράς και η σημασία της για την 
αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των 
πολυεθνικών. Ομιλητές : Ρούντολφ Έλμερ 
(Rudolf Elmer), Whistleblower (Swiss 
Bank, Julius Bar), Στέλιος Κούλογλου, 
ευρωβουλευτής GUE/NGL, μέλος της 
εξεταστικής επιτροπής για τη φοροαποφυγή 
και φοροδιαφυγή του Ε.Κ.

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 26/4

«Μια βόλτα στη Γαλλία» «ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι» «Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης»

«Life» «Μπάντι, ο ροκ σταρ»

(«Tour de France») 
Σκηνοθεσία: Ρασίντ Τζαϊντανί 
Παίζουν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Σαντέκ

Ο Φαρούκ είναι ένας εικοσάχρονος ράπερ από τα προάστια του Παρισιού. Εξαιτίας μιας δια-
μάχης με έναν άλλο μουσικό, κινδυνεύει και πρέπει να φύγει μακριά από την πρωτεύουσα. 
Ο φίλος του Μπιλάλ του προτείνει να πάρει τη θέση του και να συνοδεύσει σε ένα ταξίδι στα 
λιμάνια της Γαλλίας τον πατέρα του Σερζ, ο οποίος ακολουθώντας τα βήματα του κλασικού 
ζωγράφου Ζοζέφ Βερνέ θέλει να ζωγραφίσει εκ νέου τα έργα του. Παρά το χάσμα γενεών 
και κουλτούρας, μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται ανάμεσα σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο, 
αντικομφορμιστή νέο και σε αυτό τον παραδοσιακό, συντηρητικό Γάλλο από τα Βόρεια 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που τους οδηγεί στη Μασσαλία για μια τελευταία συναυλία. 
Το ταξίδι του αχτύπητου δίδυμου μετατρέπεται σε μια μοναδικά επίκαιρη περιήγηση στην 
καρδιά της σημερινής Γαλλίας (και ίσως της ίδιας της Ευρώπης) που διχάζεται ανάμεσα σε 
ένα νοσταλγικό παρελθόν και μια σύγχρονη δυναμική όσο και εύθραυστη πολυπολιτισμική 
ταυτότητα…H ταινία, που σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε σπουδαίους 
ρόλους, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 69o Φεστιβάλ Καννών στο 
Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία του σκηνοθέτη μετά 
το «Rengaine» που επίσης είχε προβληθεί από το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο 
Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία του «Μια βόλτα στη Γαλλία» ήταν η Ταινία Λήξης του τελευταίου 
Φεστιβάλ του Σαράγεβο, κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματο-
γράφου Βρυξελλών, ενώ ο μουσικός και ηθοποιός Σαντέκ που συμπληρώνει το εκρηκτικό 
δίδυμο μαζί με τον Ντεπαρντιέ, ήταν υποψήφιος για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 
ηθοποιού στα σημαντικά γαλλικά βραβεία Lumière. Η ταινία έχει επίσης προβληθεί στα Φε-
στιβάλ του Αμβούργου, της Αντάλια, της Ροσέλ, του Ντουμπάι ενώ ήταν και η ταινία έναρξης 
του Φεστιβάλ Cinemed του Μονπελιέ. Τέλος, η ταινία κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στο 18ο 
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας.

(«ARES») 
Σκηνοθεσία: Ζαν Πατρίκ Μπενέ 
Παίζουν: Όλα Ράπας, Μίσα Λεσκό, Τιερί Ανσίς, Ελέν Φιγιέ, Ρουθ Βέγκα Φερνά-
ντεζ, Εύα Λαλιέ, Λουί Ντο ντε Λενκεσένγκ, Ελίνα Σόλομον, Ιβόμν Μαρτέν, Πιέρ 
Περιέ

Το έτος είναι 2035 και η παγκόσμια τάξη έχει υποστεί δραματικές αλλαγές. 
Η Γαλλία, με 10 εκατομμύρια άνεργους κατοίκους, αποτελεί μία από τις νέες 
χώρες κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο ταλανισμένος από τα προβλήμα-
τα πληθυσμός, αμφιταλαντεύεται μεταξύ του να επαναστατήσει και του να 
παραιτηθεί, μέχρι που βρίσκει «καταφύγιο» σε ένα νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα: 
τις υπέρ-βίαιες μάχες μέχρι θανάτου. Ο Ρέντα, γνωστός ως «Άρες», είναι ένας 
βετεράνος μαχητής που βγάζει τα προς το ζην κάνοντας μικροδουλειές για την 
αστυνομία. Όταν η αδερφή του κατηγορείται για οπλοκατοχή, θα διακινδυνέψει 
τα πάντα ώστε να καταφέρει να σώσει αυτήν και τις κόρες της…

Μία δυστοπική ματιά στο μέλλον της Γαλλίας, όπου βασιλιάς είναι η βία, οι 
ηθικές αρχές έχουν καταλυθεί και το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι 
οι μάχες μέχρι θανάτου.

(«United States of Love / Zjednoczone Stany Milosci»)  
Σκηνοθεσία: Τόμας Βασιλέφσκι 
Παίζουν: Τζούλια Κιτζόφσκα, Μαγκνταλένα Τσιελέτσκα, Ντορό-
τα Κόλακ, Μάρτα Νιεράντκιεβιτζ, Αντρζέι Χίρα  

Πολωνία, 1990. Το πρώτο χαρούμενο έτος ελευθερίας, αλλά και 
αβεβαιότητας για το μέλλον. Τέσσερις φαινομενικά ευτυχι-
σμένες γυναίκες, διαφορετικών ηλικιών αποφασίζουν ότι έχει 
έρθει η στιγμή να αλλάξουν τις ζωές τους και να εκπληρώσουν 
τις επιθυμίες τους.

Η Αγκάτα είναι μια νεαρή μητέρα, παγιδευμένη σε ένα δυστυχι-
σμένο γάμο, η οποία ψάχνει καταφύγιο σε μια ακόμη αδιέξοδη 
σχέση. Η Ρενάτα είναι μια μεγαλύτερη σε ηλικία δασκάλα, η 
οποία παρακολουθεί γοητευμένη την γειτόνισσα της, Μαρζένα. 
Η τελευταία είναι μια παλιά νικήτρια καλλιστείων και νυν δα-
σκάλα αερόμπικ, της οποίας ο σύζυγος εργάζεται στη Γερμανία. 
Τέλος, η Ίζα είναι διευθύντρια σχολείου και ερωτευμένη με τον 
πατέρα μιας μαθήτριάς της…

Βραβείο Σεναρίου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Βερολίνου.

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Εσπινόζα 
Παίζουν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ράιαν Ρέινολντς

Η εξαμελής ομάδα του διεθνή διαστημικού σταθμού ISS έχει ως 
αποστολή να ανακαλύψει σημάδια ζωής στον πλανήτη Άρη. Είναι όλοι 
ενθουσιασμένοι, αφού η αποστολή τους έχει στεφθεί με επιτυχία. Ο 
ενθουσιασμός αρχίζει να φθίνει, όταν διαπιστώνουν ότι το νέο είδος 
ζωής που ανακάλυψαν όχι μόνο αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά υπήρ-
ξε η αιτία αφανισμού κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη του. 
Τώρα, απειλεί τα μέλη του πληρώματος που πρέπει να φροντίσουν να 
μην το μεταφέρουν μαζί τους πίσω στη Γη, αφού κάτι τέτοιο θα είχε 
ολέθριες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας…

(«Rock Dog») 
Σκηνοθεσία: Ας Μπράνον 
Με τις φωνές των: Λιουκ Γουίλσον, Έντι Ιζάρντ, Τζ. Κ. Σίμονς, Ματ 
Ντίλον, Σαμ Έλιοτ 
Στα ελληνικά: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Θοδωρής Σμέρος, 
Γιάννης Υφαντής, Κώστας Σεραφειμίδης

Όταν ένα ραδιόφωνο πέφτει από τον ουρανό στα χέρια ενός θιβετι-
ανού μαστίφ, εκείνο θα αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του για να 
γίνει μουσικός, προκαλώντας ένα σωρό απρόσμενα γεγονότα. 

H ταινία «Μπάντι: Ο ροκ σταρ» είναι βασισμένη στο κόμικ του Ζενγκ 
Τζουν, διάσημου ροκ σταρ της Κίνας. Το graphic novel κυκλοφόρησε 
το 2009 με τίτλο «Tibetan Rock Dog». Η σκηνοθεσία είναι του 
Ας Μπράνον, σεναριογράφου και σκηνοθέτη του «Surf’s Up» και 
συν-σκηνοθέτη του «Toy Story 2».
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#ατζέντα_θεάτρου
Δημοτικό Θέατρο Άνετον
(Παρασκευοπούλου 42, τηλ: 2310 869 869)

Φεστιβάλ «Ανοιχτή Σκηνή-Θεατρικές Φωνές της 
Πόλης»: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα: Σάββατο 22 
Απριλίου στις 18:00 και στις 21:00 η παράσταση S(h)
ame, ένα έργο για την ατομική ελευθερία αλλά και τη 
ντροπή, 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 εκφρά-
ζει τη μεταφυσική πίστη του Νίκου Καζαντζάκη, 
σε σκηνοθεσία Aνδρέα Κουτσουρέλη. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, 
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης 
Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: Σάββατο 
22 Απριλίου στις 21:00 & Κυριακή 23 Απριλίου στις 
19:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος).

«Ο συγγραφέας σου πέθανε» στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ Θεατρική Άνοιξη Θεσσαλονίκης. Τρεις 
σπουδαίοι χαρακτήρες της παγκόσμιας δραματουρ-
γίας – ο Γκοντό από το «Περιμένοντας τον Γκοντό» 
του Σάμιουελ Μπέκετ, η Μπλανς από το «Λεωφορείον 
ο πόθος» του Τένεσι Ουίλιαμς και ο Φιρς από τον 
«Βυσσινόκηπο» του Αντόν Τσέχοφ – αναζητούν 
μάταια τον δημιουργό τους, στο έργο που έγραψε και 
σκηνοθετεί η Άσπα Καλλιάνη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Γιάννης Βούρος, Σταύρος Ζαλμάς, Ζέτα Δούκα. Παρα-
στάσεις: Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Απριλίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος) 10€ (ανέργων, 
φοιτητικό), δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ.

Θέατρο Αμαλία 
(Αμαλίας 71, τηλ: 2310 888 894)

«ГЛУМ» (Γκλούμ) παράσταση βασισμένη στο «Ημε-
ρολόγιο ενός απατεώνα» του Αλεξάντρ Οστρόφσκι, 
από την ομάδα θεάτρου C.For Circus. Πρόκειται για 
μια σάτιρα της εποχής του μεγάλου Ρώσου δραμα-
τουργού, της περιόδου του ρεαλιστικού ρεύματος 

στη ρωσική λογοτεχνία, που καυτηριάζει με χιούμορ 
διαχρονικά κοινωνικοπολιτικά θέματα. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Παναγιώτης Γαβρέλας, Χρύσα Κοτταράκου, 
Ειρήνη Μακρή, Παύλος Παυλίδης, Νικόλας Παπαδομι-
χελάκης, Νατάσα Ρουστάνη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, 
Παραστάσεις: Παρασκευή 28 Απριλίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 8€ (προπώληση), 12€ (γενική είσοδος), 10€ 
(φοιτητικό, ανέργων).

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

«Ο Θεός της Σφαγής» κοινωνική κωμωδία, η οποία 
πραγματεύεται την «τέχνη της ειρηνικής συνύπαρξης» 
στη δυτική κοινωνία, της Γασμίνα Ρεζά σε μετάφρα-
ση Γιώργου Βούρου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης, Στεφανία Γουλιώτη, Οδυσσέας Παπα-
σπηλιόπουλος, Λουκία Μιχαλοπούλου. Παραστάσεις: 
Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Απριλίου στις 19:00 και 
στις 21:15, Τετάρτη 26, Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 
Απριλίου στις 21:15. Εισιτήρια: 20€, 15€ (φοιτητικό, 
μαθητικό).

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

«Εκκλησιάζοντες» η νέα σατιρική κωμωδία, που 
με χιουμοριστική διάθεση μας μεταφέρει τα κακώς 
κείμενα της σημερινής πραγματικότητας, σε κείμενο 
Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου και σκηνο-
θεσία Μαρίας Λαφτσίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος 
Βατικιώτης, Δημήτρης Δάγκαλης, Νίκος Τσολερίδης, 
Σταμάτης Στάμογλου, Ανδρέας Μαυρίδης, Μιχάλης 
Δαρνάκης. Παραστάσεις: Σάββατο 22, Κυριακή 23, 
Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Απριλίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, ΑμεΑ, 
άνω των 65, ανέργων), 5€ (ατέλειες ΣΕΗ - ΕΣΗΕΜΘ), 
ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια. 

«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, Χρή-
στος Φράνζας, Χάρης Χατζηχρηστίδης. Παραστάσεις: 

Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 
10€, 8€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, 
ΕΣΗΕΜΘ, ΣΕΗ).

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

«Οι 12 Ένορκοι» του Ρέτζιναλντ Ρόουζ σε μετά-
φραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, 
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Αμνηστίας. 12 άνδρες έχουν κληθεί να αποφασίσουν 
ομόφωνα για τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, με 13ο 
ένορκο, το κοινό. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστόδου-
λος Στυλιανού, Παντελής Παπαδόπουλος, Θανάσης 
Κουρλαμπάς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, 
Βασίλης Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής, Μανώλης 
Ιωνάς, Απόλλων Μπόλλας, Αλέξανδρος Πέρρος, Κων-
σταντίνος Μουταφτσής, Κωνσταντίνος Αρνόκουρος. 
Συμμετέχει ο Διονύσης Καραθανάσης και τη φωνή 
της χαρίζει η Νένα Μεντή. Παραστάσεις: Σάββατο 22 
Απριλίου στις 21:30, Κυριακή 23 Απριλίου στις 18:30 
και στις 21:30, Τρίτη 25 Απριλίου στις 21:30 Τετάρτη 
26 Απριλίου στις 20:00, Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 
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 της Δήμητρας Παπαδοπούλου, σε σκηνοθε-
σία Φωκά Ευαγγελινού, που έρχεται για να θυμίσει 
πως ακόμα και στα πιο δύσκολα ο Έλληνας ψάχνει να 
εφεύρει λύσεις για να επιβιώσει και να απογειωθεί. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Αλευράς, Κωνστα-
ντίνα Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome Kaluta, 
Πέτρος Γεωργοπάλης, Στράτος Λύκος, Παναγιώτης 
Αλεξανδράκη και η Ελένη Ροδά. Παράσταση: Σάββατο 
22 Απριλίου στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή 23 
Απριλίου στις 19:00, Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:00, 
Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 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, στο οποίο οι ήρωες 
πρέπει να αποφασίσουν αν θα αλληλοσκοτωθούν 
ή αν θα παντρευτούν. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αμαλία 
Καβάλη και Γιάννης Σοφολόγης. Μουσικός επί σκηνής 
ο Gary Salomon. Παραστάσεις: Δευτέρα 24, Τρίτη 25 
& Τετάρτη 26 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: Σάββατο 22 Απριλίου στις 
21:30, Κυριακή 23 Απριλίου στις 20:00 & Παρασκευή 
28 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: Γιώργος 
Κοτανίδης, Δώρα Χρυσικού, Σπύρος Περδίου. Παρα-
στάσεις: Σάββατο 22 Απριλίου στις 21:00 & Κυριακή 
23 Απριλίου στις 19:00.

«Αγαπητή Έλενα» της Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια, 
έργο γραμμένο στην Σοβιετική Ένωση του ’80, σε 

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr



29

μετάφραση Βικτώριας και Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
και σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αριέττα Μουτούση, Γιάννης Λεάκος, Μιχάλης Πανάδης, 
Χρήστος Κοντογεώργης, Ηρώ Πεκτέση. Παραστάσεις: 
Παρασκευή 28 Απριλίου στις 21:15.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Η Απειλή» κωμωδία που στηλιτεύει την ξενοφοβία 
και τον ρατσισμό, της Άρτεμης Μουστακλίδου σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αιμιλία Βάλβη, Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Παραστά-
σεις: Σάββατο 22 Απριλίου στις 21:00 & Κυριακή 23 
Απριλίου στις 18:00 και στις 21:00.

«Ασκητική» (Salvatores dei) έργο που εκφρά-
ζει τη μεταφυσική πίστη του Νίκου Καζαντζάκη, 
σε σκηνοθεσία Aνδρέα Κουτσουρέλη. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, 
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης 
Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: Πέμπτη 
27 & Παρασκευή 28 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: Σάββατο 
22 & Κυριακή 23 Απριλίου στις 21:00, Τετάρτη 26 
Απριλίου στις 18:00 και στις 21:00, Πέμπτη 27 
& Παρασκευή 28 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: Σάββατο 22, Κυριακή 23, 
Τετάρτη 26, Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 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: Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Απριλίου 
στις 21:00. Εισιτήρια: 18€, 15€, 12€ (μειωμένο), 8€ 
(μειωμένης ορατότητας)

Μπενσουσάν Χαν
(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 Χατζηιωάν-
νου, Αναστασία Χίντζιου, Γεωργία Σφακιανάκη, Ιφιγέ-
νεια Σύρου, Κατερίνα Κωσταντίνου, Κατερίνα Μακρή, 
Μαρία Μαυρίδου, Μαρία Τσουκάπα, Μαρία Φαμιλίτου. 
Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 22 και Κυριακή 23 
Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: είσοδος με ελεύθερο 
ποσό συνεισφοράς.

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

«Άμλετ ο Β’» κωμωδία του Σάμιουελ Μπόμπρικ, 
ως σάτιρα της σαιξπηρικής τραγωδίας, σε σκηνοθε-
σία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και μετάφραση Ερρίκου 
Μπελιέ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Κωνσταντίνου, 
Χριστίνα Τσάφου, Βάσω Γουλιελμάκη, Γιώργος Χατζής, 
Πάνος Σταθακόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, 
Κωνσταντίνος Κυριακού, Χρήστος Γιάνναρης, Γιάννης 
Ζαράγκαλης. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 22 
Απριλίου στις 18:30 και στις 21:30 & Κυριακή 23 
Απριλίου στις 19:30. Εισιτήρια: 20€ (πλατεία), 17€ 
(λαϊκή απογευματινή Σαββάτου), 17 € (εξώστης), 14€ 
(φοιτητές-παιδικά-ΑμεΑ-άνεργοι), 15€ (πολύτε-
κνοι-άνω των 65).

Παιδικές παραστάσεις

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

«Σκύλος με Σπίτι» συμβολικό παραμύθι της Γαλάτειας 
Γρηγοριάδου-Σουρέλη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας 
Νικολαΐδη, στο οποίο ένας σκύλος γίνεται φίλος με 
μια γάτα «πρόσφυγα» και η περιπέτεια ξεκινά. Μέρος 
των εσόδων δίνεται στο FAZOO για υποστήριξη αδέ-
σποτων ζώων. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χάρης Μαυρου-

δής, Μαγδαληνή Παλιούρα, Κωνσταντίνος Μουτα-
φτσής, Στέλλα Γεωργουλέα, Κατερίνα Κωνσταντέλλου, 
Κατερίνα Νικολοπούλου, Έμμη Χάλαρη, Μελίτα 
Ψυχογιοπούλου. Παραστάσεις: Σάββατο 22 Απριλίου 
στις 17.00 & Κυριακή 23 Απριλίου στις 11.30. Εισιτή-
ρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (πολύτεκνοι)

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

Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου) 

«Οι Άθλιοι» του Βίκτορα Ουγκώ σε διασκευή  και  
σκηνοθεσία Νίκου Βουδούρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία 

Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλό-
πουλος , Στέργιος Τζαφέρης. Παράσταση: Σάββατο 22 
Απριλίου στις 12:00.

«Οικογένεια Νώε» η ιστορία του κατακλυσμού, της 
Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπου-
λου,σε σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Φανή Αποστολίδου, Χρύσα Ζαφειριάδου,  
Αριστοτέλης Ζαχαράκης,  Άννα Κυριακίδου, Φού-
λης Μπουντούρογλου,  Λευτέρης Λιθαρής, Νίκος 
Ορτετζάτος, Νίκος Ράμμος , Σοφία Παπανικάνδρου, 
Αρετή Μίχου. Παράσταση: Κυριακή 23 Απριλίου στις 
11:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 6€ (σχολικό – 
ομαδική παρακολούθηση).

«Το δώρο» η περιπέτεια ενός ρακοσυλλέκτη που 
προσπαθεί με κάθε μέσο να προσφέρει στο παιδί του 
το δώρο που του υποσχέθηκε, σε σκηνοθεσία Κόλντο 
Βίο και δραματουργική επεξεργασία Πολυξένης 
Σπυροπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Γιαννούση, 
Μάριος Μεβουλιώτης. Μουσική: Παύλος Μέτσιος. 
Παράσταση: Κυριακή 23 Απριλίου στις 13:30.

#ατζέντα_θεάτρου
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου 

«Ξωτικά – Νεραϊδό- Μπερδέματα»

Η πρόταση της εβδομάδας

 (Στεφάνου Τάττη 3, τηλ: 6972 702 870)

θεατρική παράσταση, στην οποία οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να λύσουν ένα μυστήριο, των Στέργιας Κάββαλου, Αλίκης 
Ροβέρτου και Μαίρης Μυλωνά, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ηλιάδη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλίκη Ροβέρτου, Βάγια Βασιλειάδου, 
Λάζαρος Αντωνούδης, Κοκονιά Σαλέπη και σε ρόλο γκέστ ο Βαγγέλης Ηλιάδης. Παράταση παραστάσεων: Κυριακή 23 Απριλί-
ου στις 12:00. Εισιτήρια: 6€ (για ενηλίκους), 4€ (για τα παιδιά).
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Στη Θεσσαλονίκη για μία και μόνο εμφάνιση, ενόψει 
της έναρξης των live τους για το 2017, θα βρεθούν οι 
MΕΝΤΑ. Το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει τη συ-
ναυλία στο Υπόγειο, την Παρασκευή 28 Απριλίου, 
ενώ θα ακολουθήσει DJ Set από την Labb Reany. Η 
τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 5€ και το live θα 
ξεκινήσει στις 21:30. Για πληροφορίες μπορείτε να 
καλέσετε στο 6989481680.

Οι MΕΝΤΑ με το τελευταίο τους άλμπουμ 
«Téléphérique» ακολούθησαν έναν εντελώς διαφο-
ρετικό ηχητικό δρόμο, αφαιρώντας τα φωνητικά και 
δημιουργώντας ήχους και εικόνες μέσα από τα ανα-
λογικά synthesizers. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα 
νέο digital EP, με τίτλο «K.I.D.», το οποίο περιέχει 
4 νέες ορχηστρικές συνθέσεις και αποτελεί έναν 
φόρο τιμής στα παιδιά που μεγαλώνουν σε εμπό-
λεμες ζώνες.

Οι Opera Chaotique με νέα κείμενα και καινούργιες διασκευ-
ές θα βρεθούν στο stage της Μαύρης Τρύπας, το Σάββατο 
22 Απριλίου. Ώρα: 21:30. Είσοδος: 7 ευρώ. Με αναπάντεχα 
ανατρεπτικό χιούμορ, άκρως σουρεαλιστική φαντασία και 
εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, οι Opera Chaotique έχουν 
καταφέρει μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια να χαρτο-
γραφηθούν ως ένα φαινόμενο του μουσικού στερεώματος. Το 
ιδιαίτερο αυτό δίδυμο που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωρι-
στικές γραμμές ανάμεσα στην όπερα, τη τζαζ, το καμπαρέ και 
την ποπ. Δημιουργήθηκε το 2011 από τον Tenorman φωνή/
αφήγηση και πιάνο και τον Voodoo Drummer στα ντραμς ξε-
χώρισε αμέσως για το ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, τη μοναδική 
αισθητική και την σαρωτική σκηνική παρουσία τους.

Οι De Facto θα εμφανιστούν στο Δέντρο στο 
Bar, την Παρασκευή 28 Απριλίου. Ώρα: 
22:30. Είσοδος: 2 ευρώ. Οι De Facto είναι ένα 
συγκρότημα με κάτι περισσότερο από 25 χρό-
νια ζωής στην ελληνική ποπ/ροκ σκηνή και με 
19 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, που συ-
νεχίζει να συνθέτει, να ηχογραφεί και να δίνει 
συναυλίες σε όλη τη χώρα μέχρι και σήμερα. 
Το γκρουπ πλαισιώνουν οι: Πέτρος Παρασκευ-
άς στην κιθάρα και στη φωνή, ο Πέτρος Μίσκος 
στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Αλέξης 
Αποστολάκης στα τύμπανα και στα φωνητικά.

Oι Parkway Drive έρχονται στην Ελλάδα το Σάβ-
βατο 22 Απριλίου στο Principal Club Theater. 
Ώρα έναρξης στις 19:00. Οι τιμές των εισιτηρίων 
έχουν ως εξής: τα πρώτα κοστίζουν 18 ευρώ, μετά 
την εξάντληση τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 20 
ευρώ και στην τελική φάση της προπώλησης τα ει-
σιτήρια θα κοστίζουν 22 ευρώ. Σημεία προπώλησης 
Μusicland και διαδυκτιακά στο www.ticketpro.gr, 
www.tickethouse.gr.

Οι Parkway σχηματίστηκαν το 2002 και από τον 
πρώτο δίσκο τους, “Killing With A Smile”, τράβηξαν 
τα βλέμματα της metal/hardcore κοινότητας πάνω 
τους. Ακολούθησαν τα “Horizons”, “Deep Blue” για να 
έρθει το “Atlas” ένας από τους πιο ολοκληρωμένους 
δίσκους της λεγόμενης μοντέρνας metal σκηνής και 
το “Ire” για να απογειώσει τη φήμη της μπάντας από 
το Byron Bay της Αυστραλίας. Μαζί τους οι Stick to 
Your Guns θα φέρουν τα show τους γεμάτα ενέρ-
γεια και ιδρώτα. Special Guests των δύο shows οι 
Darkest Hour μια από τις μπάντες που όρισαν το 
NWOAHM (New Wave of American Heavy Metal) και 
μετρά 21 χρόνια στα συναυλιακά δρώμενα με οκτώ 
δίσκους στο ενεργητικό τους.

O παγκοσμίου φήμης Καναδός παραγωγός της DUB 
σκηνής, DUBMATIX θα βρεθεί στο Μύλος Club, το 
Σάββατο 22 Απριλίου. Ώρα: 22:00. Είσοδος: 13 
ευρώ.

O DUBMATIX έρχεται στη Θεσσαλονίκη έχοντας 
στις αποσκευές του εφτά υποψηφιότητες στα «juno 
award» (canada’s Grrammy’s) και πάνω από 500 κυ-
κλοφορίες (Albums-EPs-Dubs-Remixes) πολλαπλά 
βραβεία από όλο τον κόσμο, όπως και διάφορους 
επαίνους από διεθνείς γνώστες της μουσικής βι-
ομηχανίας και testemakers, από τους οποίους έχει 
χαρακτηριστεί ως «αμείλικτη εφευρετικότητα και 
δημιουργικό στυλ». Τη σκηνή θα μοιραστεί με τον 
MC CHARLIE-P.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο DIMJAHMAN γνωστός σε 
όλους μας ως «Takis Jah Roots», ενώ στη συνέ-
χεια τη σκυτάλη θα παραλάβουν οι SKG’ S DUB 
ALLIANCE. Το κλείσιμο της βραδιάς, έχει αναλάβει o 
PROFESSOR SKANK. Στη σκηνή θα ανέβει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα ο SAMITY.

Την Τετάρτη 26 Απριλίου στο Μύλος club θα εμ-
φανιστεί ο Graham Bonnet. Ώρα: 20:00. Ο τραγου-
διστής θα πλαισιώνεται από την μπάντα του στην 
οποία συμμετέχουν και οι Jimmy Waldo (Alcatrazz), 
Conrado Pesinato και Beth-Ami Heavenstone. Ο 
Bonnet είναι Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσι-
κής, γνωστός για τη συνεργασία του με τα συγκρο-
τήματα των Rainbow, Alcatrazz και των Michael 
Schenker Group.

GRAHAM BONNET
DUBMATIX , MC CHARLIE-P,  

PROFESSOR SKANK/+ MORE
MENTA 

OPERA CHAOTIQUE DE FACTO

PARKWAY DRIVE, STICK TO YOUR 
GUNS ΚΑΙ DARKEST HOUR

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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«Σήμερα, το hip hop, δεν είναι όπως το περι-
γράφω. Στην ουσία έχει κάνει τον κύκλο του, 
έχει δυναμώσει, εμπεριέχει σοφία. Η trap 
είναι ένα παρακλάδι της μόδας και όχι του 
hip hop. “Κουβαλάει” ένα hip hop πάνω της. 
Όπως το pop, παλιά, κουβαλούσε κάποιο 
άλλο είδος μουσικής, σήμερα μεταφράζεται 
με αυτόν τον ήχο. Να υπάρξουν και τα δύο, 
απλά δε θέλω να “καπελώνει” τη δική μας 
κουλτούρα και να παρουσιάζεται ως κάτι αλ-
ληλένδετο. Αποτελεί εξέλιξη ως είδος μουσι-
κής. Το rap προσαρμόστηκε σε κάτι νέο», ση-
μειώνει ο κ. Καλιαμπάκας. «Το rap πρέπει να 
έχει ρεαλισμό και σεβασμό. Πρέπει να είσαι 
αληθινός χαρακτήρας. Αν έχεις ένα συγκε-
κριμένο Life Style, δεν σημαίνει ότι το εγκρί-
νω, αλλά έχεις δικαίωμα να πεις την αλήθεια 
σου, την άποψή σου, αντικατοπτρίζοντας τη 
δική σου ζωή. Να το λες με την καρδούλα 
σου, όχι να μιλάς με το στόμα κάποιου άλ-
λου. Σαν άνθρωπος δε σέβομαι κανέναν 
που δεν έχει προσωπικότητα. Το θεωρώ 
δεδομένο. Αν δεν έχεις προσωπικότητα, θα 
σε σεβαστώ για τις πράξεις σου, αλλά μέχρι 
εκεί. Τραγουδάς για τα όνειρά σου, αλλά δε 
μπορείς να ζεις μόνιμα μέσα σε αυτά πλάθο-
ντας μία εικονική πραγματικότητα. Μπορείς 
να το δεις κι αλλιώς. Ζούμε στην εποχή των 
πυροτεχνημάτων. Ο κόσμος ακούει μόνο 
Singles, κάποια κομμάτια μπαίνουν στο skip. 
Δεν ανοίγεις το artwork για να δεις τι εννοεί 
ο εκάστοτε καλλιτέχνης. Εγώ προσωπικά το 
κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω. Δέχομαι 
ότι αυτό υπερισχύει στις μέρες μας. Προσω-
πικά, θα βγάλω ένα κομμάτι, μία στο τόσο, 
αλλά δε θα βασίσω την πορεία μου εκεί, σε 
πυροτεχνήματα που “σκάνε” για να εντυπω-
σιάζεται ο κόσμος», λέει χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, μερικές φορές, 
ο στίχος «ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο 
δυνατό» έχει αντίκρισμα στη ζωή. «Κάθε cd 
είναι μία διαφορετική φάση της ζωής μου, 
κυριολεκτικά. Πριν λίγο καιρό, έβγαλα το 
πιο πρόσφατο cd, τελευταία μέρα του Φε-
βρουαρίου», επισημαίνει. «Λέγεται “σε πει-
ρατικούς σταθμούς” και ήταν εξ ολοκλήρου 
δουλειά που έκανα μόνος μου. Όταν έγραφα, 
περνούσα μια άσχημη φάση και η μουσική 
μου μεταφραζόταν έτσι, με πολλή σκέψη και 
πολύ συναίσθημα. Την προσέγγισα διαφορε-
τικά, από τις δουλειές του παρελθόντος. Όλη 
αυτή την αγωνία, το στρες, την ανεργία που 
βιώνουμε, προσπάθησα να τη βάλω σε ένα 

τσουβάλι που απ’ έξω θα έγραφε αγανάκτη-
ση», εξηγεί. Και συνεχίζει: «με πείσμωσε η 
όλη κατάσταση. Είμαι πολύ πιο σίγουρος για 
ό, τι κάνω μετά από αυτό. Έγινα καλύτερος 
στις παραγωγές, ακύρωσα, όμως, και πολλά 
τραγούδια. Μετά από πολλή σκέψη, επέλε-
ξα ποιοι θα συμμετέχουν στο cd. Είμαι στην 
ευχάριστη θέση, οι φίλοι και οι συνεργάτες 
μου, να είναι πολύ καλοί, σε αυτό που κά-
νουν και αυτό φαίνεται από τη στάση τους, το 
έργο τους και πως αυτό στέκεται στο χρόνο», 
υπογραμμίζει. 

Οι συνεργασίες του καλλιτέχνη  

«Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλά άτομα, 
πάνω- κάτω με όλους. Με τον Εισβολέα, τον 
ΔΠΘ, το Μικρό Κλέφτη, το Sadoma, το Με-
ντζέλο από τα Ημισκούμπρια, τον Xplicit από 
τους Στίχοιμα. Συνυπάρχω, σε ένα κομμάτι, 
με τον Taki Tsan. Ξεχνάω πάρα πολλούς… 
Έχουμε, παράλληλα, ένα project. Άλλες φο-
ρές το τρέχουμε πιο θερμά, άλλες πιο αργά. 
Ονομάζεται Keepers of the Castle. Αποτελεί-
ται εκτός από εμένα, από το 12ο Πίθηκο, το 
Sadoma, το Μικρό Κλέφτη και τον DJ WAIF.
Την ίδια περίοδο που συνεργάστηκα με τους 
Απέχεις (μέλη των οποίων ήταν επίσης οι 
Still, Χάτζη, Fenar) ήμουν και στους Ladose, 
όπου μέλη της ήταν, επίσης, ο Κριτής, ο 
Μπούκλας, ο Ραψωδός Φιλόλογος. Είναι 
ωραίο να κοιτάω από έξω τη ζωή μου και να 
βλέπω ότι συγκαταλέγομαι σε ένα κύκλο τέ-
τοιων ανθρώπων», περιγράφει.

«Ζούμε στην εποχή των πυροτεχνημάτων» 
Ένας «Λόγος-Απειλή», της hip hop σκηνής, μιλάει στην Karfitsa. Ο Χρήστος Καλιαμπάκας, υπηρετώντας την πιο «εριστική και 

άμεση μορφή μουσικής» ραπάρει και εκφράζει, όχι μόνο τη δική του άποψη, αλλά και πολλών άλλων. Υπογραμμίζει, ότι ακόμα και από 
τα «βρώμικα κομμάτια», μπορεί κάποιος να διδαχτεί, διευκρινίζοντας ποια είναι η σχέση της rap με την trap, επισημαίνοντας ότι «το 

rap πρέπει να έχει ρεαλισμό και σεβασμό».

#συνέντευξη

«Πέμπτη δημοτικού, το 1995, ξεκίνησα να 
παρακολουθώ την όλη φάση. Το ’95- ’99, 
ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος της κα-
τάστασης, αλλά σε αυτούς που άκουγαν 
Σιδηρόπουλο, Ξύλινα σπαθιά και Τρύπες. 
Δεν υπήρχε internet να το διαδώσει», ανα-
φέρει, ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «στο 
σχολείο άκουγαν τα παιδιά hip hop και 
χόρευαν Breakdance. Έβλεπα ανθρώπους 
να συσπειρώνονται, έχοντας κάτι να τους 
ενώνει, οι οποίοι ήταν αποκομμένοι, κατά 
κάποιο τρόπο, από τα δρώμενα της κοι-
νωνίας. Ταυτιζόμουν με τα λόγια και όχι 
με τον καλλιτέχνη. Πριν αρχίσω να γράφω 
κομμάτια, άκουγα φανατικά αυτό το είδος 
μουσικής. Ταξίδευα από πόλη σε πόλη για 
να δω συναυλίες, καθώς δεν υπήρχε πο-
σότητα να εκτεθεί στα μάτια μου. Αυτό που 
με “κλείδωσε” σε αυτό, όμως, είναι η ομα-
δικότητα. Όχι απαραίτητα με την έννοια του 
group. Είχαμε φτιάξει, άτυπα, έναν πυρή-
να, ήμασταν “επαναστάτες του μυαλού”», 
λέει. Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να σπουδάζει 
στο ΤΕΙ Αυτοματισμού, αλλά δεν ήταν αυτό 
που τον κέρδισε. «Παρακολουθώντας τον 
εαυτό μου, δεν μπορούσα να με φανταστώ 
μέσα σε ένα εργοστάσιο, για παράδειγμα. 
Αν κάποιος μπορεί και αντέχει να το κά-
νει, είναι ελεύθερος να το κάνει. Πέρασα 
στη Θεσσαλονίκη και “έφτιαξα” τη ζωή μου  
εδώ. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο 
βιώσιμη πόλη στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη, 
σε λογικά πλαίσια, που σημαίνει ότι έχεις 
επιλογές. Ένα από τα βασικά στοιχεία της, 
είναι ότι υπάρχει πολιτισμός που “αιωρεί-
ται”. Συν τοις άλλοις , με ηρεμεί που έχει 
θάλασσα. Σε λίγες πόλεις θα μπορούσα να 
μείνω μόνιμα. Θα μπορούσα να μείνω στον 
Βόλο, για παράδειγμα», εξηγεί.

Πως ξεκίνησε, για τον  
καλλιτέχνη, η «μύηση»

Χρ. Καράπα
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«Στο καλύβι του Αρία» «Σώμα στη Βιτρίνα» «Μάταιοι θησαυροί» «Κρυμμένη αλήθεια» 

Η πορεία ενός κοριτσιού προς την ατομική 
ελευθερία και πραγματοποίηση των ονεί-
ρων του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες, «ξεδιπλώνεται» στην Κέρκυ-
ρα, στις αρχές του εικοστού αιώνα. Όπως 
ομολογεί και η ίδια η πρωταγωνίστρια του 
βιβλίου: «δε θέλω να ζήσω σαν τη μάνα 
μου, ούτε σαν τη θεια μου… Εγώ ήθελα να 
ζήσω διαφορετικά, έτσι που να μ’ αρέσει η 
ζωή, αλλά πώς; πού; με ποιόν τρόπο». Ολό-
κληρη η συνταραχτική ιστορία της εποχής 
αυτής περνάει μέσα από την εμπειρία ενός 
παιδιού.  Με λαογραφικά στοιχεία, μια τίμια 
και τρυφερή διήγηση από μια νέα γυναίκα, 
που αποφάσισε να παλέψει μέχρι θανάτου, 
για να πετύχει το στόχο της για ευτυχία και 
αξιοπρέπεια. Μια ιστορία που θα ήταν απί-
στευτη, αν δεν ήταν αληθινή.  Ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας και αγάπης για τη ζωή. 

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, μεταφυσικό 
θρίλερ, μια αλληγορία για τη σχέση του 
ατόμου με τα γεγονότα της εποχής του, το 
«Σώμα στη βιτρίνα» είναι ένα βιβλίο για τα 
μεγάλα όνειρα που κρύβονται στις ταπεινές 
κόγχες των μητροπόλεων, τη μετανάστευ-
ση, τη φιλοδοξία, την τυφλότητα της επι-
βίωσης, τη νέμεση, αλλά και τη λυτρωτική 
δύναμη της τέχνης που αφήνει χώρο ακό-
μα και στα ανώνυμα θύματα της Ιστορίας. 
Άμστερνταμ, Κόκκινη Συνοικία. Μάρτιος 
1664: Η δανέζα Έλσε Κρίστενς έρχεται από 
το χωριό της στη Μεγάλη Πόλη για «να ζή-
σει» και «να γράψει ιστορία». Σύντομα από 
το καπηλειό μιας μονόφθαλμης γριάς, θα 
βρεθεί στην έπαυλη ενός μαθητευόμενου 
ζωγράφου και από εκεί στο ατελιέ του Ρέ-
μπραντ, όπου θα γίνει μοντέλο του μεγά-
λου δασκάλου, θα μυηθεί στην τέχνη, στις 
διαπραγματεύσεις, στον έρωτα, αλλά και 
στη σκληρότητα των άπληστων ανθρώπων 
που μέλλει να λεηλατήσουν και τη δική της 
άνοιξη. Η Έλσε θα μάθει πως ο θάνατος δεν 
είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. 
Άμστερνταμ, Κόκκινη Συνοικία. Μάρτιος 
2014: Η ελληνίδα Νατάσσα είναι πόρνη της 
βιτρίνας και εργάζεται δίπλα στο σπίτι του 
Αδαμάντιου Κοραή. Αγνώριστη και αποφα-
σισμένη, έχει διαγράψει το παρελθόν της 
και ό, τι την έφερε εδώ, έως ότου ένας μυ-
στηριώδης άντρας εμφανίζεται στη ζωή της 
και ισχυρίζεται ότι θέλει να τη σώσει, όχι 
από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον της.

Εκδόσεις Φιλύρα Εκδόσεις Μεταίχμιο
Όταν ένας μεγιστάνας του επιχειρηματικού 
κόσμου χάνει τη ζωή του σε αυτοκινητικό 
δυστύχημα, η νεαρή χήρα του, που δεν έχει 
πειστεί από το επίσημο πόρισμα των αρχών, 
προσλαμβάνει έναν διάσημο ντετέκτιβ για 
να εξιχνιάσει την υπόθεση. Κι έτσι ξεκινά 
μια δαιδαλώδης αναζήτηση, που εκτείνε-
ται σε όλο τον κόσμο και τους φέρνει αντι-
μέτωπους με αδίστακτους απαγωγείς και 
μυστηριώδεις οργανώσεις. Τους οδηγεί 
επίσης στο «πόδι του αετού», ένα κρυφό 
μήνυμα με πολλές διφορούμενες ερμηνεί-
ες. Όμως η αλήθεια μπορεί να κρύβεται στα 
πιο απίθανα μέρη, ακόμα και στο ταπεινό 
Χωριουδάκι του Βουνού… Τι είναι διατε-
θειμένοι να θυσιάσουν στο βωμό της; Είναι 
έτοιμοι να αναμετρηθούν με τους προσω-
πικούς τους δαίμονες; Και τελικά ποιος και 
πόσο ακριβά θα πληρώσει το τίμημα; Τα 
δεδομένα ήταν πάρα πολλά, αλλά έλειπαν 
οι βασικοί κρίκοι που θα έδιναν νόημα σε 
όλα αυτά. Είχαν προχωρήσει αρκετά και 
γνώριζαν ότι σ’ αυτήν την ιστορία ήταν ανα-
μεμειγμένοι άνθρωποι της κυβέρνησης, και 
όχι μόνο. Ισχυροί άνθρωποι απ’ όλο τον κό-
σμο διοικούσαν και υποκινούσαν τα πάντα 
εδώ και χρόνια. Μπορούσε άραγε κανείς να 
τους σταματήσει; Ή ήταν τόσο ισχυροί, που 
θα συνέχιζαν να διοικούν έτσι τον κόσμο, 
έχοντας ως βασικό γνώμονα τα προσωπικά 
τους συμφέροντα;

Εκδόσεις Λιβάνη
Μια συγκλονιστική ιστορία για τα αυστηρά 
ήθη της Κρήτης και για την ομορφιά μιας 
γυναίκας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα 
που προκαλεί τον αναγνώστη να αναρω-
τηθεί εάν μερικές φορές η αλήθεια είναι 
καλύτερα να παραμένει κρυφή. Μια γυναι-
κά που γεννήθηκε  καλλονή σ’ έναν τόπο 
άγριο και σκληρό μα με μεγάλες φυσικές 
ομορφιές, όπου λατρευόταν το κάλλος. Σ’ 
έναν κόσμο γεμάτο από ανώνυμα θύματα 
που υπέφεραν έναν αργό Γολγοθά, χωρίς 
ποτέ να λυγίζουν ολοκληρωτικά κάτω από 
το βάρος του σταυρού τους. Οι άντρες της 
εποχής, ορεσίβιοι και τραχείς, στα τρα-
γούδια και στις μαντινάδες τους υμνούσαν 
τη γυναικεία ομορφιά αλλά και τον έρωτα 
εκείνο, τον μελαγχολικό και επίμονο, που 
γεννιέται πολλές φορές στις αδύναμες ψυ-
χές. Κι εκείνη στα δεκαπέντε της είχε ακού-
σει από δύο χείλη γλυκά ότι σε μιαν άλλη 
εποχή, στην εποχή του Θησέα, οι αοιδοί θα 
είχαν πλέξει τραγούδια στην ομορφιά της.

Εκδόσεις Ψυχογιός

της Δ. Καπελούζου-Βασιλάκη της Αργυρώς Μαντόγλου του Γιώργου Πολυράκη της Έυας Ομηρόλη

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr #books
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Τι μηνύματα θέλετε να στείλετε μέσα από την λογο-
τεχνία σας;

Ξέρετε στη λογοτεχνία δεν υπάρχουν ξεκάθαρες προ-
θέσεις. Κάθε βιβλίο κουβαλάει από μόνο του το δικό 
του μήνυμα. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα όμως είναι 
να κάνω τον αναγνώστη να στραφεί προς τον άνθρωπο, 
επειδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξελικτική δύναμη στη 
ζωή από την ίδια την ανθρωπιά και στις μέρες μας είναι 
απαραίτητη περισσότερο από ποτέ.

Ποια ήταν η αφορμή για τις «Άγριες Θάλασσες»;

Για μένα η περιπέτεια που λέγεται «Άγριες θάλασσες» 
ξεκίνησε περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο δήμος Πει-
ραιά διοργάνωσε μια έκθεση με τα προσωπικά αντικεί-
μενα του Μιλτιάδη Χούμα. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία 
να μιλήσω με τα παιδιά του, κυρίως με τον μικρότερο 
γιο του, τον Γιάννη και να μυηθώ, κατά κάποιο τρόπο σε 
μια συγκλονιστική σελίδα της Ιστορίας, μια σελίδα από 
αυτές που δε θα γραφτούν ποτέ στα σχολικά εγχειρίδια 
και που ο χρόνος απειλεί να σβήσει όταν χαθεί η μνήμη 
τους. Αυτό όμως που πραγματικά με γοήτευσε στον άν-
θρωπο Μιλτιάδη Χούμα και με έκανε να αποφασίσω να 
γράψω αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο το απειλητικό πέ-
ρασμα της ιστορίας του στη λήθη αλλά κυρίως ο τρόπος 
που ο ίδιος αντιμετώπιζε όλη αυτή τη δράση του κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν όλα είχαν τελειώσει. 
Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα δει ότι σχεδόν δεν ξανα-
μίλησε ποτέ για ό,τι είχε κάνει, για τις αποστολές στις 
οποίες συμμετείχε, για τους κινδύνους ή το φόβο που 
αντιμετώπισε και όλα αυτά για μια πατρίδα που δεν του 
χαρίστηκε ποτέ, που μετά τον πόλεμο τον καταδίκασε σε 
έναν δύσκολο αγώνα επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό ότι δεν 
είπε τίποτα στα παιδιά του αλλά και ούτε στη γυναίκα του 
όταν το 1946 τον παρασημοφόρησε με τα ανώτατα διά-
σημα του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού η βρετανική 
κυβέρνηση σε ειδική τελετή στον Πειραιά. Προσπάθησα 
λοιπόν να καταλάβω ποιοι λόγοι έκαναν έναν άνθρωπο 
να διαθέτει το καΐκι του και τη ζωή του και να οργώνει 
τις θάλασσες προκειμένου να βοηθήσει στη διαφυγή Άγ-
γλων και Ελλήνων αγωνιστών, προς στη Μέση Ανατολή, 
κυριολεκτικά μέσα στη δίνη του πολέμου και να ντύνεται 
τη σιωπή μετά από μια τέτοια πορεία και πόσο μέγεθος 
ψυχής είναι απαραίτητο για να  αφήσει κανείς πίσω του 
όλα όσα σημάδεψαν μια ζωή ζυμωμένη στις επάλξεις 
ενός τέτοιου αγώνα.  Και όλο αυτό θέλησα να το ντύσω 
μυθιστορηματικά. Το βιβλίο είναι μια μυθιστορηματική 
μαρτυρία για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και την προ-
σφορά του στην ναυτική Αντίσταση της χώρας κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν συναντήσατε μια ηρωίδα που είναι μέρος του 
βιβλίου σας, τη γυναίκα του Μιλτιάδη, τι αποκομίσατε 
από αυτή την συνάντηση; Τι σας έκανε μεγαλύτερη 
εντύπωση;

Η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη όταν βρέθηκα με 
την κ. Ελένη Χούμα, την καπετάνισσα του Μιλτιάδη. Ση-
μαντική ήταν η στιγμή που συνομίλησα μαζί της και την 
μαγνητοφώνησα. Και ήταν σημαντική στιγμή, επειδή, 
όταν απομαγνητοφώνησα  αργότερα τη συζήτησή μας, 
είδα μπροστά μου να αναδημιουργείται εκείνος ο ταραγ-
μένος κόσμος και κυρίως άκουγα τη φωνή του, άκου-
γα τις λέξεις, όπως τις πρόφερε η αγωνία εκείνης της 
εποχής. Ένιωθα τον παλμό τους. Και παράλληλα, μέσα 
στο βλέμμα αυτής της κ. Ελένης είχα δει να διαγράφεται 
μπροστά μου ένα ολοζώντανο κομμάτι της Ιστορίας αυ-
τού του τόπου, τυλιγμένο στη δωρική αξιοπρέπεια της 
γυναίκας αυτής. Ήταν μια τεράστια εμπειρία.

Στην Ευρώπη και όχι μόνο, υπάρχει πλέον διχασμός, 
προκατάληψη, δυσπιστία και φόβος και ιδιαίτερα 
λόγω των προσφύγων. Στο βιβλίο σας περιγράφετε 

μια παρόμοια κατάσταση αλλά εκεί σώζονται Έλλη-
νες, πιστεύετε  πως η κατάσταση αυτή είναι ανα-
στρέψιμη;

Ακριβώς αυτή είναι η δύναμη της λογοτεχνίας. Να ρίξει 
φως και να φωτίσει τη σκληρότητα μιας εποχής και να 
αναδείξει τις αναλογίες της στη σημερινή. Γράφοντας 
αυτό το βιβλίο δεν έγραφα μόνο για το παρελθόν αλλά 
ένα βιβλίο διαχρονικό, αφού ο κόσμος, δυστυχώς, δεν 
άλλαξε, οι θάλασσες παραμένουν άγριες, οι πρόσφυ-
γες του δικού μου βιβλίου βρέθηκαν τότε στις ακτές 
της Τουρκίας και φιλοξενούν σήμερα στα σπίτια τους 
τους σημερινούς πρόσφυγες και η ζωή ζητά από εμάς 
να φτιάξουμε έναν κόσμο από την αρχή.  Αν το κατα-
φέρουμε, ναι η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη αλλά 
ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι «για να γυρίσει ο ήλιος θέ-
λει δουλειά πολλή».

Ποιο είναι τα αγαπημένο σας μότο;

Μια φράση του Οδυσσέα Ελύτη: «Πιάσε το πρέπει από 
το ι και γδάρε το ίσαμε το π» για την κατάλυση όλων 
εκείνων των νοοτροπιών που φυλακίζουν τη ζωή μας 
και την ελευθερία που πρεσβεύει.

«Κάθε βιβλίο και… μήνυμα»
ΤΕΣΥ ΜΠΑΪΛΑ

#book

Με μεγάλη της αγάπη τη θάλασσα και καταγωγή από τη Σαντορίνη, η συγγραφέας  Τέσυ Μπάιλα μας ταξιδεύει με το καΐκι του Μιλτιάδη και με το 
νέο της βιβλίο «Άγριες Θάλασσες» στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιγράφει στην Karfitsa τις πράξεις ενός αφανούς ήρωα…

Ένα μυθιστόρημα ιστορικών γεγονότων στο Β Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, πόσο δύσκολο ήταν η συλλογή 
των πληροφοριών και των μαρτυριών για τη συγ-
γραφή του βιβλίου;

Το βιβλίο στηρίζεται στο εξαιρετικά οργανωμένο αρχείο της οικογένει-
ας Χούμα, ένα αρχείο που επί είκοσι επτά χρόνια έχει συγκεντρώσει η 
οικογένεια  και σε μια ογκώδη βιβλιογραφία που μου παρέδωσε ο μι-
κρότερος γιος του καπετάν Μιλτιάδη, ο Γιάννης Χούμας. Βιβλιογραφία 
που σχετιζόταν με τη δράση του Μιλτιάδη, με τη δράση της οργάνωσης 
διαφυγής, ΜΙ9, στην οποία τον στρατολόγησε ο Μαικλ Πάρις και περιεί-
χε έγγραφα συνωμοτικού χαρακτήρα και οδηγίες προς τους ανθρώπους 
που το καΐκι θα διέσωζε, οι οποίες δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά 
μέσα στο μυθιστόρημα. Μια εξαιρετικά μεγάλη στιγμή για εμένα είναι 
όταν κράτησα στα χέρια μου το ημερολόγιό του 1943 που διατηρούσε 
ο ίδιος ο Μιλτιάδης και στο οποίο κατέγραφε με έναν συνωμοτικό χα-
ρακτήρα όλα όσα βίωνε και άρχισα να διαβάζω τις καταχωρίσεις του. 
Ένα ημερολόγιο που μετά το τέλος του πολέμου ο ίδιος έκρυψε σε μια 
αποθήκη στο πατρικό του σπίτι στη Σάμο και βρέθηκε από τα παιδιά του 
μετά τον θάνατό του μαζί με τους ναυτικούς χάρτες που χρησιμοποιούσε, 
το πλαστό του φυλλάδιο και κάποια ναυτικά όργανα. Ήμουν όμως πολύ 
τυχερή επειδή σε όλη τη διάρκεια της συγγραφικής αυτής προσπάθειας 
είχα κοντά μου την οικογένεια του Μιλτιάδη να με διαφωτίζει σημαντικά 
και τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την εμπιστοσύνη τους και τη 
συνεργασία μας.

Π. Γιδαροπούλου
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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 
μονάδας της MDA Ελλάς για τη φροντίδα των αν-
θρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ οργάνωσε η Kosmocar-Volkswagen στο 
Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
της χορηγίας της εταιρείας στο 12ο Διεθνές Μαρα-
θώνιο «Μέγας Αλέξανδρος».

«Μια πραγματική γιορτή για την πόλη της Θεσσαλο-
νίκης 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.  (Στη «Volkswagen Running Team» θα συμ-
μετέχει 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 δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν 
στους αγώνες άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι Ολυμπιονίκης Φανή 
Χαλκιά, οι ποδοσφαιριστές του Άρη, Ανδρέας Τάτος 
και Μπράνα Ίλιτς, καθώς κι άλλοι αθλητές.

Party με λαμπερούς καλεσμένους και πολλά… «άλογα»!

#ζώδια

Η Μάιρα Πασσιά Διευθύντρια Marketing Porsche Hellas & ο 
Θόδωρος Παπαδόπουλος Γενικός Διευθυντής Porsche Hellas 
με τους Ολυμπιονίκες Ιστιοπλοϊας Τάκη Μάντη & Παύλο Κα-
γιαλή

Μάιρα Πασσιά Διευθύντρια Marketing Porsche Hellas, Χρι-
στίνα Τζελέπογλου, Τάκης Μάντης & Παύλος Καγιαλής Ολυ-
μπιονίκες Ιστιοπλοΐας, Μαρίνα–Λήδα Κουταρέλλη, CEO  CLab 
Communications, Θεόδωρος Παπαδόπουλος Γενικός Διευθυ-
ντής Porsche Hellas

ΚΡΙΟΣ 

Θα πρέπει να δεχτείτε ότι κάποια πράγματα 
δεν θα λειτουργούν πλέον όπως πριν και όσο 
πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο πιο εύκολα 

θα προσαρμοστείτε στα καινούργια δεδομένα. Στην προσω-
πική σας ζωή, δεν θα πρέπει να νιώθετε απογοήτευση για 
κάτι που δεν γίνεται όταν το θέλετε εσείς. Αφήστε λίγο τον 
χρόνο.  

ΤΑΥΡΟΣ

Οι εκρήξεις θυμού και αυθορμητισμού θα εί-
ναι πολύ συχνές και δυστυχώς θα σας εκθέ-
σουν στους άλλους, αν δεν μπορέσετε να τις 

«μαζέψετε» με τη λογική που κατά τα άλλα σάς διακρίνει. 
Οικογενειακά θέματα θα πρέπει να τα προσέξετε περισσό-
τερο. 

ΔΙΔΥΜΟΙ

Για κάποιον λόγο θα συνδεθεί η οικονομική 
σας κατάσταση με την προσωπική σας ζωή. 
Βέβαια, τα θέματα που σας απασχολούν θα 

είναι προβλέψιμα και θα μπορέσετε, με μία καλή διαχείρι-
ση, να τα βάλετε όλα στη σειρά που επιθυμείτε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα πρέπει να συγκροτήσετε τις σκέψεις σας 
για να κάνετε το καλύτερο. Μην αναβάλλετε 
κάτι που μπορεί να σας φέρει ηρεμία στην 

ψυχή. Αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό ταξίδι, μια συνάντη-
ση με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο ή μία πρόταση για κοι-

νωνική εκδήλωση. 

ΛΕΩΝ

Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περίοδο, 
όπου πολλά θέματα βρίσκονται σε πολύ καλή 

εξέλιξη. Το θέμα είναι πως οι μέρες αυτές σάς δημιουργούν 
κάποιες ανατρεπτικές καταστάσεις. Μην αφήσετε τα κεκτη-
μένα σας να χαθούν και βρείτε τον πιο σύντομο τρόπο ώστε 
να προχωρήσετε τα σχέδιά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Έχετε την ανάγκη να παραποιείτε κάποια γε-
γονότα και καταστάσεις, για να νιώθετε καλά 
με τις προσωπικές σας επιλογές. Μην αφή-

σετε όμως αυτό να γίνει επικίνδυνο, βάζοντας κουρτίνες 
στα μάτια και στη λογική σας. Φροντίστε να ελέγχετε τα 
συναισθήματά σας αυτή την περίοδο.

ΖΥΓΟΣ

Πολύ πιθανόν αυτές τις μέρες να νιώσετε 
ότι υπάρχει μία εξωγενής δύναμη, που σας 
κάνει να ανησυχείτε για τα κεκτημένα σας. 
Επαγγελματικά θέματα θέλουν καλή διαχεί-

ριση, ώστε να μπορέσετε να περάσετε αλώβητοι από δυ-
σκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 

Οι μέρες αυτές σάς διδάσκουν σε ό,τι αφορά 
την προσωπική σας ζωή, και όχι μόνο. Βρί-
σκεστε σε μία περίοδο αλλαγών σε προσω-

πικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι άνθρωποι 
που βρίσκονται δίπλα σας δεν σας φανερώνουν πάντα τις 
πραγματικές προθέσεις τους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μία εβδομάδα με εντάσεις, σε κάθε τομέα. 
Τα οικονομικά σας θα βρεθούν σε κάποιες 
εμπλοκές με τρίτα άτομα και αυτός ίσως να 

είναι και ο λόγος που θα πρέπει πολύ σύντομα να πάρετε 
θέση. Εξάλλου, καλό είναι να φροντίσετε με ηρεμία τις οι-
κονομικές και συναισθηματικές σας ανάγκες. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Βρίσκεστε σε μία ανατρεπτική περίοδο, που 
θα πρέπει να δείτε με σύνεση το καθετί. Το 
θέμα είναι ότι αυτά που λέτε μάλλον σκαλί-

ζουν ευαίσθητα σημεία των άλλων, εφόσον δεν τα έχετε 
φιλτράρει πρώτα λίγο στο μυαλό σας. Η Σελήνη στο ζώδιό 
σας σας κάνει πολύ συναισθηματικούς. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θέλετε να βγάλετε από πάνω σας όλα τα 
λάθη των επαγγελματικών σας επιλογών. 
Συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες πάνω σε 
εργασιακά θέματα θα προωθηθούν. Βέβαια 

οι αυξημένες υποχρεώσεις που θα έχετε στα επαγγελματι-
κά θέματα θα σας προκαλέσουν υπερκόπωση αν δεν προ-
σέξετε. 

ΙΧΘΥΕΣ

Πολύ πιθανόν να βρείτε διεξόδους σε ένα 
επαγγελματικό θέμα που σας απασχολούσε 
το τελευταίο διάστημα. Δραστηριοποιηθείτε 
σε κάθε δημιουργική και καλλιτεχνική κα-

τεύθυνση. Πολύ πιθανόν να χρειαστεί να βάλετε νέες βά-
σεις σε μία συναισθηματική σας σχέση, που σας έχει απορ-
ροφήσει.
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Party με λαμπερούς καλεσμένους και πολλά… «άλογα»!

Ζιζή Συμεωνίδου, Αννύ Φώλια

Φρίντα Αθανασιάδη, Λένα Τορνιβούκα, Απόστολος Αθανασιάδης

Λεωνίδας & Νέλλη Μαυρουδή

Μάιρα Πασσιά Διευθύντρια Marketing Porsche Hellas, Eszter Sebeszta  & Jukka Hunkavuori  Porsche 
Central & Eastern Europe

Έλενα & Μάκης Μαζλουμιάν

Πάνος & Ρένα Χατζηαποστόλου

#social_life
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Το αυριανό ματς με τον Πλατανιά στην Κρήτη είναι 
μόνο στο μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ, αφού 

καλούνται να ξεπεράσουν πρώτα τον σκόπελο των 
Κρητικών, πριν βρουν και πάλι στον δρόμο τους 

τον Παναθηναϊκό για τον θεσμό του κυπέλλου. Οι 
«ασπρόμαυροι» θέλουν να συνεχίσουν με νίκη στο 
πρωτάθλημα και να πάνε με την καλύτερη δυνατή 
ψυχολογία στη ρεβάνς με τους «πράσινους». Πά-

ντως, η αλήθεια είναι πως η εβδομάδα των… παθών 
θα είναι πιο μεγάλη φέτος για τον ΠΑΟΚ, αφού οι 

παίκτες του Ίβιτς αλλά και ο κόσμος της ομάδας θα 
πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τις 27 Απριλίου. 

Όταν, δηλαδή, θα λάβει χώρα ο 2ος ημιτελικός του 
κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, όπου οι 
παίκτες του Δικεφάλου θέλουν ν’ ανατρέψουν το εις 
βάρος τους 2-0 στη Λεωφόρο και να τσεκάρουν αυ-
τοί την επόμενη Τετάρτη το εισιτήριο για τον τελικό.

Τον Αγροτικό Αστέρα υποδέχεται αύριο στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» ο Άρης, ο οποίος στις αγωνι-

στικές που απομένουν θέλει να πάρει το απόλυτο 
των νικών, προκειμένου να ελπίζει στην επιστρο-

φή του στη Super League. Οι «κίτρινοι» του Νίκου 
Κωστένογλου είναι στο -9 από τη 2η θέση και τη 

Λαμία και στο – 12 από τον πρωτοπόρο, Απόλλω-
να Σμύρνης, και ως εκ τούτου δεν αρκούν μόνο 

τα δικά τους θετικά αποτελέσματα, αφού θέλουν 
και στραβοπατήματα των δύο προαναφερθέντων.

Με την ψυχολογία στα… ύψη, μετά τα τελευταία 
θετικά αποτελέσματα, ο Ηρακλής έχει έναν «τελικό» 

ακόμα μπροστά του, αυτόν αύριο στο Καυτανζόγλειο 
κόντρα στον Παναιτωλικό, αφού η υπόθεση της 

παραμονής δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αν και οι 
«κυανόλευκοι» είναι πολύ κοντά στην επίτευξή της.

Στο μεταξύ, οι παίκτες του «γηραιού» κατάφεραν 
μέσα στην εβδομάδα να πείσουν τον προπονητή 

τους, Σάββα Παντελίδη, να παραμείνει στον  πάγκο 
για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις, αφού είναι 

γεγονός πως ο Έλληνας τεχνικός μέσα σε ένα μικρό 
χρονικό διάστημα κατάφερε ν’ αλλάξει  

την ψυχολογία των παικτών.

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό πως τον Ιανουάριο 
ο Ηρακλής χρειάζονταν άμεσα ενίσχυση για να 

μπορέσει ν’ ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της Super 
League, δεδομένου ότι το ρόστερ είχε συρρικνωθεί 

δραματικά μετά τις αποχωρήσεις των Κυριακίδη, 
Μπαρτολίνι, Περνίς, Λάμπρου και Τσότρα. Μάλιστα, 
η δυσκολία είχε να κάνει με το γεγονός ότι έπρεπε 

να έρθουν νέα παιδιά που θα ήταν κάτω των 23 
χρόνων, αλλά το ευτύχημα για τους «κυανόλευκους» 

ήταν ότι κατάφεραν να κάνουν σωστές μεταγραφές, 
όπως αποδείχτηκε, εκ του αποτελέσματος,  

που βοήθησαν τα μέγιστα.

Η Βέροια, μετά από πέντε σερί σεζόν στην Σούπερ 
Λιγκ, έμελε να πιει  από το πικρό ποτήρι του υποβι-
βασμού και πλέον η επόμενη μέρα στη «Βασίλισσα 
του Βορρά» μοιάζει να είναι πιο θολή από ποτέ. Η 
ήττα που γνώρισε στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 28ης 
αγωνιστικής, σήμανε και τον μαθηματικό υποβι-
βασμό της ομάδας της Ημαθίας, που «πλήρωσε» 
τα διοικητικά λάθη των δύο τελευταίων χρόνων, 
μοιάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις με ακυβέρνητο 
καράβι. Πλέον, ο αυριανός αγώνας της Βέροιας με 
τον Αστέρα Τρίπολης είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, 
με το «αύριο» ν΄ αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό 
για τους Βεροιώτες, αφού τα συμβόλαια των 25 πο-
δοσφαιριστών της ομάδας εκπνέουν στις 30 Ιουνίου.

Το αυριανό πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής (όλα τα 
ματς στις 19:00): ΑΕΛ-Ξάνθη, Κέρκυρα-Πανιώνιος, 
Ηρακλής-Παναιτωλικός, Βέροια-Αστέρας Τρ., Λεβα-
δειακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηνα-
ϊκός-Ατρόμητος, Πλατανιάς-ΠΑΟΚ.

Πρώτα Πλατανιάς,  
μετά Παναθηναϊκός

Δεν είναι μόνο στα πόδια του…

Οι μεταγραφές του  
Ιανουαρίου και η παραμονή

Αβέβαιο το μέλλον  
της «Βασίλισσας»

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΠΑΟΚ

Να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην πρώτη τε-
τράδα της βαθμολογίας θέλει ο Διαγόρας Σεβαστής, 
ο οποίος δοκιμάζεται στο Ελευθεροχώρι, ενώ, από 
την πλευρά τους, Πιερικός και Αχιλλέας Νεοκαισά-
ρειας μάχονται για την αποφυγή του υποβιβασμού 
στα τοπικά πρωταθλήματα. Τέλος, η Πύδνα Κίτρους 
θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον Ρήγα 
Φεραίο μακριά από το «σπίτι» της.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 26ης 
αγωνιστικής (όλα τα ματς στις 16:30): ΑΕ Καραϊσκά-
κης-Απόλλων Λάρισας, Αστέρας Πετρίτη-Ένωση 
Απολλώνιου/Ιστιαίας, Μαύροι Αετοί Ελευθεροχω-
ρίου-Διαγόρας Σεβαστής, Θεσπρωτός-Τηλυκράτης, 
Ολυμπιακός Βόλου-Νίκη Βόλου, Ρήγας Φεραί-
ος-Πύδνα Κίτρους, Πιερικός-Εθνικός Φιλιππιάδας, 
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Αμβρακία Κωστακίων.

Ένα… ξέσπασμα του Πανσερραϊκού μέσα στον 
Φεβρουάριο ήταν αρκετό για να του προσφέρει τη 
σιγουριά της… παραμονής στην κατηγορία, αφού, 
από εδώ και μπρος έχει δύσκολα ματς να δώσει. 
Οι Σερραίοι καλούνται να δώσουν πολλά δύσκολα 
ματς σε μικρό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου η 
προβλεπόμενη συγκομιδή να είναι μικρή. Οι παίκτες 
του Παναγιώτη Διλμπέρη, που έχουν καταφέρει να 
διατηρήσουν τη θέση τους στο μέσο της βαθμολογί-
ας, μπορούν ν’ ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη 
αισιοδοξία, κάνοντας το «ταμείο» στο τέλος.

Σε δύσκολη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Αιγι-
νιακός, μετά και την ισοπαλία του με τον Πανελευ-
σινιακό, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, αφού η 
ομάδα της βόρειας Πιερίας παρέμεινε στην 14η θέση 
της βαθμολογίας. Πλέον, η νίκη επί των Τρικάλων 
αύριο μοιάζει μονόδρομος για τον Αιγινιακό, στην 
προσπάθεια που κάνει για να μαζέψει βαθμούς, οι 
οποίοι θα του επιτρέψουν να ελπίζει στην παραμονή.

Η μεγάλη ώρα της απονομής έφτασε για τον 
Κιλκισιακό, ο οποίος, μετά από μία καταπληκτική 
χρονιά, επιστρέφει θριαμβευτικά στη Γ΄ Εθνική και 
περιμένει όλο τον φίλαθλο κόσμο του Νομού αύριο 
στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο για να πανηγυρίσει 
μαζί του τον τίτλο του πρωταθλητή! Ο αγώνας με την 
Α.Ε. Πολυκάστρου και θα έχει περισσότερο γιορτινό 
χαρακτήρα για τους πρωταθλητές της ΕΠΣ Κιλκίς, 
αφού αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης θ΄ 
ακολουθήσει τρικούβερτο λαϊκοποντιακό γλέντι!

Για το καλύτερο δυνατό

 «Γολγοθάς» η συνέχεια

Έφτασε η ώρα
της απονομής!

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Με τον… αέρα της νίκης στο ντέρμπι επί της Δόξας 
Δράμας και των τεσσάρων βαθμών, που έχει πάρει 
πλέον προβάδισμα από τους «Μαυρατετούς», 
ο Απόλλων Καλαμαριάς δοκιμάζεται αύριο στο 
Παραλίμνιο και στόχος του είναι να συνεχίσει χωρίς 
απώλειες στον δρόμο προς την Football League. 
Από την πλευρά της, η Καρδία δοκιμάζεται στην 
Πτολεμαΐδα με μοναδικό σκοπό την κατάκτηση των 
τριών βαθμών, που θα την απομακρύνουν και άλλο 
από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ ο Αλμωπός Αριδαίας 
συνεχίζει τη δική του μάχη για τη σωτηρία κόντρα 
στην Καβάλα.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 26ης αγωνι-
στικής (όλα τα ματς στις 16:30): Εορδαϊκός-Καρδία, 
Καμπανιακός-Δόξα Προσκυνητών, Απόλλων Παρα-
λιμνίου-Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπο-
λης-ΑΠΕΛ, Νάουσα-Ορφέας Ξάνθης, Καβάλα-Αλ-
μωπός Αριδαίας.

Με προσοχή στο Παραλίμνιο

Στη μάχη της παραμονής  
Πιερικός και Αχιλλέας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγώνες της α’ φάσης 
των πλέι-οφ της Basket League, με τον ΠΑΟΚ 
να θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λαυρίου 
και να τσεκάρει αυτός το εισιτήριο στην επόμε-
νη φάση, όπου περιμένει ο Άρης. Να σημειωθεί 
ότι σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο ματς, 
αυτό θα λάβει χώρα την Τρίτη 25/4 στο γήπεδο 
του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των 2ων αγώνων της 
α’ φάσης των πλέι-οφ:

ΣΗΜΕΡΑ: Γήπ. Κ.Γ. Λαυρίου, 17:00: Λαύρι-
ο-ΠΑΟΚ, ΑΥΡΙΟ: Γήπ. Βενετόκλειο, 17:00: 
Κολοσσός-Ρέθυμνο

• Το πρόγραμμα των 3ων αγώνων εφόσον 
χρειαστούν: Τρίτη25/4: Γήπ. PAOK SPORTS 
ARENA, 18:00: ΠΑΟΚ-Λαύριο, Τετάρτη 26/4: 
Γήπ. Μελίνα Μερκούρη, 17:00: Ρέθυμνο-Κο-
λοσσός. 

Βγαίνουν τα πρώτα εισιτήρια
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η Εύα Κατωπόδη είναι παιδί του αθλητισμού και δεν έχει 
λοξοδρομήσει ποτέ από αυτόν, ακόμα και όταν είχε τις 
ατυχίες με τραυματισμούς. Με ύψος 1.87μ., η παίκτρια 
της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κερδί-
σει τους φίλους του Δικεφάλου, όχι μόνο με τα μπασκετι-
κά της προσόντα, αλλά και με την… ομορφιά της! 

Η 30χρονη αθλήτρια είχε τα… γονίδια ν΄ ασχοληθεί με τον 
αθλητισμό, αφού ο πατέρας της έπαιζε βόλεϊ και η μητέρα 
της ήταν αθλήτρια του στίβου. Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, 
η ίδια να μείνει ασυγκίνητη; Σε ηλικία 6 ετών δοκιμάζει 
τις δυνάμεις της στο  τάε κβο ντο, το οποίο ακολούθησε 
πιστά μέχρι τα 13 της χρόνια, ενώ τότε «αναγκάζεται» - 
λόγω εγκυμοσύνης της μητέρας της – να διαλέξει άλλο 
άθλημα, προκειμένου να μπορεί να μετακινείται μόνη της. 
Επιλέγει το μπάσκετ και τον Ηρακλή – «πάντα το αγαπού-
σα το μπάσκετ και μου άρεσε να το παρακολουθώ», πα-
ραδέχεται η ίδια – και ήρθε η ώρα να το ακολουθήσει.

Για δύο χρόνια, κάνει προπονήσεις παράλληλα για το τάε 
κβο ντο και το μπάσκετ μέχρι που έρχεται η κλήση για την 
Εθνική ομάδα κορασίδων και η 15χρονη τότε Εύα επιλέ-
γει την πορτοκαλί μπάλα. Επιλογή που τελικά της βγήκε 
σε καλό… Άλλωστε, όπως λέει και η ίδια: «Όταν θέλεις να 
είσαι πολύ καλός σ΄ ένα πράγμα, τότε πρέπει ν΄ αφοσιω-
θείς σε αυτό. Αλλιώς, θα είσαι μέτριος!».

Η Α1 και οι σπουδές στα ΤΕΦΑΑ

Η Κατωπόδη φοράει για οχτώ συνολικά χρόνια τη φανέλα 
του Ηρακλή, μετακομίζει για ένα χρόνο στον Παναθηναϊ-
κό, όπου παθαίνει ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι της 
και μπαίνει στο χειρουργείο, επιστρέφει στον «γηραιό» και 
εν συνεχεία παίρνει μεταγραφή για την Αναγέννηση Νέου 
Ρυσίου, ώσπου το 2011 ο τότε προπονητής του Άρη, Κώ-
στας Κωτούλης, της δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στα 
μεγάλα σαλόνια και αυτή την «αρπάζει» από τα μαλλιά. 
Ακολουθούν τρία καλά χρόνια στον «κιτρινόμαυρο» σύλ-

λογο, πριν η Εύα μετακομίσει στον «συμπολίτη» ΠΑΟΚ, 
όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, η 30χρονη αθλήτρια ολοκληρώνει τις σπου-
δές της στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με ειδικότητα – τι άλλο; 
- το μπάσκετ και αποφασίζει ν΄ ασχοληθεί πιο επαγγελ-
ματικά με το αντικείμενο των σπουδών της, παράλληλα, 
φυσικά με την ιδιότητά της ως επαγγελματίας μπασκε-
μπολίστρια. Παρακολουθεί πολλά σεμινάρια και εργάζε-
ται σε γυμναστήρια, αλλά και ως personal trainer, όμως, 
γρήγορα θα επιλέξει μόνο το δεύτερο, λόγω χρόνου.

Οι φωτογραφίσεις και η πασαρέλα!

Η Εύα Κατωπόδη είναι μία εντυπωσιακή γυναίκα, που στο 
παρελθόν, μάλιστα, έχει αποτελέσει την αιτία να διακοπεί 
προπόνηση της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, 
όταν η ίδια πέρασε την πόρτα του Ιβανωφείου! Ως εκ τού-
του, λοιπόν, δεν περνάει απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω 
τους ύψους της, αλλά και των ιδανικών σωματικών της 
αναλογιών και εν γένει της ομορφιάς της, που σπανίζει 
στα γήπεδα μπάσκετ.

Η ίδια, μάλιστα, έχει δεχτεί κρούσεις από το… μόντελινγκ 
και ενώ έχει όλα τα φόντα για να το κάνει, παραμένει πιστή 
στα μπασκετικά της παπούτσια και την αθλητική περιβο-
λή της. Ενέδωσε κατά καιρούς στα… φώτα της κάμερας, 
όταν συμμετείχε πριν από ενάμιση περίπου χρόνο σε δια-
φημιστικό σποτ για την ανακύκλωση μαζί με τον Δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρη, και τον Δημήτρη 
Σταρόβα, αλλά και σε φωτογραφίσεις για αθλητικά είδη, 
κοσμήματα και σε επιδείξεις για μαλλιά – «έκανα για πρώ-
τη φορά στη ζωή μου πασαρέλα και αισθανόμουν πολύ 
περίεργα!», θα πει -, όμως, όλα αυτά μοιάζουν «ξένα» για 
εκείνη!

Βέβαια, επειδή η Εύα Κατωπόδη δηλώνει φαν των προ-
κλήσεων, μην εκπλαγείτε αν την δείτε στο «Survivor» ή 
στο «So you think you can dance»!

Μπάσκετ vs Μόντελινγκ σημειώσατε άσο!

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Πειθαρχικός 
Κώδικας (το σημείωμα γράφεται πριν γίνει 
γνωστή η απόφαση) οι ποινές που μπορούν να 
επιβληθούν σε πρώτο βαθμό στην ομάδα του 
Ολυμπιακού για τα όσα έγιναν στα αποδυ-
τήρια του «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το τέλος 
του αγώνα με την Α.Ε.Κ., φθάνουν μέχρι τον 
υποβιβασμό της στην Football League.

Εάν γινόταν ένα γκάλοπ λίγοι θα απαντούσαν 
καταφατικά στο ερώτημα «υπάρχει το ενδεχό-
μενο να επιβληθεί η αυστηρότερη από τις προ-
βλεπόμενες ποινές στην ΠΑΕ Ολυμπιακός;». 

Η απάντηση δεν έχει να κάνει με την ποιότητα 
των τακτικών, πλέον, δικαστών που εκδικά-
ζουν τις υποθέσεις του ποδοσφαίρου, αλλά 
με τη γενική καχυποψία που υπάρχει στην 

ευρύτερη ελληνική κοινωνία, ότι δύσκολα 
την πληρώνει ο ισχυρός. Και αυτή η 

άποψη δεν δομήθηκε τυχαία στο 
μυαλό των Ελλήνων. Το αντίθε-
το. Είναι προϊόν αθροισμένων 
γεγονότων σε βάθος χρόνων. 
Πολύ δε περισσότερο έντονο είναι 

το φαινόμενο στο ποδόσφαιρο όπου 
παραδοσιακά το μεγάλο ψάρι τρώει το 

μικρό. Ο λόγος; Οι ισχυροί, εκτός από τη δι-
αιτησία, είχαν δομήσει ένα δικό τους σύστημα 
και στις επιτροπές που εκδίκαζαν πειθαρχικές 
παραβάσεις με αποτέλεσμα να βγαίνουν 
αλώβητοι ανεξαρτήτως από τα παραπτώματα 
στα οποία υπέπιπταν.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Με δεδομένο ότι οι 
ομάδες αποτελούν ένα καλό πεδίο για ψηφο-
θηρία πάντα βρίσκουν πρόθυμους πολιτικούς 
οι οποίοι καταθέτουν τη συμπαράσταση τους 
όταν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι αποφάσεις 
είναι βαριές. Συγχρόνως οι μεγάλες ομάδες 
διαθέτουν και οπαδικούς στρατούς, αλλά 
και επικοινωνιακούς μηχανισμούς οι οποίοι 
ασκούν ψυχολογική πίεση όχι μόνο στους 
δικαστές, αλλά ακόμη και σε ολόκληρες 
Κυβερνήσεις με αποτέλεσμα να ανατρέπονται 
βαριές πρωτόδικες αποφάσεις. 

Θα αναφέρω ένα τυχαίο παράδειγμα.

Τον Ιανουάριο του 2005 ο αγώνας Πανιωνί-
ου-Ολυμπιακού δεν άρχισε ποτέ γιατί οι οπα-
δοί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό 
χώρο και προκάλεσαν βιβλικές καταστροφές. 
Σε πρώτο βαθμό οι δύο ομάδες μηδενίστηκαν 
για το παιχνίδι, τους αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί 
(δίκαζαν τακτικοί δικαστές), τους επιβλήθηκε 
ποινή τεσσάρων αγωνιστικών κεκλεισμένων 
των θυρών και παράλληλα σε αμφότερους 
βαριά χρηματικά πρόστιμα. Μετά τις μεγά-
λες κινητοποιήσεις των πειραιωτών στην 
Έφεση οι βαθμοί επιστράφηκαν γιατί κρίθηκε 
υπαίτιος ο διαιτητής και ο Ολυμπιακός πήρε το 
Πρωτάθλημα με έναν βαθμό διαφορά από τον 
Παναθηναϊκό. Τυχαίο;

Δικαίως δυσπιστεί  
η αθλητική κοινωνία
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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

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: Έως 10 Μαΐου 

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)

Έκθεση ζωγραφικής του Αντώνη Παπαδόπουλου 
Το σπίτι και οι πολλαπλές του συνδηλώσεις, είναι το περιεχόμενο της 
έκθεσης. Στην έκθεση «HOME», παρουσιάζονται ζωγραφικά έργα, 
που αναπαριστούν το σπίτι, όχι μόνο ως αντικείμενο, αλλά και ως 
υπαρξιακή συνθήκη. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 3 Μαΐου 

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 

Mediterranean Cosmos, Κόκκινη Πλατεία, επίπεδο 0  
(11ο χιλ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τηλ. 2310 
489571)

«Αφιέρωμα στο Γ. Μόραλη» 
Με άξονα το έργο του καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού, οι μαθητές  
Δημοτικού & Γυμνασίου του Αριστοτελείου Κολλεγίου, οι οποίοι 
πραγματοποιούν την 17η έκθεση εικαστικών έργων, ήρθαν σε επαφή 
με την μοντέρνα Ελληνική Τέχνη, συνέπλευσαν στο εικαστικό του 
ταξίδι, γνωρίζοντας το σκεπτικό του για την ανθρώπινη φιγούρα, 
σχεδίασαν, έμαθαν τις διαδικασίες κατασκευής ενός έργου τέχνης 
και δημιούργησαν τα δικά τους ατομικά έργα, που γοητεύουν με τη 
ζωντάνια, την τεχνική τους αρτιότητα και την εκφραστική τους δύναμη. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 27 Απριλίου

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

«Το Κοράκι του Εντγκαρ Άλλαν Πόε» του Τάσου Μαντζαβίνου 
Ο Τάσος Μαντζαβίνος εικονογραφεί δύο μεγάλα ποιήματα του σκοτεινού 
ρομαντισμού: «Το Κοράκι» του Έντγκαρ Άλλαν Πόε και «Ο τάφος του 
Έντγκαρ Πόε» του Στεφάν Μαλλαρμέ. Μέσα από χαρακτικά σχέδια και 
χρωματιστά μελάνια, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να μεταφέρει τη σκοτεινή 
ατμόσφαιρα του Αμερικανού ποιητή. Η έκθεση συνοδεύεται από ομότιτλη 
εικονογραφημένη έκδοση του ΜΙΕΤ, βασισμένη στο παλαιότερο συλ-
λεκτικό 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 δου-
λειά, 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

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 αποτυπώνονται 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.

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

Έκθεση «Τιθασεύοντας το φώς»  

Η Έκθεση περιλαμβάνει: α) Την ιστορία της φωτογραφίας με κείμενα, ει-
κόνες 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 κατηγοριών, 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 φωτογραφίας. 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 
τηλ. 2310 383000, εσωτ. 104

Εκθεσιακός χώρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ομβρι-
ανός» (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 Πετρο-
κέρασα. 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

Περίπτερο του Κήπου του Απογευματινού Ήλιου

Έκθεση Μακετών του 6ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 
Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας, σας καλούν να θαυμάσετε την εξαιρετική 
δουλειά των μαθητών του 6ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 
του Κήπου του Απογευματινού Ήλιου.  Όλοι οι επισκέπτες της Νέας Πα-
ραλίας, θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν μακέτες από την Πλατεία 
Αριστοτέλους, το Νέο Δημαρχείο, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗ-
ΣΙΣ, τον τύμβο της Αμφίπολης, τα Μετέωρα, τη Σαντορίνη, το Επταπύργιο, 
τον Πύργο του ΟΤΕ, μία παραδοσιακή αρτοποιία, με αληθινό νερόμυλο 
και άλλες πολλές. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Απριλίου.

2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 26, 
τηλ. 231 085 4440)

Έκθεση Φωτογραφίας με Θέμα «People in Motion» 

Οι μαθητές/τριες με μια σειρά φωτογραφιών, προωθούν μια μινιμαλι-
στική βάση προσέγγισης του θέματος, που έχει ως σκοπό την εξάλειψη 
όλων των στοιχείων που θεωρούνται περιττά, έτσι ώστε να επιτραπεί 
στα ουσιώδη να λειτουργήσουν. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Μαΐου.

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, 
Αίθουσα Τέχνης (Αγίας Σοφίας 38, τηλ. 2310 220700, 277911)

«Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη στο σχολείο και την κοινωνία»

Τελετή βράβευσης και Έκθεση έργων μαθητών και μαθητριών, που 
συμμετείχαν στον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό Αφίσας, Ζωγραφιάς, 
Comic, Bίντεο εικόνας & Bίντεο μουσικής και τραγουδιού, του Γραφείου 
Αγωγής Υγείας με θέμα «Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη στο σχολείο 
και την κοινωνία». Με τα έργα τους, οι 138 μαθητές και μαθήτριες, με 
την παιδαγωγική υποστήριξη 38 δασκάλων τους, από 21 σχολεία, 11 
Γυμνάσια, 10 ΓΕΛ κι 1 ΕΠΑ.Λ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δημιούργησαν μια πόλη ξεχωριστή, 
γεμάτη χρώματα, νότες και στίχους. Η τελετή βράβευσης θα γίνει την 
Τρίτη 25 Απριλίου, 10:00-13:00. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 28 Μαΐου

ΧΑΝΘ, Αίθριο  (Ν. Γερμανού 1, τηλ.  2310 241007, 2315 
558598, 694 2523290)

«ΔΕΣ ΤΙ ΚΑΝΩ,… wow!!» Έκθεση του Καλλιτεχνικού Γυμνασί-
ου - Λυκείου Αμπελοκήπων  
Οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου παρουσιάζουν έργα ζωγρα-
φικής, χαρακτικής, γλυπτικής και κατασκευές. Εγκαίνια Έκθεσης: 25 
Απριλίου στις 19:00. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 28 Απριλίου. Ωράριο 
Λειτουργίας: Δευτ.- Παρ. 08:00 – 21:00, Σαβ. 09:30 - 13:30, Κυρ. 
10:30 - 13:30

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα 8 (οκτό) studio – photogallery 

Η πρόταση της εβδομάδας

 (Μητροπόλεως 125, τηλ. 2315 518580)

Έκθεση φωτογραφίας «ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ», 
του Γιώργου Βασιλειάδη

Στα έργα του παρατηρούμε μία ποικιλία θεματολογίας, η οποία, 
όμως, έχει κοινή αφετηρία. Μία οικογενειακή φωτογραφία, 
ένα παιδικό παιχνίδι, ένας γαλάζιος ουρανός με ένα παγκό-
σμιο μνημείο, όλα παραπέμπουν σε ερεθίσματα χαράς που 
κάθε άνθρωπος έχει αισθανθεί.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 2 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
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