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Ακούγοντας κανείς τα όσα 
είπε στην πρόσφατη τηλε-
οπτική του συνέντευξη ο 
πρωθυπουργός, το πιθα-
νότερο είναι πως άρχισε 
να αναρωτιέται για το εάν 
ζει στην Ελλάδα. Η εικόνα 
που παρουσίασε ο Αλέξης 
Τσίπρας, μίας κοινωνίας 
που δεν διαμαρτύρεται και 
που πήγε στα χωριά της για 
να γιορτάσει τις ημέρες του 
Πάσχα, θυμίζει περισσότερο 
Ελβετία ή Νορβηγία –σίγου-
ρα όχι την πατρίδα μας. Γιατί 
είναι τουλάχιστον φαιδρό, 
η κυβέρνηση να θεωρεί ως 
κριτήριο ευημερίας το πόσοι 
ταλαίπωροι Αθηναίοι έβα-
λαν βερεσέ βενζίνη για να 
«αποδράσουν» λίγες ημέρες 
από το κλεινόν άστυ. Εάν 
οι παροικούντες το Μέγαρο 
Μαξίμου δεν αντιλαμβά-
νονται ότι ο κόσμος στους 
δρόμους περπατάει και 
παραμιλάει, τότε υπάρχει 
πρόβλημα κατανόησης της 
πραγματικότητας. 

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, 
είναι πως ο πρωθυπουργός 
–παρά τα περί του αντιθέ-
του λεγόμενά του– δείχνει 
πως ακόμα ζει την εποχή 
της αυταπάτης. Πώς αλλιώς 
να σχολιάσει κανείς την 
αποστροφή του, ότι επί των 
ημερών ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
δεν αυξήθηκε η φορολογία; 
Λησμονεί ο κ. Τσίπρας ότι η 
αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 
από το 23% στο 24% έχει την 
υπογραφή του. Το ίδιο και 
η αύξηση των συντελεστών 
στην εισφορά αλληλεγγύ-
ης, η μείωση της έκπτω-
σης φόρου, η αύξηση του 
φορολογικού συντελεστή 
για εισόδημα από ενοίκια, η 
αύξηση της προκαταβολής 
φόρου για όλους τους επαγ-
γελματίες, η επιβολή φόρου 

στη συνδρομητική τηλεόραση, 
στη σταθερή τηλεφωνία και στο 
ίντερνετ, η αύξηση φόρου στην 
μπίρα και τόσα άλλα... Και όχι 
μόνο αυτό, αλλά μπροστά μας 
έχουμε ακόμη ένα σκληρότατο 
πακέτο μέτρων, το οποίο είναι 
αποκλειστικά και μόνο ευθύνη 
της «πρώτη φορά Αριστερά» 
κυβέρνησης. 

Θα ήταν λάθος να πιστέψει 
κανείς ότι ο πρωθυπουργός 
δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμ-
βάνεται την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η χώρα. Όσο 
κι αν ο ίδιος προσπαθεί να 
πείσει τον εαυτό του και τους 
πολίτες ότι παρέλαβε καμένη 
γη και κάνει ό,τι μπορεί για να 
σώσει την κατάσταση, η αλή-
θεια απέχει παρασάγγας. Θα 
ήταν πολιτικά ανεκτό η όποια 
κυβέρνηση να προσπαθήσει να 
ωραιοποιήσει μία κατάσταση, 
είναι όμως απαράδεκτο να 
επιχειρείται η πλήρης διαστρέ-
βλωση της πραγματικότητας. 
Το γιατί η πλατεία Συντάγματος 
δεν είναι γεμάτη από «Αγα-
νακτισμένους» οφείλεται σε 
δύο λόγους: ο πρώτος είναι 
η απόγνωση του κόσμου και 
ο δεύτερος –όσο κυνικός κι 
αν ακούγεται– ότι πολλοί απ’ 
αυτούς που πρωτοστατούσαν 
εναντίον των μνημονίων σήμε-
ρα βρίσκονται στην εξουσία και 
εφαρμόζουν το πιο σκληρό.

Και κάτι ακόμα, που αντιλαμ-
βάνεται κανείς από τις συζη-
τήσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι 
της ελληνικής κοινωνίας, 
πλέον, γυρνάει την πλάτη στον 
λαϊκισμό και αρχίζει να συνει-
δητοποιεί ότι κανείς δεν θα 
σκίσει τα μνημόνια, κανείς δεν 
θα διαγράψει μονοκονδυλιά το 
χρέος, κανείς δεν θα δώσει λύ-
σεις με ένα μαγικό ραβδάκι. Η 
επιστροφή στην κανονικότητα 
απαιτεί σοβαρότητα και σκληρή 
δουλειά. 

Κριτήριο... ευημερίας η πασχαλινή έξοδος;
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Ο πρωθυπουργός, 
στην πρόσφατη 

συνέντευξή του, δεν 
επιχείρησε απλώς 
να ωραιοποιήσει 

την κατάσταση, αλλά 
να αντιστρέψει την 

πραγματικότητα
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socialismata
«Οι παρέες γράφουν ιστορίες» Όχι απαραίτητα… καλές! #έναν_καιρό_και_πολλές_φορές 
#μας_μιλούν_και_δεν_κοκκινίζουν #ο_πολιτευτής #μη_μιλάς_άλλο_για_αγάπη  
#μας_βαράνε_ντέφια

Στη χώρα της ανεργίας μαλώνουμε για τις... αργίες #λογικό #υπουργείο_αργίας #πιο_λογικό 
#εργασία_στα_κάτω_της 

Τελικά είναι αργία κι όχι απεργία… Πςςς και με τροπολογία αριστερής κυβέρνησης #ΓΣΕΕ 
#ταξικότητα_μέρας_πάπαλα

«Αργία μήτηρ πάσης κακίας» Σόλων αρχαίος νομοθέτης #Ποιος_Σόλων;

Αργούμε, δεν απεργούμε… #αντιεργατικά μέτρα #με_κυβέρνηση_ΣΥΡΙΖΑ_όλα_γίνονται

Υποχρεωτική η αργία, εθελοντική η... εργασία #λογικό #ΦΕΚ #ντεμεκ #2017  
#υποχρεώσεις_χωρίς_δικαιώματα

«Όχι άλλη υποκρισία… Αργία ήταν πάντα!» Άμα το λέει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ οκ, αν όχι τότε 
είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων και κεκτημένων των εργαζομένων. Αμ πως;

Στη Γερμανία – που έχει και πολλούς εργαζόμενους εν αντιθέσει με μας – αργία είναι και εκεί. 
Μόνο που ονομάζεται «Ημέρα της Εργασίας» #Λεπτομέρειες

Ο ΟΑΣΘ πάντως απεργεί μέρα που είναι (ή αργεί, θα δείξει…) #ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  
#δύο_μήνες_απλήρωτοι 

Τροπολογία για… εργασία «παίζει»; #υπουργείο_εργασίας

Ποιος είναι αριστερός και ποιος δεξιός μια ΑΠΕΡΓΙΑ και όχι ΑΡΓΙΑ μας το έλεγε, πάπαλα κι αυτό 
#ΝΔ_θέλει_απεργία #Πόσα_θέλουν_να_μας_τρελάνουν; #σαλάτα_ιδεολογίες  
#Η_ΝΔ_βάζει_πλάτη_στον_κομμουνισμό #Λογικό

«Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η 
όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε 
την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
#άσχετο

«Ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι ανειρήνευτος και δεν χρειάζονται κολακείες ούτε 
από την πλευρά της κυβέρνησης ούτε από την πλευρά της αστικής τάξης» είπε το ΚΚΕ και 
υπερψήφισε…

Ανοιχτά και την Κυριακή #εργασία #μπα_απεργία #εμπορικά_μόνο_πολυεθνικά  
#θα_μας_εξαφανίσουν

Ελεύθερη αγορά μόνο για… μεγάλους #εξαφάνιση_μικρομεσαίων #αργίες_να_δεις

Μόνο Βουλγαρία και Ρουμανία σε χειρότερη θέση! Ουραγός η Ελλάδα στις κοινωνικές παροχές 
«Πρωτιά» στην ανεργία μεταξύ των χωρών της ΕΕ #ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ_αργία #ΕΡΓΑΣΙΑ;

«Η Ελλάδα είναι επί χρόνια η χώρα με τα υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας και νεανικής ανεργίας σε 
ολόκληρη την  ΕΕ» Εεεε; #στοιχεία_Κομισιόν

«Κι άλλη μείωση των συντάξεων για το… 30% 
των συνταξιούχων επιβεβαίωσε η Αχτσιόγλου…» 
#ούτε_για_αργία_ούτε_για_απεργία 

Πέρα από… αργίες, ο Συνήγορος του Καταναλωτή 
- στην ετήσια έκθεση του (2016) - σημειώνει ότι 
η μεγαλύτερη αύξηση καταγγελιών σημειώθη-
κε για τράπεζες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και ενέργεια-ύδρευση #άντε_γειά www.
synigoroskatanaloti.gr

(ΠΡΟΣΕΧΩΣ αφιέρωμα «The Comic Con 3» / 
έργο του Stavros Kioutsioukis)

Της @karapanagiotidu

(#δεν_είναι_απεργία)



Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές, Χ. Καράπα,

Στέλλα Πατσιά
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Φώτης Παστράκης,  
25 ετών, Προγραμματιστής
«Θα ήθελα να αλλάξουν 
οι μεταφορές αναφο-
ρικά με τον τρόπο που 

εκτελούνται. Να γίνουν 
πιο ποιοτικές. Ορισμένα 

λεωφορεία είναι παλιά. Το κό-
στος του εισιτηρίου είναι σχετικά μεγάλο, συγκρι-
τικά με την ποιότητα που προσφέρουν. Υπάρχουν 
λεωφορεία που έχουν σημαντικές φθορές. Για 
παράδειγμα, κυκλοφορούν ακόμη τα μπλε λεω-
φορεία, που είναι τα πιο παλιά που υπάρχουν στην 
πόλη. Αυτά έχουν, κυριολεκτικά, τρύπες, που 
σε περίπτωση βροχής, πολλές φορές, μπάζουν 
νερό. Έχω βρεθεί σε τέτοιο λεωφορείο. Επίσης, 
μέσα στα λεωφορεία δε δίνονται ρέστα και από 
τα χρήματα που συγκεντρώνονται, ο οργανισμός 
του ΟΑΣΘ έχει αποκομίσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ 
μέσα σε ένα χρόνο! Αυτό πρέπει να αλλάξει και να 
δίνονται ρέστα. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχουν 
κάρτες ή εισιτήρια 24ωρα, τριήμερα, πενθήμερα 
για να ενισχυθεί έτσι και ο τουρισμός», λέει. Ο 
κ. Παστράκης εκφράζει την επιθυμία του για πε-
ρισσότερο πράσινο μέσα στην πόλη, «αν και έχει 
γίνει μια πολύ καλή κίνηση από το δήμο, αλλά 
θα μπορούσε να υπάρξει και εντός μικρότερων 
γειτονιών, περισσότερο πράσινο. Με αυτόν τον 
τρόπο, μπορεί να ενισχυθεί και η οικολογία, έτσι 
ώστε να απορροφάται το φορτωμένο οικοσύστη-
μα από ρύπους, σε μεγαλύτερο βαθμό. Σχετικά με 
την ανακύκλωση, θα ήθελα να υπάρξει καλύτερη 
ενημέρωση από το δήμο σχετικά με τα ανακυ-
κλώσιμα είδη. Ακόμα και για το χαρτί, που είναι 
το πιο διαδεδομένο, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι 
ορισμένες συσκευασίες χαρτιού δεν ανακυκλώ-
νονται και τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια». 

Θάνος Μανώλης,  
20 ετών, φοιτητής

«Το ΜΕΤΡΟ, κάποια 
στιγμή, πρέπει να 
γίνει. Σχετικά με τα 
σκουπίδια, θα ήθελα 

να υπάρχει καλύτερη 
ενημέρωση στους κα-

τοίκους, να μην τα πετάνε 
γύρω από τους κάδους, ή αν 
τα πετάνε, τουλάχιστον, να 

υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση στο να μαζεύο-
νται πιο γρήγορα». 

Νάσια Χιώτου,  
25 ετών, φοιτήτρια

«Θα ήθελα η πόλη να 
έχει περισσότερους 
ποδηλατοδρόμους, 
ώστε ο κόσμος να 

χρησιμοποιεί περισ-
σότερο το ποδήλατο 

αντί για το αυτοκίνητο. Με 
αυτόν τον τρόπο θα μειωνό-
ταν η κίνηση και η ρύπαν-

ση του περιβάλλοντος. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο 
βήμα για την πόλη μας και ελπίζω να γίνει κάποια 
στιγμή, γιατί ζούμε σε μια πόλη που θα μπορού-
σε να χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα μεταφοράς, 
εκτός από τα λεωφορεία ή τα αυτοκίνητα. Καθώς 
έχουμε θάλασσα, θα μπορούσαν να δημιουργη-
θούν ακτοπλοϊκές γραμμές, από και προς την Κα-
λαμαριά, για παράδειγμα». 

Σταυρούλα Δεδηκούση,  
20 ετών, φοιτήτρια

«Τα λεωφορεία του 
ΟΑΣΘ θα ήθελα να 
αλλάξουν. Από την 
άποψη ότι δεν είναι 

τόσο καλά, ενώ τα 
δρομολόγια είναι υπερ-

βολικά λίγα. Για παράδειγ-
μα, στην περιοχή που μένω 
εγώ (στην Ευαγγελίστρια), 

το λεωφορείο έρχεται κάθε μισάωρο και… όπο-
τε το θυμάται. Το λεωφορείο έχει φθορές. Εκτός 
αυτού, επειδή το χρησιμοποιούν άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας, είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί 
κάποιος από το πώς κινείται».

Δέσποινα Αραμπατζή,  
21 ετών, φοιτήτρια

«Η εξυπηρέτηση 
των λεωφορείων, 
δεν είναι πολύ καλή, 

θα ήθελα να αλλά-
ξει. Όσον αφορά στην 

καθαριότητα, δε μαζεύ-
ονται τα σκουπίδια αρκετά 
συχνά, ειδικά στο κέντρο. 

Ενώ περνούν συχνά τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα 
εμποδίζουν με τον τρόπο που είναι σταθμευμένα, 

δυσκολεύουν δηλαδή τη διέλευση των σκουπι-
διάρικων». 

Χριστίνα Μανέτα,  
29 ετών, ιδιωτικός 

υπάλληλος
«Θα ήθελα να δω 
ένα ωραίο, καθαρό, 
μεγάλο πάρκο για 

σκύλους. Υπάρχει ένα, 
αλλά είναι σε τραγική 

κατάσταση, στην Πέτρου 
Συνδίκα. Είναι σα χωματό-

δρομος. Ένας περιφραγμένος χώρος απλά. Υποτί-
θεται ότι είναι για σκύλους, αλλά είναι σκουπιδό-
τοπος». 

Νίκος Γκόλας,  
28 ετών,  

Μελισσοκόμος
«Θα ήθελα οι πο-
δηλατοδρόμοι να 
“καθαρίσουν” από 

αυτοκίνητα και να μην 
παρκάρουν τα δεύτε-

ρα στις ράμπες αναπήρων. 
Να τηρείται ο Κ.Ο.Κ.. Τους 

άστεγους που βλέπουμε, καλό θα ήταν ο δήμος 
να τους βοηθήσει. Να γίνει, υπό την αιγίδα του 
δήμου, ενίσχυση της αλληλεγγύης του κόσμου 
μέσω διάφορων event, συναυλιών, για παρά-
δειγμα, όπως έχουν ήδη γίνει, αλλά με μεγαλύ-
τερη συχνότητα, μιας και βελτιώνεται ο καιρός. 
Τα event, αυτά, να έχουν ενημερωτικό χαρακτή-
ρα, με θέματα που αφορούν στην κοινωνία, στα 
σκουπίδια, στην ανακύκλωση κ.λ.π.». 

Ιωάννα Χατζηγιαννάκη,  
20 ετών, φοιτήτρια

«Καταρχήν, σχετικά 
με τον τομέα της 
υγείας, στην καθα-
ριότητα υπάρχουν 

περιθώρια βελτί-
ωσης,  σε  ατομικό 

επίπεδο γιατί δεν είναι 
όλα ευθύνη του δήμου. Από 
την άλλη πλευρά, γίνονται 

συνέχεια απεργίες. Κάποιες φορές τα σκουπίδια 
μένουν στους δρόμους. Θα μπορούσε, επίσης, 

να υπάρχει ένας μεγαλύτερος διαχωρισμός των 
απορριμμάτων ώστε να ανακυκλώνονται περισ-
σότερα, αλλά και μια κινητοποίηση του κόσμου 
προς την ανακύκλωση. Νομίζω ότι ο καθένας 
σκέφτεται λίγο πιο ωφελιμιστικά και πιο ατομικά 
και δεν έχει συνήθειες ανακύκλωσης ακόμη. Στην 
υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει περισσότερο το δεύ-
τερο, σε αντίθεση με εδώ. Υπάρχει πρόβλημα με 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η νοοτροπία των 
ανθρώπων πρέπει να αλλάξει σε αυτό, νομίζω. Να 
βελτιωθεί η καθημερινότητα. Η καθαριότητα και 
η καθημερινή μας μεταφορά είναι τα πιο σημα-
ντικά. Η εικόνα που μπορεί να δει κανείς είναι ο 
πανζουρλισμός που γίνεται μέσα στα λεωφορεία- 
σπρωξίματα, φωνές-  ποιος θα προλάβει να πάρει 
τη θέση. Αν πάμε σε μια άλλη χώρα ή πόλη, τα 
πράγματα είναι πολύ πιο υπεύθυνα. Περιμένει ο 
κόσμος πότε θα κατεβούν οι επιβαίνοντες και ανε-
βαίνει μετά. Δεν γίνεται αυτό το χάος που συμβαί-
νει σε εμάς. Είναι θέμα νοοτροπίας περισσότερο 
και όχι κάποιας απόφασης του δήμου». 

Θανάσης Κιρμιζής,  
19 ετών, φοιτητής

«Θα ήθελα να βελτι-
ωθεί η κατάσταση με 
τα λεωφορεία, από 
πλευράς συχνότητας 

σε κάποιες γραμμές, 
ίσως και ευρυχωρίας 

στο εσωτερικό τους. Αυτό 
το πράγμα, που ο ένας είναι 

πάνω στον άλλο, κάποιες φορές, είναι κουραστι-
κό. Σίγουρα οι δρόμοι θα μπορούσαν να είναι πιο 
καθαροί, αλλά αυτό είναι και προσωπικό θέμα, 
θέμα νοοτροπίας, να μην πετάμε, δηλαδή, έξω 
από τους κάδους τα σκουπίδια». 

� Χρ.�Καράπα

Οι αλλαγές που... οραματίζονται  
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης απαντούν στο αν θα ήθελαν να αλλάξουν κάτι στην πόλη τους και τί θα ήταν αυτό! Η Karfitsa δίνει βήμα στους πολίτες να παραθέσουν το όραμα τους 
και εκείνοι αναφέρουν- μεταξύ άλλων και κατά πλειοψηφία- ότι θα προτιμούσαν να «βελτιωθεί η κατάσταση με τα λεωφορεία, από πλευράς συχνότητας, σε κάποιες γραμμές, ίσως και 

ευρυχωρίας», αλλά και ότι θα ήθελαν, σχετικά με την ανακύκλωση, «να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση από το δήμο».

Ζητούν ΜΕΤΡΟ, 
καλύτερο Ο.Α.Σ.Θ. 

και... πάρκα

#δικό_σας
«ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΝΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ” ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»
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Το «ΦΟΡΤΗΓΟ» πενήντα χρόνια μετά έρχεται 
Θεσσαλονίκη. Ποιες οι διαφορές του Σαββό-
πουλου του 2017 από εκείνον του 1966; Είναι 
εύκολο μετά από πενήντα χρόνια να κάνει κά-
ποιος το ταξίδι αντίστροφα και να επιστρέφει 
από εκεί που ξεκίνησε; Πώς σας φαίνεται η 
Θεσσαλονίκη τότε και τώρα; 

Εγώ «έρχομαι συνεχώς απ’ την Θεσσαλονίκη» και 
συνεχώς επιστρέφω σ’ αυτήν. Η μόνη διαφορά 
είναι, νομίζω, ότι το 1966 έφυγα με ένα φορτηγό 
ενώ τώρα  επιστρέφω με ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ. Το κέντρο 
της πόλης είναι κατά 80% ίδιο, δεν άλλαξε. Οι γει-
τονιές όμως εκεί που μεγάλωσα, στην οδό Ζάννα, 
έγιναν αγνώριστες. Μέσα μου όμως η Θεσσαλονί-
κη είναι πάντα ίδια, μία και μοναδική. Είναι ευτυχία 
να επιστρέφεις στην αφετηρία σου. 

Εσείς τι θα βάζατε σήμερα μέσα σε ένα... φορ-
τηγό, προκειμένου να ξεφύγετε από το γκρίζο 
των ημερών; Με ποιους θα θέλατε να συνταξι-
δέψετε και ποιο τραγούδι θα έπαιζε στη διαπα-
σών στο... ράδιο; 

Θα  έπαιζε την παλιά αξέχαστη εκπομπή της Τόνιας 
Καράλη, στο Β΄ Πρόγραμμα της Ε.Ι.Ρ.,  «Η λεω-
φόρος της μελωδίας». Μαζί μου θα ήταν ο Άλκης, 
ο Γιάννης Ζήκας, ο Πανάγος, ο Βασιλάκης και ο 
Τάσος.

Τι να περιμένουν όλοι όσοι έρθουν στο Βασιλικό 
Θέατρο στις 8 και 9 Μαΐου για να παρακολου-
θήσουν τις δυο αυτές μοναδικές παραστάσεις; 

Να ταξιδέψουν. Να ακούσουν τραγούδια και 
ιστορίες από τότε. Είναι ένα θέατρο τραγουδιών, 
είναι μια παράσταση. Το «Φορτηγό» είναι 20 τρα-
γούδια. Τα 12 κυκλοφόρησαν το 1966. Υπάρχουν 
άλλα 8 που κόπηκαν από την τότε λογοκρισία και 
κυκλοφόρησαν στην μεταπολίτευση το 1975. Π.χ.  
η «Θανάσιμη μοναξιά του Α.Α.», η «Συγκέντρωση 
της ΕΦΕΕ» κ.α. Μπορεί να κυκλοφόρησαν μετά, 
ανήκουν όμως κι αυτά στον κύκλο του «Φορτη-
γού» γιατί γράφτηκαν το 1965 και το 1966. Τα παί-
ζουμε με τρεις νέους ομότεχνους μου, την Κατερί-
να Πολέμη, τον Θέμο Σκανδάμη και την Εύη Μάζη. 
Μας συνοδεύουν δυο κορυφαίοι δεξιοτέχνες, ο 
Γιώτης Κιουρτσόγλου και ο Δημήτρης Λάππας. 
Το εικαστικό μέρος της παράστασης υπογράφει ο 
επιστήθιος Αλέξης Κυριτσόπουλος με την βοήθεια 
της Ζαΐρας Φαληρέα, της κόρης του Τάσου.

Κοιτώντας πίσω, πενήντα χρόνια μετά,  ποιο είναι 
το στοιχείο εκείνο που σας έκανε... Σαββόπουλο; 

Όταν ήμουν μικρός με μάγευαν τραγούδια όπου ο 
στίχος, η μουσική και η φωνή ήταν θαρρείς ένα. 
Τραγούδια του Αττίκ. Π.χ.  η «Παπαρούνα».  Μου 
έκαναν εντύπωση αυτά τα τραγούδια, ήταν μικρές 
ιστορίες, πολύ γοητευτικές και με ωραία οικονο-
μία φτιαγμένες. Μετά με ενθουσίαζε ο Βαμβακά-
ρης. Ο Βαμβακάρης με «έφτιαχνε» πάρα πολύ, 
γιατί εκτός που έγραφε ο ίδιος τους στίχους και τη 

μουσική όπως και ο Αττίκ, τραγουδούσε κιόλας με 
μια υποβλητική και σπηλαιώδη φωνή σαν φιγού-
ρα από τον θίασο σκιών του Καραγκιόζη. Αυτή η 
ανάγκη που νιώθω να είναι ο στίχος και η μουσική 
ένα, είναι κάπως σα να θέλω όλα να είναι ένα, όλα 
να είναι εναρμονισμένα. 

Εκπτώσεις στο έργο σας ή συμβιβασμούς έχετε 

την αίσθηση πως κάνατε; 

Σαν καλλιτέχνης θέλω να μ’ αγαπάνε. Όταν δυ-
σαρεστούνται με τα λεγόμενά μου ή τα τραγού-
δια μου, λέω στον εαυτό μου «Την άλλη φορά 
να μιλάς πιο προσεκτικά». Αλλά όταν γράφω το 
ξεχνάω! Επικρατεί μέσα μου η φύση του τροβα-
δούρου που τον αναγκάζει να λέει ό,τι αισθάνεται. 

Από που εμπνέεστε για τα τραγούδια σας, τους 
στίχους, τις μουσικές σας; 

Από πολλά. Συχνά από κάτι στιγμές όπου το συλ-
λογικό τέμνεται με το ατομικό στοιχείο. Μας δια-
περνούν συνεχώς υποσυνείδητα ρεύματα που ο 
κόσμος συνήθως δεν τους δίνει σημασία. Ο καλ-
λιτέχνης όμως μαγνητίζεται και τα παρατηρεί. Σαν 
να κάνει διαλογισμό. Αυτή η δουλειά πλουτίζει την 
ψυχή και νοηματοδοτεί τον βίο. Του δίνει μορφή 
και λόγο. Αυτό προσπαθώ από μικρός. Αυτό ήταν 
το παιχνίδι μου. Από πέντε χρονών ταίριαζα τρα-
γουδάκια.

Η παράσταση που θα μας παρουσιάσετε στη 
Θεσσαλονίκη έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από 
χιλιάδες θεατές στην Αθήνα, ενώ κριτικοί θε-
ώρησαν πως πρόκειται για την καλύτερη πα-
ράσταση της πορείας σας. Συμφωνείτε με αυτή 
την παραδοχή; Ποια θεωρείτε κορυφαία στιγμή 
της καριέρας σας και ποια είναι εκείνη που θα 
θέλατε να ξεχάσετε;

Κορυφαία στιγμή της καριέρας μου είναι όταν 
έκανα οτοστόπ  και ανέβηκα στο φορτηγό για να 
τη συναντήσω αυτήν την καριέρα.  Απ’ την άλλη 
μεριά, θα ήθελα να ξεχάσω τις περιπτώσεις εκεί-
νες που τα τραγούδια μου γέννησαν μίση και πάθη 
πέρα από την όποια καλλιτεχνική τους αξία.  Όταν 
ένιωσα αδικημένος απ’ την σφοδρή απόρριψη, 
όταν έχασα τη δουλειά μου, όταν πικράθηκα. 
Επειδή όμως με τον καιρό η πίκρα πέρασε, τις 
λογαριάζω κι αυτές στις εμπειρίες και στις ωραίες 
αναμνήσεις.  

Τι δεν ξέρει ο κόσμος για τον «Νιόνιο» που 
αγαπά και παρακολουθεί πενήντα χρόνια τώρα; 

Αγαπώ τις μεγάλες παρέες, μου αρέσουν οι πα-
γωμένες μπύρες και οι τουλούμπες των παλιών 
ζαχαροπλαστείων της πόλεως μας. Είμαι παλιομο-
δίτης. Δεν έχω κινητό, δεν ξέρω να οδηγώ, δεν 
ξέρω κομπιούτερ και δυστυχώς καπνίζω ακόμα.

«Θέλω να ξεχάσω τις περιπτώσεις που τα τραγούδια 
μου γέννησαν μίση και πάθη…» 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έναν Δεκέμβρη. Έφυγε από αυτή για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα αλλά πάντα επιστρέφει για να πάρει μια… τζούρα Θερμαϊκού. Γι’ αυτόν 
άλλωστε είναι ευτυχία να επιστρέφει στην αφετηρία του. Διονύσης Σαββόπουλος ή αλλιώς «Νιόνιος». Οι συστάσεις περισσεύουν. Ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός με μια πορεία που 

φέτος κλείνει πενήντα χρόνια. Πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που γράφουν και ερμηνεύουν. Ταυτισμένος με τραγούδια που… «κάτι έχουν να πουν». Να στείλουν 
ένα μήνυμα: πολιτικό, ερωτικό, ρομαντικό. Φέτος, στην ηλικία των 70 plus ο αγαπημένος «Νιόνιος» κλείνει τα… πενήντα (χρόνια καριέρας) και επιστρέφει στην πόλη του με το ΦΟΡΤΗΓΟ 

του τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1966 από την εταιρία Lyra. Μιλά αποκλειστικά στην Karfitsa για τη Θεσσαλονίκη, τις πηγές έμπνευσής του, τις εκπτώσεις που έχει κάνει στο 
έργο του, τις κορυφαίες στιγμές της πολύχρονης καριέρας του και τις άγνωστες πτυχές της ζωής και της καθημερινότητάς του. Υπόσχεται δε, να… «κρατήσουν οι χοροί»!

#συνέντευξη
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Karfitsa
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■ Το Διεθνές εμπορικό γεγονός Φρέ-
σκων Φρούτων & Λαχανικών, Freskon 
πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή 
φορά στις 27-29 Απριλίου στο Διεθνές 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.  Στόχος της διοργανώ-
τριας εταιρίας ΔΕΘ-HELEXPO είναι να 
αναδείξει τη Freskon ως το απόλυτο 
εμπορικό γεγονός για τον κλάδο των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και 
Ανατολικής Μεσογείου. Οι εκθέτες της 
Freskon έρχονται σε επαφή με τους 
μεγαλύτερους ομίλους του διεθνούς 
λιανεμπορίου, καθώς και με εγχώρι-
ους και ξένους διακινητές στα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά. Εκτός από το 
πλήθος εμπορικών επαφών, νέων συ-
νεργασιών και συμφωνιών, που πραγ-
ματοποιούνται κατά τη διάρκεια της, η 
Freskon είναι και το επίκεντρο παράλ-
ληλων συνεδριακών και άλλων εκδη-
λώσεων, στις οποίες παρουσιάζονται οι 
πιο επίκαιρες εξελίξεις στην παραγωγή 
και εμπορία των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών. Οι εκθέτες προέρχονται 
από την Αργεντινή, Βουλγαρία, Ελλά-
δα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Κύπρο, 
Αλβανία, Αίγυπτο. Ακόμη, έχει επεκτα-
θεί σημαντικά το πρόγραμμα των προ-
σκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών 
(hosted buyers), που θα προσελκύσει 
140 επισκέπτες από την Αυστρία, Λευ-
κορωσία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, 
Δανία, Αίγυπτο, Γαλλία, ΠΓΔΜ, Γερμα-
νία, Χονγκ-Κονγκ, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Κουβέιτ, Κιργιστάν, Λετονία, Λίβανο, 
Λιθουανία, Μαρόκο, Ολλανδία, Πολω-
νία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αρα-
βία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, Ουκρανία και Μ. Βρετανία.

■ Στη διάθεση των καταναλωτών ηλε-
κτρικού ρεύματος που θα επιλέξουν να 
μειώσουν το λογαριασμό τους, βρίσκο-
νται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Τα ΕΛΤΑ 
παρέχουν το χαμηλότερο τιμολόγιο για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μπαί-
νουν δυναμικά στη λιανική πώληση ηλε-
κτρικού ρεύματος. Αντίστοιχες αιτήσεις 
υπέγραψαν και κατέθεσαν στις κατά τό-
πους Περιφερειακές Διευθύνσεις των 
ΕΛΤΑ, οι Περιφερειακοί Διευθυντές και 
οι Διευθυντές Καταστημάτων. Η χρέ-
ωση για τους λογαριασμούς ρεύματος 
για τα νοικοκυριά είναι 0,0860 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα, για κατανάλωση μέχρι 
2.000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο. Για 
νοικοκυριά με μεγαλύτερη κατανάλω-

ση, η χρέωση είναι 0,0840 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα, η χαμηλότερη της αγοράς 
και 18% φθηνότερη από την αντίστοιχη 
χρέωση της ΔΕΗ. Η χαμηλότερη τιμή 
της αγοράς γίνεται ακόμα χαμηλότερη 
όταν ο καταναλωτής εξοφλεί εμπρό-
θεσμα τους λογαριασμούς του, οπότε η 
επιπλέον έκπτωση είναι 10% και οι χρε-
ώσεις διαμορφώνονται σε 0,0774 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα και 0,0756 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα για καταναλώσεις πάνω 
από 2.000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο. 
Αυτή η τιμή χρέωσης είναι η χαμηλότε-
ρη τιμή σε σχέση με κάθε άλλη προσφο-
ρά στην αγορά. Για τους επαγγελματίες 
καταναλωτές με μικρές εγκαταστάσεις 
(Γ21 π.χ. γραφεία, μικρά καταστήματα) 
η χρέωση είναι 0,0910 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα, δηλαδή 10,5 % φθηνότερα 
από την αντίστοιχη χρέωση της ΔΕΗ. 
Για επαγγελματίες με μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις (Γ22 π.χ. μεγάλα εμπο-
ρικά καταστήματα, βιοτεχνίες) η χρέ-
ωση ενέργειας είναι 0,0750 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα, δηλαδή 9,2% φθηνότερα 
από τη ΔΕΗ. Επιπλέον, στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία καταναλωτών, η χρέ-
ωση ισχύος είναι 0,750 ευρώ ανά kW, 
δηλαδή 32% φθηνότερα από τη ΔΕΗ. Οι 
τιμές αυτές γίνονται χαμηλότερες κατά 
10% για τους συνεπείς καταναλωτές, 
διαμορφούμενες σε 0,0819 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα (Γ21) και 0,0675 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα (Γ22). Ενημερωθείτε από 
την επίσημη ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ στο 
www.elta.gr και από το τηλεφωνικό 
κέντρο 11 135 χωρίς χρέωση από στα-
θερό τηλέφωνο.

■ Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονί-
κης ενημερώνει εμπόρους και κατα-
ναλωτές ότι το πρώτο δεκαήμερο του 
Μαΐου ισχύει η ενδιάμεση ανοιξιάτικη 
εκπτωτική περίοδος. Λόγω της υπο-
χρεωτικής αργίας της πρωτομαγιάς, 
η εκπτωτική περίοδος για το 2017 θα 
ισχύσει από την Τρίτη 2 Μαϊου έως και 
την Τετάρτη 10 Μαϊου 2017. Κατά τη 
διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της 
αναγραφής της παλαιάς και της νέας τι-
μής των προϊόντων και υπηρεσιών που 
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η 
αναγραφή και η εμπορική επικοινω-
νία ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα, 
τα καταστήματα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν (προαιρετικά) την Κυριακή 7 
Μαϊου 2017 (πρώτη Κυριακή της ενδι-
άμεσης ανοιξιάτικης εκπτωτικής περι-
όδου).
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ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ�ΤΟ�ΚΡΑΤΟΣ Αυτή είναι η... 
αίσθηση που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό, 
σε κάθε τομέα της οικονομίας και της κοι-
νωνίας! Η κυβέρνηση εντελώς αποκομμένη 
από τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει 
πλέον ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, 
δηλώνει ότι θα ψηφίσει όλα όσα παράλογα 
και καταστροφικά απαιτούν οι... «θεσμοί» 
και μετά έχει ο Θεός δηλαδή, με απλά λόγια, 
δηλώνει απροκάλυπτα ότι δεν είναι σε 
θέση ούτε να προστατεύσει τη χώρα, ούτε 
βεβαίως να κάνει κάτι για να σταματήσει τη 
ραγδαία επιδείνωση της Ελληνικής οικονο-
μίας, που βαδίζει μήνα με μήνα σε πλήρη 
στάση πληρωμών!

ΤΟ�ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ�ΤΗΣ�ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ που 
διακατέχει όλους τους Έλληνες, χτύπησε 
προ ημερών προς την πολιτειακή ηγεσία 
από το Ε.Β.Ε.Θ. που δηλώνει απερίφραστα 
την τραγική πραγματικότητα. Οι Έλληνες 
δεν είναι πλέον απογοητευμένοι. Είναι 

απελπισμένοι! Ζητώντας επειγόντως, την 
παρέμβαση του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας, του πρωθυπουργού 
και των πολιτικών αρχηγών, 
ώστε να σταματήσει η φορολε-
ηλασία των Ελλήνων τώρα... 
Το υπουργείο Οικονομικών και 

ο Διοικητής Δημοσίων Εσόδων 
καλούνται να τα «μαζέψουν» γιατί 

με την... πολιτική τους εξαθλίωσαν όχι 
μόνον το επιχειρείν, αλλά και ολόκληρη την 
κοινωνία!

ΟΛΟΙ�ΟΙ�ΦΟΡΕΙΣ�και τα Επιμελητήρια όλης 
της χώρας, ζητούν άμεσα να αρθούν τα 
«capital controls» γιατί στράγγισαν την αγο-
ρά και έφεραν τους πολίτες χωρίς χρήματα 
στα χέρια τους. Να σταματήσουν οι κατα-
σχέσεις λογαριασμών που έφεραν μόνον 
καταστροφή και απόγνωση σε επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά. Χίλιες κατασχέσεις λογαρια-
σμών την ημέρα γίνονται και το αποτέλεσμα 
είναι όχι μόνον απάνθρωπο και απαξιωτικό 
για τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά 
πρωτίστως καταστροφικό για την Ελληνική 
οικονομία και το Κράτος! Ζητούμε πίσω 
τη ζωή μας, τονίζουν σε δραματικό τόνο 
πολίτες και έμποροι και ζητούν να παύσει 
το Κράτος να λειτουργεί ως «τιμωρός» 
της επιχειρηματικότητας και κάθε Έλληνα 
πολίτη! 

ΕΙΚΟΝΑ�ΧΑΟΥΣ�και κραυγές αγωνίας 
από παντού... Κατασχέσεις και πλειστηρι-
ασμοί ακινήτων, οι οφειλές στην εφορία 
ξεπέρασαν τα 100 δις, στα ταμεία τα 25 δις 
και τα κόκκινα δάνεια από 25 δις το 2009 
έφτασαν αισίως το 2016 και ξεπερνούν τα 
120 δισ. (!). Εικόνα χάους και απελπισίας 
παντού και την ίδια ώρα συνεχίζουν οι «μη-
χανισμοί» του Κράτους, τη φορολεηλασία, 
με πρόστιμα, με κυρώσεις, με κατασχέσεις 
και με κάθε λογής τρόπους αφαίμαξης 
του Ελληνικού λαού: Κρυφές χρεώσεις 
«χαράτσια» στη ΔΕΗ, έμμεσους φόρους στα 
καύσιμα, τρελές απαιτήσεις στον ΕΝΦΙΑ και 
ένας Θεός ξέρει τι άλλο μας ετοιμάζουν... 

Ο�Ντ.�Κωστόπουλος�είναι�Πρόεδρος�του�
Ελληνικού�Κέντρου�Επικοινωνίας.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά 68 ατόμων για την αντιμετώπιση απρό-
βλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εξέδωσε 
το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟ-
ΔΟΣΑΚΕΙΟ», νοσηλευτικές Μονάδες Κοζάνης 
και Πτολεμαίδας, που εδρεύει στην Κοζάνη. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Κ. Μαματσίου 1, ΤΚ 50131 Κοζάνη και 
στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
υπόψιν κ. Πασχαλίδου Μαρίας και Αναστασο-
πούλου Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2461 
352 809).

■ Ο δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβα-
σης μίσθωσης έργου,  με έναν εξωτερικό  ειδικό 
επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο  Μηχανικό), για 
την υποστήριξη στη συμμετοχή του στη 2η φάση 
του Έργου: «RESILIENT EUROPE – European 
cities joining forces to improve city resilience» 
του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προ-
γράμματος URBACT III. Για περαιτέρω διευκρινί-
σεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 
2313-317666, 2313-317137.

■ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), 
επιθυμεί να προσλάβει Ενσακιστές για την κάλυ-
ψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκατα-
στάσεις  Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης 
πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φω-
τογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή  στη δι-
εύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρ-
ρας 8Α Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι Υπόψη Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας 
απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης (ΕΒ1).

■ Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανα-
κοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
50 θέσεων εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της ΟΛΘ Α.Ε. που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να απευθυνθούν στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Εντός Λιμένος, Α’ 
Προβλήτα – Τ.Θ. 104 67- Τ.Κ. 540 12, απευθύνο-
ντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινω-
νίας: 2310- 593110, 2310- 593121).

■ Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 70 μό-
νιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ σύμφωνα με την σχετική 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία λήγει στις 10 Μαΐου 2017. Η υπογε-
γραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής 
αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δι-
καιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2017 Τ.Θ. 
14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510.

■ Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο 
ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑ-
ΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με Άξονα 
Προτεραιότητα 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ». Υποβολή Αιτήσεων έως και  
02/05/2017. 

Νέες θέσεις εργασίας
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#επιχειρηματική_ιδέα

Κάποια στιγμή ένα συγγενικό τους πρόσωπο χρειάστηκε αίμα. Ψάχνοντας για αιμοδότες συνειδητοποίησαν ότι η χώρα μας 
υστερεί στον τομέα αυτό. Έτσι το 2012 σκέφτηκαν ότι έχουν μια ιδέα, η οποία εάν έπαιρνε σάρκα και οστά και μετατρεπόταν 

σε πλατφόρμα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος και των αναγκών αίματος που έχει η Ελλάδα.  

Κάπως έτσι, o Αλέξανδρος  Σωτηρόπουλος, 
η Ναταλία Κρίτσαλη και η Ναταλία Μπουγα-
δέλη δημιούργησαν το 2012 το BLOOD-E το 
οποίο ξεκίνησε ως ηλεκτρονική πλατφόρμα 
και εδώ και τρία χρόνια έχει μετατραπεί σε 
οργανισμό. Το bloode.org έχει ως στόχο την 
κάλυψη της ανάγκης για αίμα στοχεύοντας 
στην αύξηση του ποσοστού των εθελοντών 
αιμοδοτών και την οργάνωση του συστήμα-
τος αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Και όλα αυτά 
μέσω οργανωμένων δράσεων και εκκλήσε-
ων. 

Μόλις�το�2%�των�Ελλήνων� 
είναι�σταθεροί�αιμοδότες�

 Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, σύμ-
φωνα με τους δημιουργούς του είναι απο-
καρδιωτική. Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα 
ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 550.000 μονάδες 
αίματος. Από αυτές ως χώρα καλύπτουμε 
εθελοντικά λιγότερο από 50%. Οι υπόλοιπες 
μονάδες συγκεντρώνονται από δότες αντι-
κατάστασης, δηλαδή ανθρώπους που δίνουν 

εκ μέρους κάποιου προκειμένου αυτός να 
μπορέσει να προχωρήσει τη θεραπεία του. 
Σταθεροί εθελοντές αιμοδότες, αυτοί δηλα-
δή που δίνουν αίμα τουλάχιστον 2 φορές σε 
διάστημα 12 μηνών, είναι μόλις το 2% του 
πληθυσμού. Μιλώντας στην Karfitsa ο Αλέ-
ξανδρος Σωτηρόπουλος, συνδημιουργός και 
Operations Manager του BLOOD-E αναφέρει 
ότι τα προβλήματα στην υλοποίηση της αρ-
χικής ιδέας ήταν πολλά. «Η ουσία έγκειται 
στο να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τις δύ-
σκολες στιγμές με ωριμότητα και ψυχραιμία. 
Όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά με ανθρώπους 
από το σύστημα υγείας και ειδικά από τα τμή-
ματα αιμοδοσίας αρκετοί μας κοιτούσαν με 
δυσπιστία. Αντίστοιχα μια πρόκληση ήταν να 
ξεπεράσουμε το μικρό φράγμα δυσπιστίας 
που μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές απέ-
ναντι στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Όμως 
ξέραμε καλά ότι αν αποδείξεις αυτό που λες 
με τα έργα σου ο κόσμος θα το αναγνωρίσει. 
Έτσι κάθε φορά που παρουσιάζεται κάποιο 
πρόβλημα προσπαθούμε να βρούμε τι εί-

ναι αυτό που πρέπει να κάνουμε καλύτερα» 
υποστηρίζει χαρακτηριστικά. 

Πως�λειτουργεί;�

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι απλή. 
Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο: «αρχικά 
περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται 
κανείς σχετικά με την αιμοδοσία καθώς και 
ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις 
μας και τους τρόπους που μπορεί να δρα-
στηριοποιηθεί κανείς στο χώρο αυτό. Εκτός 
όμως από εργαλείο κινητοποίησης και ενη-
μέρωσης των πολιτών η πλατφόρμα εξυπη-
ρετεί και την πρώτη διαδικτυακή κοινότητα 
ενεργών εθελοντών αιμοδοτών. Μέσα από το 
www.bloode.org μπορεί ο καθένας να απευ-
θύνει μια άμεση έκκληση για φιάλες αίματος 
απευθυνόμενος σε μια βάση περισσότερων 
από 4000 ανθρώπων οι οποίοι μπορούν με 
ένα κλικ να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους 
για βοήθεια. Έτσι η διαδικασία εύρεσης αί-
ματος γίνεται ταχύτερη, πιο εύκολη και πιο 
ασφαλής για όλους».

Γίνε δωρητής αίματος… online 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Η αρχική ομάδα αποτελούνταν από τρεις φοιτητές του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Φυσικά από το ξε-
κίνημα της ιδέας μέχρι σήμερα είναι πολλοί αυτοί που 
συνέβαλαν στην εξέλιξη του οργανισμού με ιδιαίτερη 
σημασία σε όσους είχαν ρόλο μέντορα για τα πρώτα βή-
ματα του BLOOD-E. Επόμενος στόχος είναι τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 η ομάδα να αριθμεί τα 15 άτομα. Όπως 
υποστηρίζει ο κ. Σωτηρόπουλος για τη λειτουργία του 
BLOOD-E είναι σημαντική η παρουσία των εθελοντών. 
«Όπως λέμε πάντα, το BLOOD-E δεν είναι απλά μια 
πλατφόρμα αλλά οι άνθρωποι πίσω από αυτήν. Όχι μόνο 
αυτοί που την δημιούργησαν και την συντηρούν αλλά 
αυτοί που τη χρησιμοποιούν και της δίνουν νόημα. Οι 
εθελοντές που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη 
δράση μας είναι αυτοί που κινούν το BLOOD-E. Εμείς με 
τις αιμοδοσίες, τα ενημερωτικά προγράμματα και την 
πλατφόρμα δίνουμε απλά το μέσο στους ανθρώπους 
για να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους» αναφέρει 
χαρακτηριστικά.  Σημειώνεται πως με πρόχειρους υπο-
λογισμούς μέσω του BLOOD-E, όπως αποδεικνύεται και 
στην ιστοσελίδα της εν λόγω πλατφόρμας, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 17 δράσεις, 130 εκκλήσεις για αίμα και 
αιμοπετάλια, έχουν σωθεί 2.100 ζωές ενώ υπάρχουν 
καταγεγραμμένοι στην πλατφόρμα 4500 εθελοντές 
αιμοδότες. Με την εγγραφή ενός εθελοντή στην πλατ-
φόρμα γίνεται αυτομάτως  μέλος μιας ενεργούς διαδι-
κτυακής κοινότητας. “Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε 
την αιμοδοσία με μια συνολική ευχάριστη εμπειρία, είτε 
αυτό αποτελεί μια παράλληλη δράση στον χώρο της εκ-
δήλωσης είτε ένα ολοήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
με δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους. Η λογική 
πίσω από αυτό είναι ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε 
την αιμοδοσία σαν μια άχαρη διαδικασία αλλά σαν ένα 
δώρο ζωής προς την κοινωνία μας» καταλήγει στην 
Karfitsa ο κ. Σωτηρόπουλος. 

4500 εθελοντές
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Η αμυγδαλιά, έστεκε απέναντι από το σπίτι. 
Μία μέρα μου πρόσφερε ένα σπασμένο κλα-
δί της. Ήταν πανέμορφο ροζ, όταν έβγαλα 
τη φλούδα του. Στάθηκε τόσο καλά στο χέρι 
μου, ώστε πήρα ένα κομμάτι  πουρνάρι που 
προοριζόταν για το τζάκι κι έφτιαξα μία μα-
τσόλα. Την πρώτη μου ματσόλα, πρωτόγονη, 
χωρίς κόλλες, βίδες και καρφιά. Κι επειδή 
δεν υπήρχαν ούτε εργοδότες ούτε μπριζό-
λες να χτυπήσω, ξεκίνησα να φτιάχνω ένα 
σπιτάκι στον κήπο μέχρι να βρω δουλειά, 
προκειμένου να κρατήσω την αυτοεκτίμηση 
μου ακέραια. 

Το σπιτάκι τελείωσε μόνο όταν ξαναμπήκα σε 
control τηλεοπτικού σταθμού, μήνες μετά. 

Η ολοκλήρωση του έγινε συνοπτικά και 
χωρίς να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι είχε 
συμβεί: Το σπιτάκι είχε κλείσει μία περίοδο 
ανεργίας σχεδόν αναίμακτα και με ένα ακό-
μα επάγγελμα να έχει ξεφυτρώσει. Από τότε, 
συνεχίστηκε η πορεία των 23 ετών στη δη-
μοσιογραφία χωρίς πλέον το ξύλο να λείψει 
από τα χέρια μου. Ξεκίνησα, λοιπόν, να σχε-
διάζω και να κατασκευάζω ξύλινα φωτιστικά 
από εκλεκτή ξυλεία. 

Σήμερα, οι  ώρες της ζωής μου μοιράζονται 
ανάμεσα σε βιβλία και  κινηματογραφικά συ-
νεργεία για ντοκιμαντέρ και σκαρπέλα και 
ξύλα για τα φωτιστικά μου. Η ματσόλα είναι 
στο τραπεζάκι της εισόδου, το πρώτο πράγ-
μα που βλέπω όταν μπαίνω κι όταν βγαίνω.  
Το ξύλο είναι ένας άνθρωπος χωρίς μιλιά. 
Γεννιέται, θρέφεται, μεγαλώνει, ανθίζει, αρ-
ρωσταίνει, γίνεται καλά, πεθαίνει. Το ξύλο 
είναι ένας σκύλος χωρίς μιλιά. Προσφέρει 
ότι έχει. Ζωή, δροσιά, σκιά, φαγητό, ζέστη, 
χρηστικότητα και το μόνο που ζητά είναι λίγη 
φροντίδα.  Το ξύλο είναι σαν τη γυναίκα. Έχει 
ωραία υφή, έχει ωραία μυρωδιά, πρέπει να 
ξέρεις πώς να του φερθείς και να γνωρί-
ζεις τα μυστικά του.  Το ξύλο δεν είναι σαν 
τη γυναίκα. Συγχωρεί εύκολα τα λάθη σου… 
Γι’ αυτό, δεν είναι τρέλα να κοιτάζομαι εβδο-
μάδες με τα ξύλα στο εργαστήρι, μέχρι να 
έρθει η ιδέα για ένα σχέδιο, για μία μορφή, 
αυτή που του ταιριάζει περισσότερο και να 
απαντηθούν ερωτήσεις: Πώς θα καταφέρει 
να ενωθεί με ένα κομμάτι σίδερο, μάρμαρο ή 
ύφασμα; Πως θα πρέπει να λουστεί με φως; 
Ποιό λάδι ή κερί  θα ξαναζωντανέψει και θα 
ομορφύνει το χρώμα, τα νερά και τους ρό-
ζους του;

Το ξύλο είναι η ανάμνηση των παιδικών μας παιχνιδιών. Σφεντόνες, τόξα , σπαθιά, αυ-
τοκινητάκια, κρυψώνες, όλα φτιαγμένα από ξύλο με τα παιδικά μας χέρια και τα καρφιά 
που περίσσευαν . Κόσμοι που φτιάχναμε, πρωταγωνιστούσαμε και χτίζαμε τους  χαρα-
κτήρες μας.  Το ξύλο είναι το πρώτο ταξίδι μας πάνω στη θάλασσα. Στα χέρια απίθανων 
μαστόρων έγινε βάρκα και κάναμε βουτιές, έγινε καράβι και γίναμε  ταξιδευτές.  Γι αυτό 
δεν πειράζει να ταλαιπωριέμαι μέρες για το πώς πρέπει να φωτίσω ένα κομμάτι ξύλο. 
Χαλάλι του αν ξενυχτώ και να γυρνώ  άπραγος, ξανά και ξανά. Μα όταν βρω τη λύση 
είμαι ένας μικρός θεός… για λίγο. Και μετά πάλι μαθητούδι . Το ξύλο το σέβομαι και το 
αγαπώ. Θέλω να το φροντίζω με λάδια και κεριά, όχι με χημικά. Άλλες φορές να το 
πλημμυρίζω φως κι άλλες να το αχνοφέγγω.  Η ματσόλα μου έχει ψυχή.

Με έσωσε μία φορά, με σώζει τώρα, εύχομαι να το κάνει και στο μέλλον.  Αν πρέπει 
να διαλέξω ανάμεσα στη ματσόλα και στο control , θα διαλέξω… αξιοπρέπεια. Αυτή που 
μου πρόσφεραν και μου προσφέρουν  και τα δύο, ανάμεσα σε παραιτήσεις, απολύσεις, 
επιτυχίες και αποτυχίες, φουρτούνες και νηνεμίες. 

Wood & Light Creation - https://www.etsy.com/shop/handmadewoodlight

O κ. Τιλκερίδης έχει συνεργασθεί με όλα τα λεγόμενα «μεγάλα» κανάλια της Αθήνας 
και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με παραγωγή ντοκιμαντέρ και κατασκευή ξύλινων 
φωτιστικών.

Η�ματσόλα�έχει�ψυχή…

Σφεντόνες, τόξα, σπαθιά,  
κρυψώνες και…  κοντρόλ

Του Νίκου Τιλκερίδη

Στην ιστορία πρωταγωνιστούν ένας εργοδότης που έκλεισε το κανάλι του κι ένας άλλος που ακύρωσε ένα συμβόλαιο. Μία αμυγδαλιά, 
ένα κομμάτι πουρνάρι κι ένα σπιτάκι κήπου. Με τους δύο εργοδότες δε θα ασχοληθώ από βαρεμάρα κι άποψη. Όπως όλοι οι «καλοί» 

επιχειρηματίες, έκλεισαν τα μαγαζιά τους, φέσωσαν όλο τον κόσμο κι έζησαν αυτοί καλά… 

#τέχνη
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«Από μικρό παιδί είχα έφεση στα προπονητι-
κά περισσότερο και λιγότερο στα αθλητικά» 
λέει στην karfitsa «Θυμάμαι πως διοργάνωνα 
αγώνας για τους συμμαθητές μου στο προ-
αύλιο του σχολείου, όπου μάλιστα κρατούσα 
σημειώσεις. Σήμερα, μετά από 4.000 εκκι-
νήσεις σε τέσσερα διαφορετικά ολυμπιακά 
αθλήματα, με τα εθνικά χρώματα, έχω να 
δηλώσω ότι πιθανόν να είμαι ο άνθρωπος με 
τις περισσότερες εκκινήσεις». Ο ίδιος βέβαια 
περιγράφει ότι: «αυτό δε λέει τίποτα, γιατί 
έχω συγχρόνως και τις περισσότερες ήττες. 
Η αναλογία είναι συνήθως 8 προς 2. Όμως, 
μ’ αρέσει τις ήττες να τις ονομάζω μαθήματα. 
Στη ζωή λοιπόν ή νικάς ή παίρνεις μαθήμα-
τα». 

«Δεν�είναι�ανάγκη�να�γεράσουμε� 
καθώς�μεγαλώνουμε»

Το άθλημα που είχε τη μεγαλύτερη δράση 
επάνω στον κ. Γαρέφη, ήταν η ιστιοπλοΐα 
που την ξεκίνησε και την αγάπησε από τα 
12 του χρόνια. «Δημιουργήθηκε μία σχέση 
περιβάλλοντος προσανατολισμού και ανα-
γνώρισης των καιρικών συνθηκών, που από 
μικρή ηλικία μπήκε μέσα μου. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, ο χωροχρόνος μέσα στον οποίο 
κινούμε σαν προπονητής, να έχει πολύ με-
γάλη επίδραση. Όλα μου τα προπονητικά 
συστήματα αφορούν στην κίνηση μέσα στον 
χωροχρόνο με αυτοσυγκέντρωση. Κάτι που 
φέρνει τελικά, αποτελέσματα». Διατέλεσε 
προπονητής κολύμβησης στον ΠΑΟΚ από 
το 1980 μέχρι και το 1992 και προπονητής 
της Εθνικής Ομάδας από το 1982 μέχρι και 
το 1999. Ο ίδιος περιγράφει πως παρά τα 62 
του χρόνια, «στο τρίαθλο, το τρέξιμό μου 
συναγωνίζεται τους 50άρηδες, συνήθως, το 
ποδήλατό μου το… αφήνω νωρίτερα από 
αυτούς. Στις 12 διεθνείς αναμετρήσεις μου, 
έχω 10 χρυσά μετάλλια, ένα χάλκινο και ένα 
αργυρό. Τα αποτελέσματα όμως και οι χρόνοι 
δεν έχουν σημασία. Αυτό που μετράει είναι 
να καταλάβουμε πως… δεν είναι ανάγκη να 

γεράσουμε καθώς μεγαλώνουμε. Τα νούμε-
ρα υπάρχουν, όμως ο χρόνος είναι ένα αν-
θρώπινο δημιούργημα που στο μυαλό μας 
είναι κάπως διαφορετικά απ’ ότι θα έπρεπε. 
Ο Λεωνίδας ήταν 61 χρονών όταν σκοτώθη-
κε στις Θερμοπύλες και οι Σπαρτιάτες είχαν 
κάνει τρόπο ζωής την καθημερινή άσκηση. 
Καθημερινή άσκηση δε σημαίνει πρωταθλη-
τισμός, σημαίνει όμως καλή αερόβια ικα-
νότητα, καλή σύσταση σώματος και αντοχή 
στην καθημερινότητα. Όλα αυτά προκύπτουν 
από ένα καθημερινό πρόγραμμα άσκησης δι-
άρκειας μόλις μισής ώρας, ακόμα κι αν είναι 
κανείς υπέρβαρος, καπνίζει ή ξενυχτάει», 
λέει χαρακτηριστικά.  

«Μόλις�το�7%�είναι�ενταγμένο�σε�ένα�
συστηματικό�πρόγραμμα�άσκησης»

Η καθημερινότητά του μοιράζεται μεταξύ 
ομιλιών σε σχολεία και αμφιθέατρα, στο δη-
μοτικό κολυμβητήριο του Πανοράματος και 
στο αθλητικό του κέντρο που βρίσκεται στη 
Δροσιά, στη Θέρμη. Τα προγράμματα που 
εφαρμόζει είναι καινοτόμα για το χώρο της 
κολύμβησης και στόχος του όπως λέει, είναι: 
«να αφήσω παρακαταθήκη όλα όσα βίωσα, 
που προέκυψαν μέσα από δικές μου εμπειρί-
ες, αγώνες και γνώσεις. Στους αγώνες είναι 
που μαθαίνει κανείς να λειτουργεί υπό πίεση. 
Αφότου τιθασεύσει κανείς το εγώ του, όλα τα 
υπόλοιπα του φαίνονται εύκολα. Είναι λάθος 
αυτό που λένε ότι οι πρωταθλητές είναι εγω-
ιστές. Έφαγαν πολύ “ξύλο”, έπεσαν πολλές 
φορές και ξανασηκώθηκαν, για να είναι εκεί 
που βρίσκονται». Αναφερόμενος στο αθλη-
τικό κέντρο, περιγράφει πως υπάρχουν και-
νοτόμα προγράμματα ειδικής κολύμβησης 
που γίνονται με λάστιχα. «Δεν υπάρχει καλύ-
τερη μέθοδος ανάπτυξης του νευρομυϊκού 
συστήματος ενός παιδιού. Από επτά ετών 
γυμνάζονται μέσα στο νερό -χωρίς βάρος- 
με εφέλκυση», περιγράφει. Οι χρόνοι και οι 
επιδόσεις του στο τρίαθλο, σχολιάζονται σε 
παγκόσμια κλίμακα, με τελευταία συμμετοχή 

στο παγκόσμιο κύπελλο στο Abu Dhabi και 
αποκορύφωμα το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
όλων των κατηγοριών, που θα πραγματο-
ποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Dielsdorf. «Μόλις 
το 7% των ελλήνων είναι ενταγμένο σε ένα 
συστηματικό πρόγραμμα άσκησης σε φορέα. 
Ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωζώνης 
είναι στο 23% κι εμείς ακόμη βρισκόμαστε 
στο 1/3. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος πάει και 
αθλείται μόνος του, χωρίς να έχει έναν άν-
θρωπο δίπλα του να του πει το πιο απλό, την 
τεχνική. Μετά την ηλικία των 30, η προπονη-
τική είναι πιο δύσκολη απ΄ ότι νομίζουμε. Να 
τιθασεύσει κανείς το σώμα του και να το πάει 
στα όρια που πρέπει, σταδιακά και χωρίς κίν-
δυνο, δεν είναι εύκολη υπόθεση», καταλήγει.  

Παγκοσμίου φήμης Θεσσαλονικιός 
πρωταθλητής… με 10 χρυσά!

Της Έλενας Καραβασίλη

Αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο στο χώρο του αθλητισμού και μία εμβληματική προσωπικότητα για τη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Γαρέφης, στα 62 του χρόνια παραμένει 
«έφηβος» στην ψυχή, στο σώμα και στο πνεύμα. Έχει στην κατοχή του δέκα χρυσά μετάλλια από συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ το 2015 έγινε ο πρώτος 

Έλληνας που στα 60 του πήρε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο. Το «μικρόβιο» του αθλητισμού «πέρασε στις φλέβες 
του» πριν από 55 χρόνια όταν σε ηλικία μόλις επτά ετών, άρχισε να διοργανώνει αγώνες δρόμου και αγωνίσματα στο άλμα εις μήκος, για τους συμμαθητές του. 

#πρόσωπο
«ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΗΚΩΘΗΚΑΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ»

Ο χρυσός πρωταθλητής είναι προπονητής στο δημοτι-
κό κολυμβητήριο του Πανοράματος, τα τελευταία…  12 
χρόνια. Όπως περιγράφει: «είναι ένα έργο που για μένα 
έχει μεγάλη προτεραιότητα. Στόχος είναι να μάθουμε στα 
παιδιά να μην  κινδυνεύουν μέσα στη θάλασσα και σε 
αυτήν την κατεύθυνση έχουμε… 100% επιτυχία. Δέκα 
χιλιάδες (10.000) παιδιά, ηλικίας 4 έως 8 ετών έχουν 
πάρει το «πτυχίο» του να νοιώθουν άνετα στο υγρό 
στοιχείο. Κι αυτό είναι κάτι που εμείς οι Έλληνες δεν 
το έχουμε, παρόλο που είμαστε «μέσα στη θάλασσα». 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο δήμαρχο Πυλαίας- 
Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, στο Δ.Σ. και σε όλους τους 
προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων, γιατί στέκο-
νται δίπλα μας. Το νούμερο των παιδιών που έμαθαν να 
κολυμπούν μέσα στο δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου 
Πυλαίας- Χορτιάτη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο 
ίδιος ο δήμαρχος λατρεύει τον αθλητισμό και ασκείται 
καθημερινά, ενώ δε χάνει ευκαιρία να συμμετέχει στους 
αγώνες. Είναι πρεσβευτής της ιδέας πως “χωρίς οξυγό-
νο δε μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ο δήμαρχος Καϊτε-
ζίδης έχει φτιάξει το περίφημο ολυμπιακό κέντρο κάτω 
από το κολυμβητήριο, όπου χιλιάδες δημότες ασκούνται 
καθημερινά. Το Πανόραμα είναι πλέον μία αθλητική κυ-
ψέλη…».

«Μπράβο στον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη»
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Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε στον λόγο ύπαρξης των 
καζίνο και στον ρόλο που έχουν αυτά σε καιρούς οι-
κονομικής κρίσης, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και 
για την ελλιπή ενημέρωση ατόμων που είναι κάτω των 
18 ετών. «Τα καζίνο σ’ όλο τον κόσμο αποτελούν μία 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα της 
οποίας διαχέονται και στην οικονομία αλλά και στις 
τοπικές κοινωνίες» εξηγεί ο κ. Γεωργαντάς, ενώ συ-
νεχίζει λέγοντας ότι «οι τρόποι, πλέον, για να επιδιώ-
ξει κάποιος να παίξει με την “τύχη” του είναι πολλοί, 
αλλά αυτός που παραδοσιακά έχει συνδυαστεί και με 
μία ιδιαίτερα αρνητική εικόνα, είναι το καζίνο. Μπορεί 
κάποιος να ποντάρει από το σπίτι του, μέσω διαδικτύου 
και αυτή του η συμπεριφορά να μη γίνει αντικείμενο 
καμιάς κριτικής, καθώς είναι πιθανό να μη τη γνωρίζει 
κανένας, ενώ αντίθετα η επίσκεψη, κάποιου, σε καζίνο, 
πάρα πολύ συχνά, έχει αρνητικό πρόσημο στην κοινω-
νία. Το αρνητικό αυτό πρόσημο οφείλεται, κατά βάση, 
στο γεγονός ότι πολλές φορές η παρουσία κάποιου σ’ 
ένα καζίνο, μπορεί να εμπεριέχει κι ένα στοιχείο επίδει-
ξης. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με τη συμμετοχή σε άλλα 
τυχερά παιχνίδια, τα οποία, συνήθως, είναι ατομικά και 
δεν εκτίθενται σε δημόσια θέα». 

Ο κ. Γεωργαντάς αναγνωρίζει την ύπαρξη των καζίνο, 
ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί 
να απευθύνεται, κυρίως, σε τουρίστες, θέτοντας, πα-
ράλληλα όμως την αναγκαιότητα ύπαρξης ελέγχων. 
«Τα καζίνο υπάρχουν και λειτουργούν σ’ όλο τον κό-
σμο και αφού υπάρχουν θα μπορούσαν, ακόμη και σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, να αποτελούν μια επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, η οποία να ενισχύει τις τοπι-
κές κοινωνίες, εάν συνδυαζόταν ως μέρος της τουρι-

στικής δραστηριότητας, για όσους επισκέπτες έχουν τη 
συνήθεια αυτή. Αν, δηλαδή, απευθύνονταν, κατά βάση, 
σε τουρίστες, ή μόνο σε τουρίστες, όπως γίνεται σε 
πολλές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, τότε η λει-
τουργία τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετική 
για την τοπική οικονομία. Η αποτροπή, των ντόπιων, 
από τις επισκέψεις στα καζίνο θα μπορούσε να επέλθει 
με συγκεκριμένες προβλέψεις στους έχοντες δικαίωμα 
συμμετοχής. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν τα κρι-
τήρια εκείνα, διαφάνειας, στην απόκτηση και κίνηση 
εισοδημάτων, που θα καθόριζαν και το πλαίσιο αυτών 
που θα είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής», επισημαίνει.

«Θα�έπρεπε�να�υπάρχουν� 
δικλείδες�ασφαλείας»

Ο κ. Γεωργαντάς υπογραμμίζει την ελλιπή ενημέρωση 
των ανήλικων ατόμων και εξαίρει την υποχρέωση που 
φέρει η Πολιτεία. «Βεβαίως και θα έπρεπε να υπάρχει 
καλύτερη ενημέρωση στα άτομα ηλικίας κάτω των 18 
ετών, για τα τυχερά παιχνίδια και ορθώς δεν επιτρέπε-
ται η είσοδος στα καζίνο, σε ηλικίες κάτω των 21 ετών. 
Αλλά εκτός της απαγόρευσης αυτής, θα έπρεπε και 
στους χρήστες του διαδικτύου, να υπάρχουν δικλείδες 
ασφαλείας, που θα αποκλείουν τη συμμετοχή νέων αν-
θρώπων. Η ενημέρωση, για τις αρνητικές συνέπειες, 
από τον εθισμό σε τυχερά παιχνίδια, αποτελεί, κατά 
βάση, υποχρέωση της Πολιτείας». Ο κ. Γεωργαντάς 
καταλήγει, επισημαίνοντας ότι δεν έχει επισκεφτεί κα-
ζίνο, καθώς είναι ένας τρόπος διασκέδασης στον οποίο 
δε βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον και δεν είναι μέσα στις 
προθέσεις του να αλλάξει αυτόν τον προσανατολισμό 

στο μέλλον. Στην έρευνα για τα καζίνο τοποθετήθηκε 
και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας του Νομού Καβάλας. «Δεν είναι ζήτη-
μα κρίσης, ή ευμάρειας», επισημαίνει, ενώ συνεχίζει 
λέγοντας ότι «τα καζίνο απευθύνονται σε αυτούς που 
διαθέτουν χρόνο και χρήμα. Δεν αποτελούν μέσο πο-
ρισμού εισοδήματος, αλλά βιομηχανία διασκέδασης σε 
στοχευμένη πελατεία. Θυμίζω τη λειτουργία καζίνο σε 
χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης με πελατεία, 
όχι τον απλό και χειμαζόμενο πολίτη, αλλά την προ-
νομιούχο νομενκλατούρα και εκτός συνόρων επισκέ-
πτες. Ομοίως και με τα καζίνο που λειτουργούν στα 
βόρεια σύνορά μας και για πολλά χρόνια προσέλκυαν 
σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες πελάτες κι όχι τους γη-
γενείς, οι οποίοι, όμως, στελέχωναν τις θέσεις απασχό-
λησης εκεί», λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και συνεχίζει: 
«σε τελική ανάλυση, το ζήτημα, είναι ζήτημα ατομικής 
επιλογής και επομένως ατομικής ευθύνης. Αν επιλέ-
ξεις να παίξεις το υστέρημά σου στα ζάρια, να ξέρεις 
ότι ενδέχεται να το χάσεις και να αναλάβεις τη σχετική 
ευθύνη, που τελικά είναι μόνο δική σου. Προσωπικά 
μπορώ να σκεφτώ αρκετές πιο ευχάριστες και διασκε-
δαστικές ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο μου». 

«Ο παίζων, χάνει και ο πίνων, μεθά… Μόνο αυτό χρειά-
ζεται να γνωρίζει κάποιος και δεν πρόκειται για δίδαγμα 
κάποιας οργανωμένης ενημερωτικής καμπάνιας, αλλά 
κανόνας της ζωής» υπογραμμίζει ο βουλευτής νομού 
Καβάλας, ενώ στην ερώτηση αν έχει επισκεφτεί καζίνο 
απαντά ότι είχε πάει κάποτε, «όχι για τη ρουλέτα, αλλά 
για τα μπαλέτα».

� Χρ.�Καράπα
Η έρευνα συνεχίζεται...

«Χάνουν… το υστέρημά τους στα ζάρια» 
«Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» 

#έρευνα_η’_μέρος

Η Karfitsa συνεχίζει την έρευνα για τα καζίνο. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί βουλευτές των εκλογικών περιφερειών Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας. Τα ερωτήματα τίθενται πάνω σε οικονομική και κοινωνική βάση. Την άποψή τους παρέθεσαν οι βουλευτές της Ν.Δ. Γεώργιος 

Γεωργαντάς, και Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε στο λόγο ύπαρξης των καζίνο και στο ρόλο που έχουν αυτά σε καιρούς 
οικονομικής κρίσης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ελλιπή ενημέρωση ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών. 
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Τα… «στέκια» του παράνομου τζόγου τα συνα-
ντά κανείς κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης, στην Ανάληψη και στην Καλαμαριά. Σε 
βάρος των 10 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη 
σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις του 
Νόμου Περί Ρύθμισης Αγοράς Παιγνίων και 
άλλων διατάξεων.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν, είχε προηγηθεί ένα 
ακόμη χτύπημα στον παράνομο τζόγο. Οι αστυ-
νομικοί εξάρθρωσαν μίνι καζίνο στη περιοχή 
της Χαριλάου, όπου λειτουργούσαν 32 παρά-
νομα «φρουτάκια». Το παράνομο καζίνο απο-
καλύφθηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού 
ελέγχου που πραγματοποίησαν οι άνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου σε κατάστη-
μα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο 
ελέγχων για τη διενέργεια παράνομων τυχε-

ρών παιχνιδιών. Κατά την αστυνομική επιχεί-
ρηση συνελήφθησαν η 59χρονη προσωρινά 
υπεύθυνη του καταστήματος και ένας πελάτης, 
ο οποίος τη στιγμή της εφόδου έπαιζε παράνο-
μα τυχερά παιχνίδια σε έναν από τους υπολογι-
στές. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 
παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Στις υποθέσεις παράνομου τζόγου, αντιμέτω-
ποι με το νόμο δεν βρίσκονται μόνο οι ιδιοκτή-
τες - υπεύθυνοι των παράνομων καταστημά-
των, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες. Εναντίον τους 
ασκείται δίωξη για συμμετοχή σε παράνομη 
δραστηριότητα και επιβάλλονται σχετικές ποι-
νές. Σύμφωνα με το νόμο, η παροχή μη αδειο-
δοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 
αποτελεί ιδιαίτερα βαρύ ποινικό αδίκημα, κα-
κουργηματικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή παι-

κτών σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια διώ-
κεται επίσης ποινικά. Και στις δύο περιπτώσεις, 
επιβάλλονται, επιπλέον, σημαντικές διοικητικές 
κυρώσεις, με τη μορφή προστίμων.

Τα�στοιχεία�σοκάρουν...

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπή Εποπτεί-
ας και Ελέγχων Παιγνίων  και εκτιμήσεις της 
αγοράς υπάρχουν περίπου 100.000 παράνομες 
μηχανές σε όλη την επικράτεια και οι χώροι 
όπου διεξάγονται παράνομα παιχνίδια ξεπερ-
νούν τους 2.000 και είναι εύκολα ορατοί και 
προσβάσιμοι. Ο παράνομος τζόγος συνολικά 
στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 6 δισ. ευρώ και 
όσον αφορά στο κομμάτι των VLTs (φρουτάκια) 
περισσότερα από 1,3 δισ. είναι τα (ακαθάριστα) 

έσοδα των παράνομων, από τα οποία το κρά-
τος δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις -και μάλιστα συντηρητικές- το 35% 
περίπου αυτής της παράνομης αγοράς αντι-
στοιχεί στην περιοχή της Μακεδονίας.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των αρχών βρί-
σκονται και οι μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες 
μέσω των οποίων διενεργείται παράνομος 
στοιχηματισμός. Η blacklist της ΕΕΕΠ απαριθ-
μεί 992 ιστοσελίδες που παρείχαν παράνομες 
υπηρεσίες στην Ελλάδα. Μόλις την περασμένη 
εβδομάδα προστέθηκαν στη «μαύρη λίστα» 
επιπλέον 48 ιστότοποι, που παρείχαν μη αδειο-
δοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω 
του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, κατά 
παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Το 35% του παράνομου τζόγου  
«παίζεται» στη Μακεδονία

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 992 ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

#έρευνα_η’_μέρος

Δέκα ακόμα άτομα προστέθηκαν στη μακρά λίστα των συλληφθέντων για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες 
των αρχών στη Βόρεια Ελλάδα, που μαστίζεται από τον παράνομο τζόγο, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι αστυνομικές επιχειρήσεις αποδίδουν 

καρπούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
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Η LeasePlan Hellas, κορυφαία εταιρεία μίσθωσης 
και διαχείρισης εταιρικών στόλων στην Ελλάδα 
προχωράει σε rebranding, ανανεώνοντας το 
λογότυπο και την εταιρική της ταυτότητα, εστι-
άζοντας δυναμικά στο μέλλον της μετακίνησης 
και της οδήγησης. Η μετακίνηση, η κινητικότητα 
και η χρήση αυτοκινήτων αλλάζουν διαρκώς 
και αναδιαμορφώνονται με μεγάλη ταχύτητα 
ακολουθώντας τους ρυθμούς των νέων τεχνο-
λογικών καινοτομιών. Πάνω σε αυτόν το δρόμο 
κινείται και η νέα ταυτότητα της LeasePlan με 
βασικό μήνυμα το “What’s next” και κύρια κα-
τεύθυνση την αυτονομία και την ελευθερία, δύο 
αξίες που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 
εταιρείας, καθώς είναι ακριβώς αυτό που παρέ-
χει εδώ και χρόνια στους συνεργάτες της ώστε 
να επιλέξουν αυτό που θέλουν και χρειάζονται 
για να «βγουν μπροστά». Είναι μια εταιρεία που 
«προάγει τη συνεχή κινητικότητα και ενσωμα-
τώνει τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, οι οποί-
ες έχουν ως κατεύθυνση το «next best thing» 
στον τομέα της μίσθωσης και διαχείρισης εται-
ρικών στόλων, μετατρέποντας την εξυπηρέτηση 
πελατών σε μια πραγματική εμπειρία και δίνο-
ντας την απαραίτητη ώθηση στους πελάτες της 
για να ανακαλύψουν το μέλλον της οδήγησης»

Σεμινάριο audit εργοστασίου θα πραγματοποιη-
θεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από τις 9:30 έως 
τις 17:00. Το σεμινάριο απευθύνεται στα Ανώτε-
ρα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες 
Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που 
διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα. Παρουσιάζει 
βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων 
των Διοικητικών και Παραγωγικών Λειτουργιών 
παράλληλα με τη δομημένη προσέγγιση στον 
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην παραγω-
γή νέων Προϊόντων αλλά και στη Σύνταξη του 
Προϋπολογισμού της Παραγωγικής Μονάδας. 
«Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση χαμηλού 
κόστους λειτουργίας, υψηλού Επιπέδου Ικανό-
τητας Διεργασιών και άρα σταθερής Ποιότητας 
προϊόντων και συνεχώς βελτιούμενης, ενισχυ-
μένης ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας της 
Βιομηχανικής Μονάδος»

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πάει… Ασία 
Η LeasePlan Hellas αλλάζει… 

πρόσωπο 

Σεμινάριο για ανώτερα στελέχη 
εργοστασίων και επιχειρήσεων 

Επιχειρηματική αποστολή σε τέσσερις πόλεις της Ασίας, από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, διοργανώνει το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ελληνοασιατικό Επιχειρηματικό 
Συμβούλιο και στόχο τη διερεύνηση και αξιοποίηση ευκαιριών σε μία Ήπειρο με σταθερά αναπτυξιακή πορεία.  Η 
ομάδα των επιχειρηματιών, που θα συμμετάσχουν στην αποστολή, θα επισκεφθούν διαδοχικά το Τόκυο (26-27/6), 
τη Σεούλ (28/6), τo Πεκίνο (29-30/6) και την Ταιπέι (3-4/7).  Αποκλειστικός στόχος της αποστολής θα είναι να 
δώσει την ευκαιρία σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν επαφές με τοπικές εταιρίες και να επιδιώξουν 
συμφωνίες, για εξαγωγές, joint-ventures, συμπράξεις, μεταφορά τεχνογνωσίας, επενδύσεις ή να αναζητήσουν 
συνεργάτες-αντιπροσώπους.  Η πρωτοβουλία αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως στους τομείς των τροφίμων και ποτών, 
των χημικών-φαρμακευτικών-καλλυντικών προϊόντων, των προϊόντων τεχνολογίας, των δομικών υλικών, του 
real estate και του τουρισμού, χωρίς να αποκλείεται συμμετοχή ενδιαφερομένων από άλλους κλάδους, ενώ κύριο 
χαρακτηριστικό αποστολής της είναι ότι ο κάθε συμμετέχων, θα πραγματοποιήσει τις περισσότερες συναντήσεις 
Β2Β στην έδρα των τοπικών εταιριών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τα κατάλληλα στελέχη τους.

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου διοργανώνουν ο 
Δήμος Λαγκαδά και η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου στις 11:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Δημαρχείο Λαγκαδά. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης 
Καραγιάννης και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. 
(ΕΔΑ ΘΕΣΣ), κ. Λεωνίδας Μπακούρας με στελέχη της Εταιρείας, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
των πολιτών. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί έγκυρα και υπεύθυνα το ενδιαφερόμενο 
κοινό, σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς επίσης για τις τεχνικές 
και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν τα είδη συνδέσεων για όλες τις χρήσεις (οικιακή, εμπορική, 
βιοτεχνική-βιομηχανική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια).

#αυτό_το_μάθατε;

Η Νίκη Εκδοτική γιόρτασε τις 1.000.000 πωλήσεις 
βιβλίων της σε ένα χρόνο στο Mega Bazaar Βιβλίου 
Τσιμισκή 18, στη Θεσσαλονίκη διανέμοντας δωρεάν 
10.000 βιβλία. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από 
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και διασκέδασε 
με τους ξυλοπόδαρους και τους animateur που πρό-
σφεραν μπαλόνια σε μικρούς και μεγάλους φίλους 

στο κέντρο της πόλης. «Για ακόμα μία φορά επιβεβαι-
ώθηκε η αλήθεια: ‘Όταν ο Έλληνας βρίσκει το βιβλίο 
που θέλει και στη σωστή τιμή ΔΙΑΒΑΖΕΙ. Μέρος των 
εσόδων την συγκεκριμένη μέρα διατέθηκαν για τους 
σκοπούς του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Θηλέων  «Η 
ΜΕΛΙΣΣΑ».

Πάρτι για τις… ένα εκατομμύριο πωλήσεις 

Ενημερωτική εκδήλωση για το φυσικό αέριο στο Λαγκαδά

Παρουσία πολλών επίσημων, πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα ειδική εκδήλωση υποδοχής της πρώτης 
ομάδας από 250 Κινέζους τουρίστες που θα πραγ-
ματοποιήσουν κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά.  
Το πρώτο οργανωμένο γκρουπ επιβατών από 
την Κίνα, σηματοδοτεί το άνοιγμα της ελληνικής  
κρουαζιέρας για τους  Κινέζους στο Αιγαίο με 
πρωτοβουλία της Celestyal Cruises και θα γίνει με 
το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia. Με αφορ-
μή την εκδήλωση υποδοχής, η Διοίκηση του ΟΛΠ 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος Capt. Fu Chengqiu 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Celestyal Cruises,  Κυριάκο Ανα-
στασιάδη για να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, 
αλλά και τη συνολική πολύχρονη συνεισφορά της 
εταιρείας που κατέχει το 70% του homeporting της 
κρουαζιέρας, ενώ αποτελεί ετήσιο και σταθερό 
χρήστη του λιμανιού του Πειραιά. 

Ένα μοναδικό περουβιανό brunch θα σας ταξιδέ-
ψει στις εξωτικές γεύσεις του Περού για όσους 
επισκεφτείτε το Hyatt Regency Thessaloniki από 
τις 28.04 έως τις 01.05. Τα κρασιά Τέχνη Αλυπίας 
λευκό αλλά και κόκκινο θα συνοδεύσουν άψογα 
το γαστρονομικό σας ταξίδι! Από τις 28 Απριλίου 
έως την 1 Μαΐου a la carte επιλογές θα είναι δι-
αθέσιμες στο εστιατόριο Αμβροσία και στο Lobby 
Lounge. Τιμή Brunch: 45€ κατ’ άτομο (Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται κρασιά του κτήματος Τέχνης 
Οίνου). Κρατήσεις & Πληροφορίες: Τ.:2310 401295.

Κινέζικη απόβαση σε ελληνικά νησιά

Γνωρίστε το… περουβιανό brunch
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Με μεγάλη επιτυχία, έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού  
του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», με τίτλο «Πάρε ποδήλατο», στη La mamart, στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας 
Πειραιώς. Την έκθεση επισκέφτηκαν πλήθος κόσμου, παιδιά, φίλοι,  γονείς, που είχαν την ευκαιρία να 
θαυμάσουν τα υπέροχα,  αυθεντικά, έργα των μικρών καλλιτεχνών. Στην  εκδήλωση, «Μάθε το ποδή-
λατό σου», που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν πολλά  στοιχεία για μια ασφαλή ποδηλασία και, τέλος, 
μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά. Τα έσοδα από την πώληση των έργων των μαθητών του Κολεγίου 
ΔΕΛΑΣΑΛ διατέθηκαν για τους σκοπούς του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Πόση θεωρία «χωρά» στην ιστορία του σινεμά; Τι σημαίνει «ελληνικός κινηματογράφος»; Έξω πάμε στα αλήθεια 
καλά; Το ελληνικό καλλιτεχνικό σινεμά είναι πράγματι πρωτοποριακό; Υπάρχουν τρόποι ώστε να μπορούμε σωστά 
να ερμηνεύουμε την «κινηματογραφική γλώσσα»; Οι Λίνα Μυλωνάκη και ο Γιάννης Γκροσδάνης με την επιστημο-
νική τους επάρκεια και τις ειδικές τους δεξιότητες έχουν ετοιμάσει ένα συναρπαστικό υλικό που αποτελεί και ένα 
ταξίδι στο χώρο των εικόνων. Τα τρία τρίωρα σεμινάρια «Οι εποχές του ελληνικού κινηματογράφου: ιστορικές και 
θεωρητικές προσεγγίσεις» συμπληρώνονται με τον απολαυστικό «Σινέ- Περίπατο» γεμάτο ιστορίες από την πόλη 
και το σινεμά. Οι κρατήσεις συνεχίζονται στο : info@thessalonikiwalkingtours.com. 

Εγκαίνια νέου νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 

Όταν το σινεμά πάει… περίπατο! 

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ σας προσκαλεί στο 1ο Thessaloniki Street Food Festival που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο 
χώρο του δημαρχιακού Μεγάρου στη Θεσσαλονίκη.   Μια διήμερη γιορτή, ανοιχτή σε όλους! Μέσα από τις γεύσεις 
σπουδαστές και καθηγητές θέλουν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν την κοινή ταυτότητα, να γνωρίσουν το 
διαφορετικό και το ξένο, οι ουρανίσκοι να εξερευνήσουν νέες γεύσεις. Για δύο μέρες θα δημιουργηθεί ένα «γευστι-
κό» χωριό με διαφορετικές κουζίνες, αγορά με προϊόντα απ’ όλο το κόσμο, μουσική από DJs της πόλης, workshops 
για μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά!

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 2ου Kapani Project, που θα λάβει χώρα το Φθινόπωρο του 2017 η διεύθυνση και 
η καλλιτεχνική του επιτροπή απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε ομάδες αλλά και μεμονωμένους καλλιτέχνες να 
υποβάλουν προτάσεις για εκδηλώσεις μουσικής, θέατρο δρόμου, performance και εγκαταστάσεις. Οι προτάσεις θα 
αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή του Kapani Project. Το «Καπάνι Project» που πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου 2016 στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης «Καπάνι», αποτελεί μια 
δράση πολιτισμού, πολυμορφική, πολυπρόσωπη, πολυδιάστατη, πρωτοποριακή, φρέσκια και με την προοπτική ενός 
ωραίου θεσμού για την πόλη της Θεσσαλονίκης. «Γιατί τα ομορφότερα πράγματα συμβαίνουν στις γειτονιές με ιστο-
ρικό βάθος, εκείνες που έχουν πολλά να αφηγηθούν». Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στην ακόλουθη διεύθυνση: kapaniproject@gmail.com.

«Στήνεται» ένα γευστικό χωριό στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Το 2ο Kapani Project είναι προ των πυλών 

#αυτό_το_μάθατε;
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Karfitsa

#προτάσεις_διασκέδασης
«Οι ∆ούλες» στο Θέατρο Αυλαία µε µεταµεσονύκτιες παραστάσεις

«Η Νοσταλγός» στο Θέατρο Αµαλία

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

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

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

Όλα αυτά, θα µπορείτε να τα συνοδεύσετε µε πιάτα 
κρύας κουζίνας, σνακς και σπιτικά γλυκά.

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

Ένας νέος 
µίνι πολυχώρος 
στην Καλαµαριά
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#opinions

ΟΙ�ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες και έχουν, πάντα, 
το εθνικό συμφέρον από πίσω. Εν προκειμένω έχουν τους αγωγούς 
ενέργειας και τα τεράστια ποσά  και οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 
κάθε χώρα.

ΘΑ�ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ να εξηγήσουμε με απλά λόγια τα γεωστρατηγικά 
παιχνίδια που παίζονται και ποιος, οφείλει να, είναι ο ρόλος της Ελλάδας 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της απομόνωσης και εν τέλει πλήρους απο-
δυνάμωσης της Τουρκίας.

ΤΟ�ΖΗΤΗΜΑ�ΤΗΣ�ΣΥΡΙΑΣ�δε λύνεται διότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και 
της Ρωσίας, με τις χώρες-δορυφόρους τους, είναι αντικρουόμενα. Αν 
μπορούσαμε να το πούμε με δύο λέξεις, αυτές θα ήταν... ΕAST-MED. Ο 

γνωστός σε όλους αγωγός που εμπλέκει και την Ελλάδα αλλά αποτε-
λεί και τη μεγάλη ευκαιρία της.

Ο�ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΣ�ΑΓΩΓΟΣ των 2.000 χιλιομέτρων θα 
συνδέσει τα κοιτάσματα αερίου κοντά στο Ισραήλ και την 
Κύπρο με την Ελλάδα και πιθανόν με την Ιταλία, με κόστος 
έως 6 δις. ευρώ. Αυτός είναι ένας αγωγός που συμφέρει 
απόλυτα την Ελλάδα και τη βάζει στο κέντρο των εξελίξεων. 
Την καθιστά ενεργειακό παίκτη πανευρωπαϊκού επιπέδου με 

όλα τα οφέλη που θα τη συνοδεύουν. Η σημασία του αγωγού 
αυτού, είναι πως εκτός από ελληνική αναβάθμιση, απομονώνει 

ενεργειακά την Τουρκία. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που με 
κάθε τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει τη δημιουργία του. 

ΕΔΩ�ΕΙΝΑΙ�ΠΟΥ�Η�ΤΟΥΡΚΙΑ έχει ως προσωρινό σύμμαχο τη Ρωσία. 
Η Ρωσία δεν επιθυμεί τη δημιουργία του East-Med (επί του παρόντος), 
καθώς γνωρίζει πως θα είναι εκτός κερδών. Εκτός διότι οι Αμερικα-
νο-ισραηλινές εταιρείες θα είναι μέσα και δεν επιτρέπουν σε Ρώσους 
επενδυτές είσοδο στον αγωγό. Είναι σαφές και λογικό βέβαια, πως αν 
άνοιγαν το παιγνίδι ώστε και οι ρωσικές εταιρείες, με προεξάρχουσα 
τη Gazprom, να έχουν δυνατότητα εισόδου τότε ουδεμία αντίρρηση θα 
είχαν στο Κρεμλίνο.

ΜΕ�ΤΑ�ΤΩΡΙΝΑ�ΔΕΔΟΜΕΝΑ οι Ρώσοι επιθυμούν έναν αγωγό που θα 
περνούσε από τα κατεχόμενα της Κύπρου και μέσω Τουρκίας θα ανέ-
βαινε Βουλγαρία και από εκεί προς την Ευρώπη. Αυτό είναι το σημείο 
που εκμεταλλεύεται η Τουρκία και αυτό είναι το σημείο που πρέπει να 
εστιάσει η Ελλάδα.

ΕΧΟΥΜΕ�ΔΥΟ, de facto, στρατόπεδα. Ισραήλ-Κύπρος, με κάλυψη των 
ΗΠΑ και Τουρκία-Ρωσία με σύμμαχο το Κατάρ. Αυτό είναι το κομβικό 
σημείο το οποίο δημιουργεί και κίνδυνο για την Κύπρο μας.

ΗΔΗ�ΦΑΙΝΕΤΑΙ�η επιθετικότητα των Τούρκων στην περιοχή λόγω της 
ψευθαίσθησης παντοδυναμίας που αισθάνονται. Το σενάριο προβοκά-
τσιας-θερμού επεισοδίου είναι εξαιρετικά πιθανό καθώς διακυβεύεται 
το μέλλον, όχι πια του Ερντογάν, αλλά της ίδια της Τουρκίας. Ο μόνος 
τρόπος για να περιοριστεί ο Ερντογάν είναι να απομονωθεί ενεργειακά. 
Να πάψει να είναι κόμβος και στη θέση της να αναδειχθεί η Ελλάδα 
μας. Αυτό πρέπει να γίνει με άμεση κινητοποίηση όλων των ελληνικών 
δυνάμεων προς τη δημιουργία του αγωγού. Είναι ζωτικής σημασίας 
για την Ελλάδα να μπορέσει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της. Με τον East 
Med και πετυχαίνει οικονομικά κέρδη και την εδαφική της ακεραιότητα 
προστατεύει και κυρίως αποδυναμώνει πλήρως την Τουρκία στο σημείο 
της οικονομικής εξόντωσης. Όλα αυτά δε χωρίς πόλεμο!

Η�ΕΛΛΗΝΙΚΗ�ΛΥΣΗ, όπως έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές πιστεύ-
ει στο Εθνικό-Ελληνικό συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
συμφέρον της χώρας είναι, πάση θυσία, η δημιουργία του East-Med. 
Χωρίς ιδεολογικά κωλύματα και αυταπάτες η ελληνική πλευρά πρέπει 
πάση θυσία να κινηθεί. Aυτό μπορεί να γίνει με μεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσίας ώστε και η Gazprom να εισέλθει στο παιγνίδι και φυσικά με 
διερεύνηση όσων άλλων κρατών επιθυμούν τη δημιουργία του.

ΩΣ�ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ�ήδη από το 2008 τόνιζα από τα κοινοβουλευτικά 
έδρανα πως ο East-Med είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα. Για την 
Εθνική της Ασφάλεια, την εδαφική της κυριαρχία, την οικονομική της 
ανάπτυξη και την ενεργειακή της αυτάρκεια.

*Ο�κ.�Βελόπουλος�είναι�πρόεδρος�της�«Ελληνικής�Λύσης»

ΣΤΗ�ΓΑΛΛΙΑ�ΠΑΙΖΕΤΑΙ το μέλλον της Ευρώπης και αν θα ηγηθεί της 
δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της η ακροδεξιά .Ο ανοικτός ρατσισμός, ο 
φασισμός. Όλη η Ευρώπη συζητάει για αυτό και οι προοδευτικές δυνάμεις 
δηλώνουν την στήριξή τους στον Μακρόν. Μόνο ο ανεκδιήγητος Μαλεν-
σόν, πολύ αριστερός κατά τα άλλα, δήλωσε ότι δεν τον αφορά το δίλημμα. 
Αναμενόμενο εν μέρει, αφού αν κάποιος δει τον προεκλογικό του λόγο και 
από την άλλη από τη γραμμή Λεπέν αφαιρέσει κάποιος τα όσα αφορούν 
στον ρατσισμό, στα άλλα (μέλλον Ε.Ε και ευρώ, παγκοσμιοποίηση κ.ά) θα 
διαπιστώσει ταυτίσεις. Στην Ελλάδα οι πολίτες αισθάνονται απογοήτευση 
και οργή, την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για το βγαλμένο με 
«αίμα» φορολογούμενων και συνταξιούχων πλεόνασμα κάνοντας ακόμα 
και τον Σόιμπλε να χειροκροτεί. Συνεχίζει δε την καθυστέρηση για το κλεί-

σιμο της αξιολόγησης, ενώ τα έχει δεχτεί όλα χωρίς να πάρει τίποτα, με 
μόνο στόχο να κρατηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξουσία 

έστω και σε φανερή λαϊκή δυσαρμονία, αλλά και να υπονομεύσει 
την επόμενη Κυβέρνηση της χώρας και την πορεία της χώρας. 
Γι’ αυτό και χωρίς εξουσιοδότηση αποδέχεται μέτρα για το 
2019 και το 2020 όταν δε θα είναι στην Κυβέρνηση και όταν 
υποτίθεται ότι θα έχει λήξει το 3ο Μνημόνιο.

ΤΙ�ΘΑ�ΕΠΡΕΠΕ�ΝΑ�ΚΑΝΕΙ�σ’ αυτήν την συγκυρία ο χώρος 
του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς;  Υποθέτω να ενωθούν 

όλες οι δυνάμεις που τη συγκροτούν στη βάση ενός προωθημένου 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων πολιτικών προτάσεων. 

Υποθέτω σε μια νέα ίδρυση με ανοικτά  όλα τα μεγάλα θέματα (πρόγραμμα, 
θέσεις, ηγεσία) μέσα από ένα «Ελληνικό Επινέ». Υποθέτω, να επιδιώξει ένα 
νέο ξεκίνημα, θέτοντας ως εκλογικό στόχο τη δεύτερη θέση εξοβελίζοντας 
τον καταρρέοντα  ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση και βάζοντας την σφραγίδα της 
στις εξελίξεις. Τι κάνει; Ακριβώς τα αντίθετα. Αρχικά φτιάχτηκε μια Επιτρο-
πή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ και Κινήσεων και αφού 
παιδεύτηκε μήνες οδηγήθηκε σε τραγωδία. Στη συνέχεια το ΠΟΤΑΜΙ πο-
ρεύτηκε μόνο του και εσχάτως συζητάει με «την Κίνηση των τριών» χωρίς 
να προκύπτει τίποτα μέχρι στιγμής. Από την άλλη η Φώφη Γεννηματά τα 
βρήκε με τον Γιώργο Παπανδρέου και μαζί με την ΔΗΜΑΡ και τις λεγόμε-
νες Κινήσεις αποφάσισαν να κάνουν ένα Συνέδριο με διορισμένους τους 
μισούς συνέδρους, με προσδιορισμένα όργανα, χωρίς εκλογή Αρχηγού και 
με προαποφασισμένη την πολιτική πλατφόρμα. Πρωτότυπο...

ΠΩΣ�ΝΑ�ΜΗ�ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ λοιπόν προβλήματα; Πως να μην υπάρ-
χουν αντίθετες απόψεις σε μια τέτοια πορεία; Ποιος το σκέφτηκε; Αντέδρα-
σαν λοιπόν κάποιοι. Άρχισε αντιπαράθεση. Διασπαστές και παιδάκια τους 
λένε κάποιοι. Ανοησίες όσων θεωρούν ότι μεγάλες παρατάξεις δημιουρ-
γούνται με σιωπή των αμνών, ώστε οι μηχανισμοί να μοιράσουν έδρες, 
θέσεις σε όργανα. Σε τελευταία ανάλυση, αν ήταν να κάνουν ένα δυνατό 
ξεκίνημα, ας έκαναν μια συγκέντρωση, έχοντας ξεκαθαρίσει από πριν δύο 
απλά πράγματα: Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, προτάσεων για την έξοδο 
της χώρας από την κρίση – Σαφής θέση για τη διακυβέρνηση της χώρας 
μετά τις εκλογές και βέβαια για την ανάγκη άμεσων εκλογών. Και ας είμα-
στε καθαροί: Τίποτα και πριν μιλήσουν τα συγκεκριμένα στελέχη στην Κ.Ε 
του ΠΑΣΟΚ δεν προϊδέαζε κάποια σημαντική δυναμική.

ΕΝ�ΠΑΣΗ�ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ, αυτά γίνονται αυτή την ώρα. Πρόκειται για 
πρόβλημα, ίσως όμως πρόκειται για μια ευκαιρία. Να αφήσουν τις άγονες 
αντιπαραθέσεις που λειτουργούν διαλυτικά. Να ξανακοιταχθούν όλα και 
γρήγορα από την αρχή και να εργαστούν για την ίδρυση μιας μεγάλης 
ενιαίας μεγάλης παράταξης του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, όπως 
αν δεν απατώμαι ήταν και η απόφαση του τελευταίου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ που ξεχάστηκε. Ας χαλάσουν κάποιες μοιρασιές που μπορεί να 
αποδειχτούν και δίχως βάση. Ας κάτσουν όλοι στο τραπέζι και πάλι, με όλα 
ανοικτά. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα.

ΓΙΑΤΙ�ΑΣ�ΜΗΝ�ΞΕΧΝΟΥΝ οι αξιωματούχοι υπαρκτών, αλλά και ανύπαρ-
κτων δυνάμεων που εμφανίζονται «να κάνουν το παιχνίδι» ότι όλα όσα 
γίνονται χρόνια και τους τελευταίους μήνες απογοητεύουν και απομακρύ-
νουν κι άλλο τη μεγάλη και πιο σημαντική δύναμη του χώρου που είναι 
οι ανέντακτοι, οι εκτός μηχανισμών, οι εκτός μοιρασιών. Όπως να μην 
ξεχνούν, ότι όλα αυτά βοηθούν δύο βασικά πόλους: τον Μητσοτάκη από 
την μια, τον Τσίπρα από την άλλη.

*Ο�κ.�Ζούπης�είναι�πολιτικός�αναλυτής�

Η Ελλάδα μπορεί να διαλύσει  
την Τουρκία χωρίς πόλεμο!

Aς ξανακοιταχτούν 
όλα από την αρχή                         
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Η πρωτιά του Εμανουέλ Μακρόν είναι 
ενθαρρυντική, καθώς πρόκειται για έναν 
υποψήφιο μετριοπαθή, μεταρρυθμιστή, 
υπέρμαχο της ανοιχτής κοινωνίας και 
της κοινωνικής πρόνοιας. Ο νικητής του 
πρώτου γύρου είναι σαφώς ευρωπαϊστής 
και σίγουρα στον αντίποδα του λαϊκισμού. 
Αντιτάσσει έναν νέο σύγχρονο πατριω-
τισμό απέναντι στον εθνικισμό και στην 
επιστροφή στον εθνοκρατισμό ως πολι-
τικό και οικονομικό πρόγραμμα της βα-
σικής αντιπάλου του. Προέρχεται από το 
καταρρέον γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
και ανήκει στην συμβατικά δεξιά πτέρυγά 
του. Βέβαια εάν υποθέσουμε ότι θα εκλε-
γεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας 
θα πρέπει να αποδείξει την διαχειριστική 
επάρκειά του, την πολιτική του ικανότητα, 
την ευρύτητα και την οξυδέρκειά του σε 
καθεστώς υψηλής πίεσης και απαιτήσε-
ων, καθώς μπορεί κατά τη διάρκεια της 
υπουργικής του θητείας να είχε την επι-
λογή παραίτησης, αλλά σε αυτό το επίπε-
δο οι αναλογίες είναι διαφορετικές.

Η Γαλλία αν και μία εκ των δύο σημαντι-
κότερων κρατών της Ένωσης έχει ση-
μαντικά προβλήματα, καθώς καλείται να 
αλλάξει πολλά πεδία, πολλές δομές, πολ-
λές βεβαιότητες αν δεν θέλει να χάσει το 
τρένο της εξέλιξης και του ανταγωνισμού. 
Η επόμενη πενταετία δεν θα είναι μία εύ-
κολη θητεία, καθώς όλα τα μέτωπα είναι 
ανοικτά, καθώς διανύουμε μία περίοδο 
έντονων ανακατατάξεων και ισχυρών πι-
έσεων. Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα αλλά 
οι απαντήσεις αναζητούνται.

Σε κάθε περίπτωση η πιθανή εκλογή του 
Εμανουέλ Μακρόν στο θώκο της Γαλλι-
κής προεδρίας είναι μία ενδιαφέρουσα 
εξέλιξη που αν μη τι άλλο θα καταδείξει τα 
όρια και τις δυνατότητες σε δύο πεδία που 
ενδιαφέρουν την Ελλάδα – αλλά και τις 
προοδευτικές φιλοευρωπαϊκές πολιτικές 
δυνάμεις ιδιαίτερα. Θα καταδείξει πρώτον 
εάν και κατά πόσον η επαγγελία αλλαγής 
τρόπου λειτουργίας της Ευρωζώνης είναι 
εφικτή, σε ποιο βαθμό και προς ποια κα-
τεύθυνση και δεύτερον εάν μία μετριοπα-
θής μεταρρυθμιστική πρόταση μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές, μετρήσιμα 
αποτελέσματα και ικανοποίηση προσδο-
κιών στο εσωτερικό της χώρας. Ο ίδιος 

έχει ταχθεί υπέρ αλλαγών στον τρόπο λει-
τουργίας της ΟΝΕ αλλά ταυτόχρονα φαί-
νεται να αντιλαμβάνεται σε βάθος τις πα-
ραμέτρους της ειδικής σχέσης της Γαλλίας 
με τη Γερμανία. Μία υποθετική ανασύστα-
ση ενός ευρωπαϊκού γαλλογερμανικού 
άξονα στη βάση όμως ορισμένων ώριμων 
αιτημάτων για αλλαγή πολιτικής ίσως δώ-
σει το φιλί της ζωής στην Ένωση και ίσως 
ανακόψει φυγόκεντρες τάσεις που έχουν 
διαμορφωθεί. Το πολιτικό ρίσκο για την 
Ευρώπη φαίνεται πάντως να υποχωρεί.

Στα ανησυχητικά του αποτελέσματος  του 
πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών 
είναι η άνοδος του ποσοστού της Λεπέν 
η οποία με άνεση πέρασε στο δεύτερο 
γύρο και μάλιστα με μικρή διαφορά από 
τον πρώτο. Επίσης μια πρώτη ματιά στην 
ακτινογραφία του αποτελέσματος θα δια-
πιστώσει κανείς μερικά ιδιαιτέρως ανησυ-
χητικά στοιχεία.

Στις ηλικίες 18-59 ετών οι Μελανσόν και 
Λεπέν συγκεντρώνουν περίπου ίδια πο-
σοστά με τον νικητή, ο οποίος προηγεί-
ται καθαρά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αν 
εξετάσουμε την ψήφο με εισοδηματικά 
κριτήρια θα δούμε ότι όσοι αμείβονται με 
2.000€ μηνιαίως επιλέγουν κυρίως Λεπέν 
με το Μακρόν να προηγείται στα ανώτερα 
εισοδηματικά στρώματα. Είναι αυτές μι-
κρές ψηφίδες που σχηματίζουν μία μεγά-
λη εικόνα που πρέπει να προσεχθεί.

Οι γενιές που έρχονται και που είναι αντι-
μέτωπες με τη διάψευση των προσδο-
κιών τους, που καλούνται να ζήσουν όχι 
κατά ανάγκη φτωχά αλλά πάντως σε χα-
μηλότερα επίπεδα από αυτά που πίστευ-
αν φαίνεται να ριζοσπαστικοποιούνται. 
Αναδιπλώνονται και τείνουν ευήκοα ώτα 
σε προτάσεις που καλούν σε επιστροφή 
στο παρελθόν την θαλπωρή του έθνους 
κράτους που κρατούσε τον ξένο, τον με-
τανάστη, τον πρόσφυγα έξω από τα σύ-
νορα, έβρισκε δουλειά σχεδόν σε όλους, 
παρείχε στοιχειώδη υγεία και παιδεία σε 
χαμηλότερα όμως επίπεδα κατανάλωσης 
και με λιγότερες ευκαιρίες. Σιγουριά ένα-
ντι αβεβαιότητας.

Τέλος έχει αξία να γραφεί και η παταγώ-
δης αποτυχία του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος με τον υποψήφιό του Αμόν να λαμβά-
νει 6%, γεγονός που σηματοδοτεί μάλλον 
το τέλος του κόμματος του Μιτεράν και 
καθιστά ένα δεύτερο Επινέ αδήριτη ανά-
γκη. Αποτυχία και για τη Γαλλική Δεξιά 
που κατάφερε να χάσει εκλογές που υπό 
κανονικές συνθήκες έπρεπε να κερδίσει 
δια περιπάτου. Τα μεγάλα κόμματα παρα-
τάξεις ηττήθηκαν κατά κράτος. Μία νέα 
εποχή αρχίζει  αλλά εμείς πρέπει να κλεί-
σουμε την αξιολόγηση και να πάρουμε 
την επόμενη δόση.

*ο�κ.�Παπουτσής�είναι�πολιτικός�επι-
στήμονας

Γαλλικές εκλογές: ευκαιρία για την Ευρώπη

Του Αλέξανδρου Παπουτσή*

Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών επιφέρει μία ανακούφιση προς ώρας αλλά δεν μπορεί επ’ ουδενί να κρύψει τα υπαρκτά 
προβλήματα κάτω από κανένα χαλί. Είναι ένα αποτέλεσμα που ανακόπτει την επέλαση των αντισυστημικών, λαϊκιστικών και 

ευρωφοβικών δυνάμεων στην Ευρώπη και μάλιστα σε μία εκ των δύο πιο σημαντικών χωρών της, όμως οι αιτίες που ενισχύουν τα 
δεύτερα είναι υπαρκτές.

#διεθνή
Η ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ

Οι Ολλανδικές εκλογές του περασμένου 
Μαρτίου και ο πρώτος γύρος των Γαλλι-
κών Εκλογών απέδειξαν ότι ο λαϊκισμός 
δεν έχει σύνορα. Μας δίδαξαν όμως και 
κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο σε επίπεδο 
πολιτικής επικοινωνίας. Ότι οι λαϊκιστές 
στην Ευρώπη μπορεί να ηττώνται, αλλά 
σε κάθε περίπτωση δηλώνουν παρόντες 
στις εξελίξεις βασίζοντας την πολιτική 
τους επιβίωση στη Μακιαβελική θεωρία 
πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη 
τις συγκυρίες αλλά και το ρεύμα της 
εποχής, η Μαρίν Λεπέν αύξησε σχεδόν 
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες τη δυ-
ναμική της συγκριτικά με τις προηγού-
μενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, 
ενώ στην Ελλάδα περίπου το 20% του 
εκλογικού σώματος εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αγωνίζε-
ται να «σκίσει» τα μνημόνια. 

Πρόκειται για το ίδιο ποσοστό που το 
2009 πίστεψαν ότι «λεφτά υπάρ-

χουν», το 2015 σαγηνεύτηκαν 
από το περίφημο «πρόγραμ-
μα Θεσσαλονίκης» και παρά 
το γεγονός ότι και στις δυο 
περιπτώσεις συνέβαλαν στην 
εκλογή αποτυχημένων Κυ-

βερνήσεων που προσέφεραν 
μονάχα βάρη, ανασφάλεια και 

φόρους, παραμένουν πρόθυμοι να 
ασπαστούν κάθε ανέφικτη ή ριζοσπα-
στική πρόταση που θα ικανοποιήσει την 
απόγνωση τους.

Είπαμε, στην Ελλάδα η ελπίδα πεθαίνει 
πάντα τελευταία…

Δεδομένου, όμως, ότι την ελπίδα την 
αντικατέστησε η οργή, έφθασε η στιγμή 
που η λογική πρέπει να επικρατεί του 
συναισθήματος. Ο λαός μας διψά για τη 
μεγάλη αλλαγή, το δείχνουν καθημερινά 
και οι δημοσκοπήσεις. Το αντιλαμβάνε-
ται κανείς στην επαφή με τους πολίτες. 
Θέλουν ασφάλεια, τάξη, κοινωνική 
δικαιοσύνη, ευημερία. Θέλουν να πιστέ-
ψει και πάλι στην Ελλάδα, αλλά και σε 
πολιτικούς που επιζητούν τα εύσημα της 
κοινωνίας και όχι των δανειστών.

Τι να το κάνει σήμερα ο Έλληνας το πλε-
όνασμα των 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ 
όταν πίσω από αυτό κρύβεται το δράμα 
εκατομμυρίων ανθρώπων και η κατα-
στροφή χιλιάδων νοικοκυριών; Πως 
μπορεί να «αναπνεύσει» μια οικονομία 
όταν το κράτος επιδοτεί την ανεργία και 
αδιαφορεί για τη βουή του ενός εκατομ-
μυρίου ανέργων που προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα;

Ας μάθουμε από τα λάθη μας! Όπως έχει 
τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο 
λαϊκισμός πρέπει να ηττηθεί στις αυλές 
των σπιτιών μας…» Η Ελλάδα ήταν η 
πρώτη χώρα που έφερε στην εξουσία 
μια λαϊκίστικη Κυβέρνηση και πρέπει 
να γίνει η πρώτη όπου θα επικρατήσει 
η πολιτική της αλήθειας, όπως την 
υπερασπίζεται και την εκφράζει η Νέα 
Δημοκρατία. Γιατί, σε τελική ανάλυση, 
τη ζωής ενός λαού δεν μπορεί κανείς να 
την παίρνει στην πλάκα…

Ο�κ.�Καράογλου�είναι�βουλευτής�ΝΔ�
Β’�Θεσσαλονίκης

Η ήττα του λαϊκισμού
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«Στο στόχαστρο» του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο… Μητροπολίτης Άνθιμος. Με αφορμή την διεκδίκηση της 
Ροτόντας - από την πλευρά του κλήρου- η κομματική οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση. «Μια ακόμη ενέργεια του 
μητροπολίτη με σκοπό τη μετατροπή της Ροτόντας σε ναό, αποτελεί η ενέργεια να μεταφέρει το παλαιό “εγκαίνιον” 
του ιερού Ναού στο μνημείο και να το τοποθετήσε … μονίμως στην Αγία Τράπεζα. Με αυτήν την πραξικοπηματική 
πράξη ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένο, ώστε ένα μνημείο παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς να μετατραπεί σε τόπο λατρείας» λέει μεταξύ άλλων.«Η παραβίαση της νομιμότητας από το 
κ. Άνθιμο δεν πρέπει να γίνει ανεκτή». Να θυμίσουμε ότι στην τελευταία του συνέντευξη στην Karfitsa ο κ. Άνθιμος 
μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα… 

■ Μαθαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα η Ιερά Μονή Βατοπεδίου στο 
Άγιο Όρος έχει γίνει… in! Τον ηγούμενο Εφραίμ επισκέφτηκε πρόσφατα ο 
πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Νικο-
λόπουλος μαζί με τους δυο γιους του αλλά και ο πρώην Γραμματέας της 
Κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκης Μπαλτάκος. «Πέρασμα» έκαναν και συγκε-
κριμένοι Βορειοελλαδίτες πολιτικοί… 

■ Δεν έπεφτε… Karfitsa στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργά-
νωσε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο βουλευτής της ΝΔ από τη 
δεύτερη περιφέρεια Σάββας Αναστασιάδης. Οι εκλεκτοί καλεσμέ-
νοι του - Έλληνες της ομογένειας- ανέδειξαν το μείζον ζήτημα του 
ρόλου των Ελλήνων Επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό. Παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας , βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι Δημ. Τ.Ο. Ν.Δ., ο πρόεδρος 
Β΄ΝΟΔΕ, πρόεδροι επιμελητηρίων, πολιτευτές,  αντιπεριφερειάρ-
χες, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και 
πολλοί άλλοι. Χαιρετισμό και σύντομες παρεμβάσεις πραγματοποί-
ησαν μεταξύ άλλων ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Τομεάρχης  Εξω-
τερικών Ν.Δ. , Βουλευτής Β΄ Αθηνών, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος 
και ο οικοδεσπότης και διοργανωτής  Σάββας Αναστασιάδης. Όπως 
ακούσαμε συζητούσαν για τα παραπολιτικά της free press karfitsa 
και για το γεγονός ότι «τα γράφει όλα για όλους…».

■ Σε πορεία… μνήμης βρέθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή την 
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που διορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «Επιτέλους, 
πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι βασική προϋπόθεση για 
να προχωρήσουμε στο μέλλον είναι να αποδεχτούμε την 
πραγματική καταγραφή των γεγονότων, που έλαβαν χώρα 
στο παρελθόν και να φροντίσουμε να διδαχθούμε από αυτά, 
ώστε να μην επαναληφθούν», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας στο 
χαιρετισμό του στην κεντρική εκδήλωση για την 102η Επέ-
τειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρουσία και της 
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης Βούλας Πατουλίδου.

■ Το… «αντιδημαρχιλίκι» 
τους τα χάλασε. Πληρο-
φορίες της στήλης θέλουν 
τον πρόεδρο της εταιρίας 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
κι άνθρωπο του υπουρ-
γού Χρήστου Σπίρτζη στη 
Θεσσαλονίκη να προτείνει 
(φυσικά εκ μέρους του 
υπουργού) τη θέση του 
προέδρου του νέου φορέα 
που δημιουργείται για τις 
αστικές συγκοινωνίες της 
πόλης σε έναν… «Μπου-
ταρικό». Ο λόγος για τον 
Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος 
αναγκάστηκε να αρνηθεί 
εξαιτίας της τοποθέτησής 
του σε θέση αντιδημάρχου 
στο νέο σχήμα διοίκησης. 
Πολλοί θεώρησαν ότι η 
πρόταση προς τον Δημα-
ρέλο ήταν μια επιχείρη-
ση… «προσηλυτισμού» 
στο ΣΥΡΙΖΑ. Για όσους τον 
ξέρουν βέβαια, ο Δημαρέ-
λος παραμένει πιστός στο… 
ΠΑΣΟΚ - το… ορθόδοξο 
- και το ξεκαθάρισε στον 
Αντωνούδη...

■ Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θέλει να είναι μέσα στις… εξελίξεις. Όπως ακούμε ο πρ. 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, παρά τα όσα ισχυρίζονται ορισμένοι περί 
απόσυρσής του από την ενεργό πολιτική δράση, επιστρέφει στην εκλογική του πε-
ριφέρεια με μια εκδήλωση του «ΚΥΚΛΟΥ» του για τις εξελίξεις της Ευρώπης, στον 
απόηχο του αποτελέσματος των γαλλικών εκλογών. Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 8 Μαΐου, ενώ το μέρος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Στο μεταξύ πρόσφατα 
κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για το δημόσιο χρέος 
2012- 2017».  

Οι Θεσσαλονικείς παίρνουν ακόμα και τα φάρμακά 
τους με… δόσεις! Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε ανα-
κοίνωσή του. Σύμφωνα με όλα όσα έγιναν γνωστά 
οι φαρμακοποιοί προσπαθούν να διευκολύνουν 
όσους αδυνατούν να πληρώσουν άμεσα όλο το 
ποσό κάνοντας δόσεις ή σε κάποιες περιπτώσεις 
ζητώντας τους να δώσουν ό,τι μπορούν, προκειμέ-
νου να μην εξαφανιστούν. Την ίδια στιγμή σε κάθε 
φαρμακείο της πόλης αντιστοιχούν τουλάχιστον 
50-100 πολίτες που ζητούν να πάρουν τα φάρμα-
κά τους βερεσέ, ενώ τα ποσά που γράφονται στα 
τεφτέρια κυμαίνονται από 10 έως και 400 ευρώ. 
Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα χρωστούμενα 
μπορεί να φτάνουν και το τρίμηνο ή το εξάμηνο, 
ενώ υπάρχουν και εκείνοι που χρωστούν έως και 
τρία χρόνια.
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■ Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που πρόσφατα περιήλθαν σε γερμανικά χέρια 
(FRAPORT) θα έχουν υπογραφή… Θεσσαλονικιώτικη. Ο συγκοινωνιολόγος (και 
για χρόνια συνεργάτης του Βούγια) Σταύρος Κωνσταντινίδης δέχτηκε πρόταση 
της κατασκευαστικής εταιρείας INTRΑKAT να αναλάβει σύμβουλος διοίκησης 
του εμβληματικού έργου ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των 14 περιφερει-
ακών αεροδρομίων της χώρας. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο κατασκευαστικό 
έργο σήμερα στη χώρα συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ. Ευρώ, και βέβαια την 
ουσιαστικότερη προσπάθεια αισθητικής αναζωογόνησης και λειτουργικής εντα-
τικοποίησης των υποδομών των αεροδρομίων. Προσπάθεια που είναι ικανή να 
τονώσει και να απογειώσει την τουριστική δυναμική της χώρας» ανέφερε μεταξύ 
άλλων στο facebook ο ίδιος. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κωνσταντινίδης πριν χρό-
νια υπήρξε Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (τοποθετημένος από 
την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004). Ήταν επίσης γαμπρός της Μιμής 
Ντενίση (είχε νυμφευτεί την αδερφή της) και το 2010 «πειραματίστηκε» με την 
τοπική αυτοδιοίκηση «κατεβαίνοντας» υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την 
Πρωτοβουλία του Γιάννη Μπουτάρη. Αν και θεωρούνταν από τα «δυνατά» ονόμα-
τα του τότε ψηφοδελτίου τελικά, δεν κατόρθωσε να εκλεγεί…

■ Σε «πηγαδάκι» Βορειοελλαδι-
τών (της κυβέρνησης) ακούσαμε 
να συζητάνε τις εξελίξεις του… 
SURVIVOR. Όπως μας ανέφερε 
άνθρωπος που συμμετείχε στην 
κουβέντα οι βουλευτές θέλουν να 
ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο 
τηλεπαιχνίδι επιβίωσης που έχει 
φέρει τα πάνω κάτω. Σε σχετική 
ερώτηση της Karfitsa πάντως, ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος Σωκράτης Φάμελλος απά-
ντησε πως «δεν το βλέπει  ούτε αυ-
τός ούτε ο γιος του, επομένως δεν 
μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες».

 «Ούτε αποκλεισμός, ούτε μεταβολή του μνη-
μείου σε ένα τόπο… αποστειρωμένο», είπε ο 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος αναφερόμενος 
στην λειτουργία της Ροτόντας (και μετά την 
απόφαση του Μητροπολίτη Άνθιμου να το-
ποθετήσει το… εγκαίνιο  του Αγίου Γεωργί-
ου στην Αγία Τράπεζα που υπάρχει μέσα στο 
μνημείο) Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο 
«το μνημείο να λειτουργεί ως… μνημείο μέσα 
στο οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε 
κι άλλα πράγματα εκτός από τη Θεία Λειτουρ-
γία και αυτό που είχε κατακτηθεί  -με υπουρ-
γική απόφαση από το 1999 - επιβεβαιώθηκε 
ξανά και υπήρξε μια ενέργεια… «ετσιθελική». 
Η απόφαση μας, πρέπει να γίνει δεκτή από το 
Μητροπολίτη ο οποίος προφανώς από υπερ-
βάλλοντα ζήλο επιχειρεί  να τα πραγματοποιεί 
με τον τρόπο αυτόν, αλλά επειδή είναι ας το 
πούμε ένας παππούλης που πρέπει να έχει 
και την χριστιανική αίσθηση της συγχώρεσης 
πρέπει να καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος. Να 
συγχωρήσει τον εαυτό του για το  λάθος και να 
επιτρέψει στην πόλη να έχει την διττή λειτουρ-
γία αυτού του μνημείου», κατέληξε ο πρώην 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης.

■ Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακε-
δονίας βρέθηκε για άλλη μια φορά ο Πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Αυτή τη φορά ο κ. Μητσοτά-
κης επέλεξε να μην έρθει… incognito και 
δυσαρεστήσει βουλευτές και στελέχη. Ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
έκανε περιοδεία στην Ημαθία για να πα-
ρακολουθήσει τις εκδηλώσεις για το Ολο-
καύτωμα της Νάουσας. Δίπλα του είχε τον 
γραμματέα του κόμματος Λευτέρη Αυγενά-
κη και τον Φάνη Παππά που πληροφορίες  
τον θέλουν υποψήφιο βουλευτή Β’ Θεσσα-
λονίκης. Να θυμίσουμε ότι ο κ Παπάς ήταν 
δήμαρχος Σοχού και στη συνέχεια πολύ 
κοντά στους Ψωμιάδη και Τζιτζικώστα…

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που διαδραματίστηκε 
την περίοδο της πρώτης φοράς Αριστεράς πλη-
ροφορείται η στήλη. Μας είπε κυβερνητικός του 
ΣΥΡΙΖΑ πως στο Μαξίμου, όταν ακόμα ήταν όλοι 
μαζί (συμπεριλαμβανομένων του Λαφαζάνη και της 
Κωνσταντοπούλου) είχαν όντως… τυπώσει δραχ-
μές. Όχι για να τις κυκλοφορήσουν στον κόσμο 
αλλά για… καλαμπούρι. «Τυπώσαμε δραχμές. Στην 
μια πλευρά είχαμε το πρόσωπο του Λαφαζάνη και 
στην άλλη το πρόσωπο της Κωνσταντοπούλου» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑίος παράγοντας. 
Από όσα μάθαμε οι… δραχμές made in Μαξίμου 
έγιναν μάλιστα ανάρπαστες με τους περισσότερους 
βουλευτές και υπουργούς να κάνουν... αιτήματα 
σε λίστα αναμονής για να τις αποκτήσουν. Αυτά 
έβλεπε τότε η Κωνσταντοπούλου και έβγαινε με 
τον Τσίπρα πιο πολύ στα… κάγκελα!

Το εξαιρετικό μνημείο της πόλης, η Ροτόντα, ένα μοναδικό και εμβληματικό 
μνημείο, εγγεγραμμένο στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO, είναι το πιο σημαντικό και παλαιό μνημείο της πόλης, ανάλογο σε 
σημαντικότητα με το Πάνθεον της Ρώμης.

Κτίστηκε τον τέταρτο μ.Χ. αιώνα, από τον αυτοκράτορα Γαλέριο, ως ναός του 
Δία, ενώ 70 χρόνια μετά μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό των Ασωμάτων. Η 
ιστορία του συνδέεται με τη μετάβαση από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό, 
είναι ένα σύμβολο της τομής δύο κόσμων, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος 
της ρωμαϊκής εποχής.

Για 1000 περίπου χρόνια ήταν χριστιανικός ναός ενώ το 1590, μετατράπηκε σε 
τζαμί, από τον σείχη Σουλειμάν, με την προσθήκη ενός μιναρέ, και παρέμεινε 
έτσι μέχρι την απελευθέρωση της πόλης το1912.

 Έως το 1955 υπήρχε σταυρός στον τρούλο. Όμως  εκείνη τη χρονιά αφαιρέθηκε 
σε μια προσπάθεια  να αναδειχθεί ως ρωμαϊκό μνημείο, από μια κάθε άλλο παρά 
αριστερή κυβέρνηση. Τότε περίπου απαγορεύτηκε και η τέλεση θείας λειτουργί-
ας εντός του μνημείου.

Το 1995 στη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης του Σάκη Παπαδημητρίου, μέσα στο 
μνημείο, μαινόμενοι εκκλησιαστικοί εισέβαλαν, διακόπτοντας τη συναυλία και 
καταστρέφοντας το πιάνο του συνθέτη.

Το 1999 επί υπουργίας Βενιζέλου, εκδόθηκε απόφαση που χαρακτήριζε τη 
Ροτόντα ως μνημείο που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στη 

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Το 2015, οι πολυετείς επισκευές του μνημείου επιτέλους τελείωσαν 
και το Δεκέμβριο αποδόθηκε στο κοινό. Μια συμβιβαστική συμφω-
νία, επέτρεπε τη διενέργεια 12 λειτουργιών το χρόνο, με απαγό-
ρευση μόνιμης θρησκευτικής ή άλλης κατασκευής ή εξοπλισμού, 
εντός του μνημείου, και παράλληλα κοσμική πολιτιστική χρήση του 

μνημείου.

H  εμμονή του εκκλησιαστικού κατεστημένου της πόλης  να  επαναφέρει τη 
διαμάχη προ 20ετίας, για τη μετατροπή της Ροτόντα σε ιερό ναό Αγίου Γεωργί-
ου, δημιουργεί εκ του μη όντος διχαστικές λογικές στην πόλη.

Η αφίσα της Μητρόπολης που κατά παράβαση της νομιμότητας, μιλούσε για 
μόνιμη εγκατάσταση του «εγκαινίου» στη Ροτόντα , δείχνει περιφρόνηση στο 
κοινωνικό consensus που έχει δημιουργηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα πολ-
λαπλών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, μουσικών, θρησκευτικών, σε ένα τόσο 
σημαντικό μνημείο της πόλης.

Με τέτοιες ενέργειες, αυθαίρετες και πραξικοπηματικές, που αποσκοπούν στη  
δημιουργία τετελεσμένων, ο γηραιός ιεράρχης, προσπαθεί να αναζωογονήσει 
τον ενθουσιασμό των φανατικών θρησκευτικών κύκλων της πόλης, προ-
σβάλλοντας όμως την ίδια την ουσία ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας, όλοι πλην Λακεδαιμονίων ψήφισαν την 
αυστηρή εφαρμογή του νόμου, και την τήρηση της συμφωνίας που έχει αμοι-
βαία γίνει αποδεκτή, για μικτές χρήσεις στο χώρο του μνημείου.

Οι ΕΝΤΑΞΕΙ, ευρισκόμενοι σε δύσκολη θέση, διότι ούτε η ψήφιση ούτε η κατα-
ψήφιση ήταν εύκολο να δικαιολογηθεί στους ψηφοφόρους τους, βρήκαν ένα 
εύσχημο τρόπο να βγουν από τη δύσκολη θέση, λέγοντας πως δε χρειάζεται να 
υπάρξει ψήφισμα.

Υπήρξαν και επιθέσεις στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ, που είχε την ξεκάθαρη στάση της 
τήρησης της νομιμότητας, επιθέσεις που οφείλονταν σε πολιτικές διαφωνίες 
που καμία σχέση με το γεγονός δεν είχαν, και από δημοτικούς συμβούλους που 
συντάσσονταν με το ψήφισμα.

Φυσικά ο εκπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, εξαγριωμένος από την αναφορά 
της ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ,  στη δικτατορία και την ιδεολογική συγγένεια της ΧΑ 
με αυτήν, επιδόθηκε σε ένα παραλήρημα κατηγοριών πως οι αριστεροί, έχουν 
ιδεολογικό πρόβλημα με τα θρησκευτικά σύμβολα!!!

Η εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου και η τήρηση της νομιμότητας από την 
πλευρά της εκκλησίας, είναι προς όφελος του πολιτισμού και της δημοκρατίας.

Εξάλλου, δόξα τω θεώ, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έχει πληθώρα ναών για 
την τέλεση λειτουργιών, δε χρειάζεται να μετατρέψει το εμβληματικό πολιτιστικό 
μνημείο της πόλης, σε ναό Αγίου Γεωργίου, όπως φαίνεται πως είναι ο σταθερός 
στόχος του…

Την ευθύνη της προάσπισης της ταυτότητας του μνημείου ως πολιτιστικού 
αγαθού, έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο οφείλει να  διασφαλίζει  ότι η  
λατρευτική του χρήση, για 12 φορές το χρόνο, δε θα εξοβελίσει την πολιτιστική 
και μουσειακή ταυτότητά του.

*Η�κ.�Καλφακάκου�είναι�επικεφαλής�της�δημοτικής�παράταξης�ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ�ΑΝΟΙΧΤΗ�ΠΟΛΗ�και�CEO�της�«ΕΓΝΑΤΙΑ�ΟΔΟΣ�Α.Ε.»

Πολιτισμός και εμμονές της εκκλησίας
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#downtown
Δημοτική παράταξη παραθαλάσσιου 
δήμου της Θεσσαλονίκης προαναγ-
γέλλει συμβολική κατάληψη μαρίνας 
και πρ. στρατοπέδου. Πρόκειται για τη 
ΡΕΚΚ (Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση 
Καλαμαριάς) που στηρίχθηκε από το 
κυβερνών κόμμα, ώστε «να ευαισθητο-
ποιηθεί η τοπική κοινωνία της Καλα-
μαριάς και να εξαναγκαστεί η διοίκηση 
του δήμου να εγκαταλείψει τη τακτική 
της αδράνειας και της μετάθεσης  των 
ευθυνών (για την εικόνα της εγκατά-
λειψης που παρουσιάζει ο χώρος) στην 
κυβέρνηση και να αναλάβει  συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες για το Κόδρα και 
την Αρετσού». Αρχές Ιουνίου θα βγουν 
στους δρόμους – σύμφωνα με πληρο-
φορίες – διότι επίκειται η περαιτέρω 
διάθεση των χώρων από το… ΤΑΙΠΕΔ.

Η πραγματ ικότη-
τα  συνθλίβει τους 
ισχυρισμούς του 
πρωθυπουργού και η 
συμφωνία είναι απα-
ράδεκτη γιατί φορ-
τώνει τη χώρα με νέα 
μέτρα ύψους 4,5 δισε-
κατομμυρίων ευρώ τα 
οποία οφείλονται στην 
αδυναμία της κυβέρ-
νησης να προωθήσει 
μεταρρυθμίσεις και να 
επαναφέρει την οικο-
νομία σε τροχιά ανά-
πτυξης. 

Ο μοναδικός που δεν 
ήθελε να κλείσει η συμφωνία απειλώντας μάλιστα τους δανει-
στές να μην υπογράψουν ήταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος 
τον Οκτώβριο του 2014 είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση της 
ΝΔ ότι δεν θα αναγνώριζε καμία συμφωνία με αποτέλεσμα να 
παραλύσουν οι διαπραγματεύσεις.

Από τη στιγμή όμως που υποστηρίζει ότι η δική του συμφωνία 
θα είναι δημοσιονομικά ισοδύναμη, ας την ψηφίσει μόνος του 
και ας εξηγήσει τα στοιχεία της στους συνταξιούχους και τους 
φορολογούμενους, που είναι τα μεγάλα θύματα της πολιτικής 
του.

Οι Συριζαίοι έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν που θα κρατη-
θούν στην εξουσία και στις κρατικές θέσεις τους, αλλά η δια-
στρέβλωση της αλήθειας δεν περνάει πια, οι ψηφοφόροι γνω-
ρίζουν ότι η νέα συμφωνία θα είναι επώδυνη με σκληρά μέτρα 
λιτότητας.

*Ο�κ.�Καρανάσιος�είναι�πρ.�βουλευτής�της�ΝΔ�στη�Χαλκι-
δική

Ας μπουν τα πράγματα  
στη θέση τους

Επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Περιβάλλοντος έστειλε ο 
δήμαρχος Παιονίας (βλ Ειδομένη) Χρήστος Γκουντενούδης για την επικείμενη 
εξόρυξη χρυσού στη μεθοριακή περιοχή των Σκοπίων, προκειμένου -όπως 
λέει- να τους ενημερώσει. «Η χώρα μας και οι δήμοι της μεθορίου, δεν έχουν 
καμία ενημέρωση επί του συγκεκριμένου ζητήματος αν και είναι υψίστης ση-
μασίας καθώς άπτεται της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο ποταμός Αξιός, ο 
οποίος διασχίζει και τη FYROM πριν διέλθει από το δήμο μας και τους άλλους 
όμορους δήμους της Μακεδονίας και εκβάλει στο Θερμαϊκό, είναι κύρια πηγή 
υδροδότησης της περιοχής μας καθώς υφίστανται πάρα πολλές παραποτάμιες 
γεωτρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του πληθυσμού μας. Μία τέτοιου 
μεγέθους εγκατάσταση εκσκαφής και επεξεργασίας μεταλλεύματος μπορεί να 
έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την ποιότητα του ύδατος του ποταμού Αξιού 
και φυσικά τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος αλλά και τον υδροβιότοπο 
του Δέλτα Αξιού ο οποίος μάλιστα προστατεύεται και από διεθνείς συνθήκες και 
θα τεθεί εν κινδύνω λόγω των φερτών υλικών από την εξόρυξη», προειδοποιεί 
ο δήμαρχος τους υπουργός κάνοντας λόγο για «ζήτημα και εξωτερικής πολιτι-
κής» και… αναμένει στο ακουστικό του για… σχετικές δράσεις από την πλευρά 
της κυβέρνησης.

■ Τελικά θα είναι ή δεν θα είναι… υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Σπύρος 
Βούγιας; Ο ίδιος έχει δηλώσει πρόθε-
ση αλλά κανένας δεν μπορεί να πει με 
σιγουριά ότι θα μπει μπροστά ενόψει των 
καλπών που θα «στηθούν» το 2019. Ίσως 
γιατί αυτοί με τους οποίοuς συζητούσε ο 
Βούγιας θέλουν τώρα να ηγηθούν του… 
«αντιμπουταρικού» σχήματος!

■ Το 1ο Πανελλήνιο βραβείο ομαδικού 
ψηφιακού έργου απέσπασε το Ειδικό 
Σχολείο Ν. Προποντίδας. Στο διαγωνισμό 
συμμετείχαν συνολικά περισσότερο από 
10.000 συμμετέχοντες μέσα από 4.586 
έργα ατομικής ή ομαδικής προσπάθειας 
μαθητών επίπεδου Δημοτικών σχολείων. 
Πέρα του κυρίου μηνύματος της δρά-
σης που ήταν η επαφή της νέας γενιάς 
μέσω της τέχνης με την αξία της υγιεινής 
διατροφής, από τη μεγάλη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό διαφορετικών σχολικών 
δομών, προέκυψαν πολλαπλά κοινωνικά 
μηνύματα.  

■ Η παρέα του ελληνοαμερικανικού 
κολεγίου «Ανατόλια» - στο δήμο της Θεσ-
σαλονίκης- φαίνεται πως διαλύθηκε και 
δημιουργήθηκε η «κλίκα» του Ε’ Λυκείου 
Θεσσαλονίκης» Aυτό μας μεταφέρουν 
δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης 
στον κεντρικό δήμο του νομού. Αναφέρο-
νται προφανώς στους Ανδρέα Κουράκη 
και Κωνσταντίνο Ζέρβα, oι οποίοι είναι 
απόφοιτοι του ιστορικού σχολείου της 
πόλης αλλά και στον πρώην πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτη Αβραμόπουλο. Κοινή συνιστα-
μένη και των τριών είναι ότι τα έσπασαν 
με τον δήμαρχο Γ. Μπουτάρη... Όπως θα 
έλεγε ένας μαθητής του συγκεκριμένου 
σχολείου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, «οι 
παρέες γράφουν... ιστορία»

Αναβίωση της παράδοσης του οχυρού Ρού-
πελ και φέτος. Η συγκίνηση θα … περισσέψει 
στις 13 και 14 Μαΐου 2017 στο θρυλικό οχυρό 
Ρούπελ στις Σέρρες και στην εκδήλωση 
«ΡΟΥΠΕΛ 1941. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ» που διοργα-
νώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο δήμος 
Σιντικής, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και την προώθηση του ιστορικού του-
ρισμού στην περιοχή.  Στην φετινή εκδήλωση, 
που αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες 
επισκέπτες από τη βόρεια Ελλάδα και όχι 
μόνο,  εκτός από το κύριο δρώμενο αναπα-
ράστασης της μάχης και της παράδοσης του 
οχυρού Ρούπελ (Κυριακή 14/5/2017 – 11:00 
πμ), ξεχωριστή θα είναι και η παρουσία – επί-
δειξη των αεροσκαφών Τ-6Α ΤΕΧΑΝ ΔΑΙΔΑ-
ΛΟΣ καιF-16 ΖΕΥΣ της Πολεμικής Αεροπορίας 
(Σάββατο 13/5/2017). (Στη φωτο ο λέκτορας 
του ΑΠΘ Χρήστος Μεταξάς με το δάκτυλο στη 
σκανδάλη από την περσινή αναβίωση).

Του Ε. Καρανάσιου*
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Θέσαμε μια σειρά από διλληματικές ερωτήσεις, επί 
ζητημάτων που αφορούν στη σύγχρονη Ελλάδα 
και ενίοτε διχάζουν τους Έλληνες. Και τους καλέ-
σαμε να ψηφίσουν χωρίς την επιλογή «λευκού», 
παρά τις επιφυλάξεις που υπήρξαν σε κάποιες επι-
λογές. Δύσκολο να μεταφερθεί σε κείμενο η ζω-
ντάνια των αντιπαραθέσεων και το πόσο σοβαρές 
ή αστείες ήταν κάποιες στιγμές που οι διάλογοι 
μεταξύ των «ενόρκων» είχαν ανάψει. Το σίγουρο 
είναι πως σε πολλές απαντήσεις υπήρξαν εκπλή-
ξεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιοι που 
ήταν τρία χρόνια σε κοινή πορεία… γνωρίστηκαν 
καλύτερα μεταξύ τους.

Ακολουθεί το αποτέλεσμα της ομαδικής αυτής 
συνέντευξης, σε ηθοποιούς που εκπροσωπούν 
τρεις γενιές…

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπέρ�ή�κατά�της�ύπαρξης�Θανατικής�Ποι-
νής�για�απεχθή�εγκλήματα;

Συντριπτική με 12-0 κατά της θανατικής ποι-
νής η ετυμηγορία των 12 Ελλήνων ηθοποιών 
που επί σκηνής ενσαρκώνουν τους 12 Αμε-
ρικανούς ενόρκους. 

Εκφράζοντας τους συναδέλφους του ο Κων-
σταντίνος�Μουταφτσής εξηγεί: «Όποιος θέ-
λει ας έρθει να δει το έργο για να καταλάβει 
γιατί είμαστε όλοι κατά. Ο θάνατος, δε μπορεί 
να επιβάλλεται από οποιονδήποτε, είτε είναι 
άνθρωπος, είτε κράτος, για ο,τιδήποτε έχει 
γίνει. Πρώτον επειδή ποτέ δε μπορούμε να 
είμαστε τόσο σίγουροι ότι έχει γίνει και δεύ-
τερον επειδή δε μπορούμε να αφαιρέσουμε 
εμείς τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Όποιος 
κι αν είναι αυτός, ό,τι κι αν έχει κάνει. Ο νό-
μος θα φροντίσει να έχει την κατάλληλη τι-
μωρία».

Ναι�ή�όχι�στην�ενίσχυση�του�θεσμού�των�
Ενόρκων�στην�Ελλάδα;

Έντονος ο προβληματισμός των ανθρώπων 
που πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση επι-
κεντρωμένη ακριβώς στη λειτουργία ενός 
σώματος ενόρκων. Με 8-4 υπερτερεί το όχι. 

«Είπα ‘ΝΑΙ’, γιατί είμαι υπέρ της ενίσχυσης 
του θεσμού των ενόρκων σε μια πιο ώριμη 
κοινωνία», τονίζει ο Χάρης�Μαυρουδής. «Και 
είμαι κατά της δικαστικής πλειοψηφίας, όταν 
ο θεσμός της Δικαιοσύνης δεν πείθει για την 
ανεξαρτησία του, όταν δεν έχουμε κατακτή-
σει ως κοινωνία την ανεξάρτητη Δικαιοσύ-
νη».

«ΟΧΙ» επιλέγει, ο Βασίλης� Παλαιολόγος: 
«Η προσφυγή σε ένα σώμα ενόρκων σήμε-
ρα στην Ελλάδα, μπορεί να οδηγήσει σε μια 
απόφαση άδικη, επειδή οι ένορκοι είναι άν-
θρωποι με προσωπικά προβλήματα βάσει 
των οποίων μπορεί να γείρουν προς τη μια ή 
την άλλη απόφαση».

Είναι�ανεξάρτητη�η�ελληνική�Δικαιοσύνη,�
ναι�ή�όχι;

Η ακινησία στην πρόσκληση να υψώσουν το 
χέρι όσοι πιστεύουν πως είναι ανεξάρτητη, 
προκάλεσε αυθόρμητα γέλια στην ομήγυρη. 
Συντριπτικό το «ΟΧΙ».

«Ως κοινωνία δεν έχουμε φτάσει στο σημείο 
να αποδεχτούμε ότι κάποιος μπορεί να απο-
φασίσει για εμάς ακόμα και για μικρά πράγ-
ματα», εξηγεί ο Χριστόδουλος� Στυλιανού. 
«Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να έχουμε ανε-
ξάρτητη Δικαιοσύνη γιατί δεν έχουμε τη Δη-
μοκρατία που είχαν οι αρχαίοι ημών πρόγο-
νοι. Τότε ναι μπορεί να υπήρχε Δικαιοσύνη. 
Τώρα δεν υπάρχει. Όσο πιο εύπορος είσαι, 
τόσο πιο εύκολα αθωώνεσαι. Αν δεν είσαι, 
ευκολότερα καταδικάζεσαι».

«Πάντα η Δικαιοσύνη ήταν ταξική» συμπλη-
ρώνει ο Παντελής�Παπαδόπουλος. «Δεν θυ-
μάμαι ποτέ λαϊκό άνθρωπο να θέλει να μπλέ-
ξει με δικαστήρια. Κι όποτε το έκανε έβγαινε 
χαμένος. Κανονικά θα έπρεπε ο πολίτης να 
καταφεύγει στη Δικαιοσύνη για το δίκιο του 
και όχι για να φοβάται ότι θα τα βρει μπα-
στούνια».

Ποινικές�διώξεις�βουλευτών�μόνο�με�την�
άδεια�της�Βουλής�ή�με�απόφαση�δικαστι-
κού�οργάνου;

Με 11-1 αποφαίνονται υπέρ της παραπομπής 
βουλευτών σε δίκη με απόφαση δικαστικού 

οργάνου και όχι με προηγούμενη άδεια της 
βουλής. 

«Ουσιαστικά μιλάμε για κατάργηση της βου-
λευτικής ασυλίας όπως υφίσταται σήμερα 
και για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης 
υπουργών, ώστε όλοι να κρίνονται από δι-
καστές», εξηγεί εκ μέρους όλων ο Γιώργος�
Γιαννόπουλος. 

Ο μοναδικός μειοψηφών, Παντελής� Πα-
παδόπουλος, απαντά: «Άλλο ο νόμος περί 
ευθύνης υπουργών και άλλο η άδεια της 
Βουλής για ποινικές διώξεις βουλευτών. Ο 
νομοθέτης δεν προστατεύει άδικα τους βου-
λευτές σ’ αυτήν την περίπτωση, διότι αν κάθε 
ιδιώτης μπορούσε για οτιδήποτε να σέρνει 
έναν βουλευτή στα δικαστήρια, τότε… πότε 
θα πήγαιναν στη Βουλή;».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική�συμφιλίωση.�Κεκτημένο�ή�ευφη-
μισμός;»

Ισοψηφία, 6-6 το αποτέλεσμα.

«Όσο υπάρχει ο φασισμός και η ακροδεξιά 
που εκφράζεται από τη Χρυσή Αυγή, τα συν-
θήματά της και τις πρακτικές της, θεωρώ ότι 
δε μπορεί να επιτευχθεί η εθνική συμφιλίω-
ση», λέει ο Χάρης�Μαυρουδής. 

«Συμφωνώ με το ‘ΟΧΙ’, διαφωνώ με τον Χάρη 

Οι «12 ΕΝΟΡΚΟΙ»… δικάζουν τη σύγχρονη Ελλάδα

Της Φιλίας Νομικού

«Δώδεκα ένορκοι» συνεδριάζουν στη Ν.Υόρκη του 1950 στο ομότιτλο δικαστικό θρίλερ που απολαύσαμε στη σκηνή του θεάτρου «Εγνατία». Οι ισάριθμοι ηθοποιοί που 
τους ενσαρκώνουν όμως, ζουν στη σύγχρονη Ελλάδα. Και αυτήν «δικάζουν», στη συνεδρίαση που… συγκάλεσε η Karfitsa. Σε μια διαφορετική, ομαδική συνέντευξη, 
γεμάτη ομοφωνίες και αντιπαραθέσεις. Αυτή τη φορά, οι ηθοποιοί δεν κατέβηκαν από τη σκηνή για να δώσουν συνέντευξη. Ανεβήκαμε εμείς εκεί, στο σκηνικό της 

παράστασης, όπου συναντήσαμε τους «12 Ένορκους», Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Χάρη Μαυρουδή, Θανάση Κουρλαμπά, Βασίλη Παλαιολόγο, Κωνσταντίνο Αρνόκουρο, 
Μανώλη Ιωνά, Αλέξανδρο Πέρρο, Χριστόδουλο Στυλιανού, Παντελή Παπαδόπουλο, Γιώργο Γιαννόπουλο, Περικλή Λιανό και Απόλλωνα Μπόλλα. 

 «Η πρώτη φορά 
Αριστερά ..έχει 

κριθεί ανεπαρκής»

«Μάθαμε το 
Δημόσιο  

ως χώρο για 
πλιάτσικο  

και λούφα!»

#ρεπορτάζ
ΣΤΟ «ΣΑΝΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ... Karfitsa
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στην αιτία» συμπληρώνει ο Γιώργος�Γιαννόπουλος. «Πι-
στεύω ότι είναι θέμα κρατισμού. Επειδή λειτουργεί το Δη-
μόσιο ως λάφυρο και χώρος διακρίσεων και βολέματος, 
μια για τους μεν, μια για τους δε».

«ΝΑΙ έχει επιτευχθεί η εθνική συμφιλίωση σε μεγάλο πο-
σοστό» αντιπαραθέτει ο Χριστόδουλος� Στυλιανού. «Το 
φαινόμενο της ακροδεξιάς υπάρχει παντού. Μιλάμε όμως 
για τη συμφιλίωση Αριστεράς-Δεξιάς σε μια Ελλάδα που 
ήταν χωρισμένη στα δύο με αποκορύφωμα τον εμφύλιο 
πόλεμο. Και ενώ μπορεί να υπάρχουν ηλικιωμένοι που 
βρίσκονται ακόμα εκεί, οι νεότερες γενιές, εμείς που μεγα-
λώσαμε με τις μνήμες των γονιών μας, καταβάλαμε μεγά-
λη προσπάθεια και σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε να αφήσου-
με πίσω μας αυτόν τον εθνικό διχασμό».

Ναι�ή�όχι�στη�μείωση�του�Δημοσίου�Τομέα;

Υπέρ της μείωσης η πλειοψηφία (9-3).

«ΝΑΙ, για πολλούς λόγους, με κυριότερο το γεγονός πως 
όλες οι κυβερνήσεις στηρίζονται στις ψήφους που έχουν 
σχέση με το Δημόσιο τομέα», τονίζει ο Μανώλης� Ιωνάς. 
«Αυτό είναι πολύ βλαβερό και για την ηθική σε σχέση με 
την κοινωνία και για τη οικονομία. Και φυσικά δεν είναι 
παραγωγικό το σημερινό Δημόσιο. Δε χρειάζονται όλοι. 
Υπάρχουν και παρασιτικά φαινόμενα».

«Επιλέγω ΟΧΙ επειδή θεωρώ πως το σωστό ερώτημα είναι 
ποιες ανάγκες πρέπει να καλύπτει ένας Δημόσιος τομέας 
και ποιες όχι», λέει ο Χάρης�Μαυρουδής. «Πρέπει να ανή-
κει στο Δημόσιο μια εταιρεία που βγάζει χρήματα, όπως ο 
ΟΤΕ, ή ο ΟΠΑΠ, ή άλλες ΔΕΚΟ. Πρέπει να στελεχώνονται 
από δημόσιους υπαλλήλους, όπως ακόμα και τα σχολεία, ή 
τα νοσοκομεία. Θεωρώ επίσης, ότι έχει ήδη μειωθεί πολύ 
ο αριθμός τους τα τελευταία χρόνια».

Προοδευτικός�=�Αριστερός.�Σωστό�ή�λάθος;

Από το 11-1 της ψηφοφορίας προκύπτει πως η επιδίωξη 
της προόδου, δεν μπορεί να θεωρείται «κτήμα» μιας ιδεο-
λογίας ή μιας πολιτικής πτέρυγας. 

«ΛΑΘΟΣ επειδή δεν είναι θέμα πολιτικών πεποιθήσεων 
το αν είναι κάποιος προοδευτικός ή όχι», λέει ο Βασίλης�
Παλαιολόγος. «Έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται. 
Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πολύ προοδευτικός ανε-
ξάρτητα με το τι ψηφίζει».

«Εγώ το θεωρώ ΣΩΣΤΟ γιατί πιστεύω ότι και ο δεξιός ή ο 
κεντροδεξιός που είναι προοδευτικός, είναι… εν δυνάμει 
Αριστερός, υπό την έννοια ότι είναι στη φύση της Αριστε-
ράς η προοδευτική αντίληψη των πραγμάτων», απαντά ο 
μοναδικός μειοψηφών Χριστόδουλος�Στυλιανού.

Ναι�ή�όχι�στις�ιδιωτικοποιήσεις;

Οριακό ΝΑΙ με 7-5.

«ΝΑΙ» λέει για παράδειγμα ο Περικλής�Λιανός, «διότι με 
ένα λαό που βλέπει το Δημόσιο σαν χώρο για πλιάτσικο και 
για λούφα, με πολλούς να λειτουργούν παρασιτικά σ’ αυτό 
από το 1830, πιστεύω πολύ περισσότερο στον ιδιώτη και 
στον επιχειρηματία, που έχει προσφέρει σίγουρα περισσό-
τερα στον τόπο απ’ ότι το Δημόσιο».

Στο «ΟΧΙ» έκλεινε ο Παντελής�Παπαδόπουλος. «Δεν είμαι 
της λογικής πονάει κεφάλι – κόβει κεφάλι. Να το φτιάξου-
με το Δημόσιο. Δεν είμαι κάθετα αντίθετος στις ιδιωτικο-
ποιήσεις, αλλά όχι να ξεπουλάμε ΟΤΕ, τρένα, νερό, κλπ».

Αξιολόγηση:� Ναι� σε� περισσότερη� διαπραγμάτευση� ή�
όχι�άλλη�χρονοτριβή;

Εδώ έχουμε οριακό «ΟΧΙ» με 7-5, υπέρ της άποψης ότι η 
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Υπέρ ή κατά της ύπαρξης 
Θανατικής Ποινής για απεχθή 

εγκλήματα;  
0-12 ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ 

Ναι ή όχι στην ενίσχυση του 
θεσμού των Ενόρκων στην 

Ελλάδα; 
4-8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Είναι ανεξάρτητη η ελληνική 
Δικαιοσύνη; Ναι ή όχι; 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ποινικές διώξεις βουλευτών μόνο 
με την άδεια της Βουλής ή με 

απόφαση δικαστικού οργάνου; 
1-11 Δικαστών
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Εθνική συμφιλίωση. Κεκτημένο ή 
ευφημισμός;  6-6 Ευφημι-
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Ναι ή όχι στη μείωση του 
Δημοσίου Τομέα; 9-3 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προοδευτικός = Αριστερός. Σωστό 
ή λάθος; 1-11 Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος 

Ναι ή όχι στις ιδιωτικοποιήσεις; 7-5 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αξιολόγηση: Ναι σε περισσότερη 
διαπραγμάτευση ή όχι άλλη 

χρονοτριβή; 
5-7 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ευρώ ή Δραχμή; 10-2 Ευρώ  Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Δραχμή Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 

Πρώτη φορά Αριστερά: Νωρίς για 
να κριθεί ή έχει κριθεί; 4-8 Έχει 
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Έχει 
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κριθεί 
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Ναι ή όχι στο ασυμβίβαστο 
Υπουργού-Βουλευτή; 10-2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην επιστολική ψήφο 
των Αποδήμων; 6-6 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στη μείωση του αριθμού 
των βουλευτών; 8-4 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην ψήφο από τα 17; 4-8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια; 8-4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

              
 

 
 

Κωνσταντινος 
Μουταφτσής 

 
Χάρης 

Μαυρουδής 
 

Θανάσης 
Κουρλαμπάς 

 
Βασίλης 

Παλαιολόγος 

 
Κωνσταντίνος 
Αρνόκουρος 

 
Μανώλης 

Ιωνάς 

 
Αλέξανδρος 

Πέρρος 

 
Χριστόδουλος 

Στυλιανού 

 
Παντελής 

Παπαδόπουλος
 

 
Γιώργος 

Γιαννόπουλος 

 
Περικλής 

Λιανός Απόλλων 
Μπόλλας 

Σας ικανοποιεί η ποιότητα της 
Ενημέρωσης στην Ελλάδα; Ναι ή 

όχι; 
1-11 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι σε αυστηρότερη 
διαδικασία χορήγησης πολιτικού 

ασύλου σε πρόσφυγες; 
2-10 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στο διαχωρισμό 
Εκκλησίας – Κράτους 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ελληνικό Ποδόσφαιρο. Αέρας 
αξιοπιστίας ή άρωμα παράγκας; 0-12 Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα 

Ναι ή όχι στη νομιμοποίηση της 
ινδικής κάνναβης; 12-0 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην τεκνοθεσία από gay 
ζευγάρια; 9-3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Survivor στην TV: το βλέπω;  
Ναι ή όχι; 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

              

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών

Δραχμή

διαπραγμάτευση… παρατράβηξε.

«Όσο χρονοτριβούμε αποβαίνει σε βάρος της οικονομίας», 
επισημαίνει ο Περικλής�Λιανός. «Δεν προσφέρει τίποτα η 
διαπραγμάτευση, όταν τελικά λέμε ναι σε όλα και καταλή-
γουμε ακόμα κι αυτό που κερδίζουμε να μην έχει αξία τε-
λικά, όπως θα είχε αν το πετυχαίναμε πριν από έξι μήνες».

«Η διαπραγμάτευση δίνει την ευκαιρία να εξεταστούν πε-
ρισσότερες παράμετροι», διαφωνεί ο Θανάσης� Κουρλα-
μπάς. «Χωρίς χρονοτριβή, καταλήγουμε πάντα να υπερι-
σχύουν οι δυνατότεροι και ξέρουμε ότι αυτοί δεν είμαστε 
εμείς». 

Ευρώ�ή�Δραχμή;

Συντριπτική η πλειοψηφία υπέρ της παραμονής στο Ευρώ 
(10-2), παρά τις επισημάνσεις για τη συμβολή του κοινού 
νομίσματος στα σύγχρονα δεινά των Ελλήνων.

«Η επιστροφή στη δραχμή είναι πλέον ανέφικτη με τις ση-
μερινές συνθήκες», εξηγεί ο Παντελής� Παπαδόπουλος. 
«Ασφαλώς το Ευρώ περιλαμβάνεται στους παράγοντες 
που ευθύνονται για το που φτάσαμε, καθώς συνέβαλε 
στην εκτίναξη των τιμών. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά 
δεν μπορώ να είμαι πλέον υπέρ της δραχμής. Ας είμαστε 
ρεαλιστές». 

«Δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι κίνδυνοι ελλοχεύουν σε 
μια επιστροφή στη δραχμή και ποιοι θα είναι οι υποστη-
ρικτές μας σε όλο αυτό, όταν είμαστε άμεσα εξαρτώμενοι 
από ξένα έσοδα και δάνεια», προσθέτει ο Βασίλης Παλαιο-
λόγος. «Από ποιο σημείο ξεκινάς επιστρέφοντας στη δραχ-
μή; Φαντάζομαι από το μηδέν».

Ο Χάρης�Μαυρουδής… μετά φόβου και κόπου θέλει να 
κλίνει προς τη δραχμή. «Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια 
που είχαμε στόχο να παραμείνουμε στο ευρώ, είδαμε μια 
εσωτερική υποτίμηση πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι ενδεχο-
μένως να ήταν αν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η 
ιστορία είχαμε γυρίσει στη δραχμή. Από την άλλη, τις κακές 
προβλέψεις για τη δραχμή, τις ακούω από τους ίδιους αν-
θρώπους που τόσο καιρό μας έλεγαν ότι πάμε με το ευρώ 
και σύντομα θα βγούμε από τα μνημόνια. Στην πραγματι-
κότητα δεν έχω εμπιστοσύνη στα λεγόμενα κανενός».

Πρώτη� φορά� Αριστερά:� Νωρίς� για� να� κριθεί� ή� έχει�
κριθεί;

Με double score (8-4) οι «ένορκοι» αποφαίνονται πως η 
“πρώτη φορά Αριστερά” δεν δικαιούται να ζητά… άλλη πί-
στωση χρόνου για να κριθεί. 

«Έχει κριθεί» τονίζει ο Περικλής�Λιανός. «Αν αυτό ήταν η 
Αριστερά έχει κριθεί ως ένα εθνικολαϊκίστικο σχήμα που 
δεν ξέρει τι λέει, τι θέλει και τι κάνει.» 

«Κρίθηκε και είναι ανεπαρκής», λέει ο Κωνσταντίνος�
Μουταφτσής. «Δε λέω ότι δεν υπάρχουν ευθύνες των 
προηγούμενων, αλλά δεν είδα και καμιά αλλαγή, ούτε στη 
ζωή μου, ούτε στον περίγυρο. Πόση περίοδος χάριτος πια; 
Χειρότερα γίνανε τα πράγματα».

«Έχει κριθεί, γιατί μπορεί να εκλέχτηκε ως Αριστερά, αλλά 
τα δείγματα γραφής της αποδεικνύονται διαφορετικά», συ-
μπληρώνει ο Απόλλων�Μπόλλας. 

«Θεωρώ ότι σε δύο χρόνια δε μπορούμε να βγάλουμε συ-
μπεράσματα όταν θέλουμε να διορθωθούνε όλες αυτές οι 
ελλείψεις και τα προβλήματα της Ελλάδας που υπάρχουν 
εδώ και δεκαετίες» αντιπαραθέτει ο Χάρης�Μαυρουδής. 
«Από την άλλη δεν το λες και αριστερή πολιτική αυτό που 
συμβαίνει, αλλά μια συνέχιση της προϋπάρχουσας πολιτι-
κής με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς την ταξικότητα 

#ρεπορτάζ
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Κωνσταντινος 
Μουταφτσής 

 
Χάρης 

Μαυρουδής 
 

Θανάσης 
Κουρλαμπάς 

 
Βασίλης 

Παλαιολόγος 

 
Κωνσταντίνος 
Αρνόκουρος 

 
Μανώλης 

Ιωνάς 

 
Αλέξανδρος 

Πέρρος 

 
Χριστόδουλος 

Στυλιανού 

 
Παντελής 

Παπαδόπουλος

Παντελής 
Παπαδόπουλος

Παντελής 
Παπαδόπουλος

 

 
Γιώργος 

Γιαννόπουλος 

 
Περικλής 

Λιανός Απόλλων 
Μπόλλας 

Υπέρ ή κατά της ύπαρξης 
Θανατικής Ποινής για απεχθή 

εγκλήματα;  
0-12 ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ 

Ναι ή όχι στην ενίσχυση του 
θεσμού των Ενόρκων στην 

Ελλάδα; 
4-8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Είναι ανεξάρτητη η ελληνική 
Δικαιοσύνη; Ναι ή όχι; 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ποινικές διώξεις βουλευτών μόνο 
με την άδεια της Βουλής ή με 

απόφαση δικαστικού οργάνου; 
1-11 Δικαστών

        
Απόφαση
Βουλής     

              
 

 

 
Κωνσταντινος 
Μουταφτσής 

 
Χάρης 

Μαυρουδής 
 

Θανάσης 
Κουρλαμπάς 

 
Βασίλης 

Παλαιολόγος 

 
Κωνσταντίνος 
Αρνόκουρος 

 
Μανώλης 

Ιωνάς 

 
Αλέξανδρος 

Πέρρος 

 
Χριστόδουλος 

Στυλιανού 

 

 

 
Γιώργος 

Γιαννόπουλος 

 
Περικλής 

Λιανός Απόλλων 
Μπόλλας 

Εθνική συμφιλίωση. Κεκτημένο ή 
ευφημισμός;  6-6 Ευφημι-

σμός 
Ευφημι-

σμός 
Ευφημι-

σμός 
Ευφημι-

σμός 
Ευφημι-

σμός 
Ευφημι-

σμός 
Κεκτημέ-

νο 
Κεκτημέ-

νο 
Κεκτημέ-

νο 
Κεκτημέ-

νο 
Κεκτημέ-

νο 
Κεκτημέ-

νο 

Ναι ή όχι στη μείωση του 
Δημοσίου Τομέα; 9-3 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προοδευτικός = Αριστερός. Σωστό 
ή λάθος; 1-11 Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Λάθος Λάθος Λάθος 

Ναι ή όχι στις ιδιωτικοποιήσεις; 7-5 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αξιολόγηση: Ναι σε περισσότερη 
διαπραγμάτευση ή όχι άλλη 

χρονοτριβή; 
5-7 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ευρώ ή Δραχμή; 10-2 Ευρώ  Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Δραχμή Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 

Πρώτη φορά Αριστερά: Νωρίς για 
να κριθεί ή έχει κριθεί; 4-8 Έχει 

κριθεί Νωρίς Νωρίς Έχει 
κριθεί 

Έχει 
κριθεί 

Έχει 
κριθεί 

Έχει 
κριθεί Νωρίς Νωρίς Έχει 

κριθεί 
Έχει 

κριθεί 
Έχει 

κριθεί 

              
 

 

 
Κωνσταντινος 
Μουταφτσής 

 
Χάρης 

Μαυρουδής 
 

Θανάσης 
Κουρλαμπάς 

 
Βασίλης 

Παλαιολόγος 

 
Κωνσταντίνος 
Αρνόκουρος 

 
Μανώλης 

Ιωνάς 

 
Αλέξανδρος 

Πέρρος 

 
Χριστόδουλος 

Στυλιανού 

 

 

 
Γιώργος 

Γιαννόπουλος 

 
Περικλής 

Λιανός Απόλλων 
Μπόλλας 

Ναι ή όχι στο ασυμβίβαστο 
Υπουργού-Βουλευτή; 10-2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην επιστολική ψήφο 
των Αποδήμων; 6-6 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στη μείωση του αριθμού 
των βουλευτών; 8-4 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην ψήφο από τα 17; 4-8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια; 8-4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

              
 

 
 

Κωνσταντινος 
Μουταφτσής 

 
Χάρης 

Μαυρουδής 
 

Θανάσης 
Κουρλαμπάς 

 
Βασίλης 

Παλαιολόγος 

 
Κωνσταντίνος 
Αρνόκουρος 

 
Μανώλης 

Ιωνάς 

 
Αλέξανδρος 

Πέρρος 

 
Χριστόδουλος 

Στυλιανού 

 
Παντελής 

Παπαδόπουλος
 

 
Γιώργος 

Γιαννόπουλος 

 
Περικλής 

Λιανός Απόλλων 
Μπόλλας 

Σας ικανοποιεί η ποιότητα της 
Ενημέρωσης στην Ελλάδα; Ναι ή 

όχι; 
1-11 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι σε αυστηρότερη 
διαδικασία χορήγησης πολιτικού 

ασύλου σε πρόσφυγες; 
2-10 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ναι ή όχι στο διαχωρισμό 
Εκκλησίας – Κράτους 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ελληνικό Ποδόσφαιρο. Αέρας 
αξιοπιστίας ή άρωμα παράγκας; 0-12 Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα Παράγκα 

Ναι ή όχι στη νομιμοποίηση της 
ινδικής κάνναβης; 12-0 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι ή όχι στην τεκνοθεσία από gay 
ζευγάρια; 9-3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Survivor στην TV: το βλέπω;  
Ναι ή όχι; 0-12 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

              

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 

KARFITSA / 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών Δικαστών

Δραχμή

των μέτρων».

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ναι�ή�όχι�στο�ασυμβίβαστο�Υπουργού-Βουλευτή;

Υπέρ της θέσπισης ασυμβίβαστου η πλειοψηφία (10-2), 
ώστε ο βουλευτής που θέλει να υπουργοποιείται να πα-
ραιτείται από την έδρα του και να σχηματίζεται κυβέρνηση 
από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. 

«‘ΝΑΙ’ στο ασυμβίβαστο, διότι αφορά σε μια διάκριση των 
εξουσιών απαραίτητη», εξηγεί ο Θανάσης� Κουτλαμπάς. 
«Να μη συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο».

«Πιστεύω ότι και οι υπουργοί πρέπει να προέρχονται από 
την επιλογή του λαού» αντιτείνει ο Παντελής�Παπαδόπου-
λος. «Δε θέλω δοτούς υπουργούς. Γιατί μετά θα πέσουμε 
σε τεχνοκράτες που θα κάνουν ό,τι επιτάσσουν οι αγορές 
χωρίς να λογαριάζουν τους πολίτες».

Ναι�ή�όχι�στην�επιστολική�ψήφο�των�Απόδημων;

Διχασμένη η ομήγυρις (6-6) μετά από αρκετά έντονο διά-
λογο για το κατά πόσο μπορεί να ψηφίζει για το ποιος θα 
κυβερνήσει στην Ελλάδα, κάποιος που δε ζει στην Ελλάδα.

«Σίγουρα υπάρχουν γκρίζες ζώνες όπως στις περισσό-
τερες απαντήσεις, αλλά το δικό μου ΟΧΙ αφορά κυρίως 
στους ανθρώπους που ζούνε πολλά χρόνια μακριά από 
την Ελλάδα», σημειώνει ο Κωνσταντίνος� Αρνόκουρος. 
«Όταν δεν  έχουν επαφή με την καθημερινότητα της Ελ-
λάδας δεν νομίζω πως μπορούν να έχουν σαφή άποψη για 
όσα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν».

«Όμως κι αυτοί έχουν εδώ περιουσίες, ή συγγενείς, και 
είχαν κάποιον λόγο που έφυγαν, άρα έχουν λόγο και να 
ψηφίζουν, όπως έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν ότι αν 
εκλείψουν αυτοί οι λόγοι, μπορεί να επιστρέψουν» αντιτεί-
νει ο Χριστόδουλος�Στυλιανού υπέρ του «ΝΑΙ». 

Ναι�ή�όχι�στη�μείωση�του�αριθμού�των�βουλευτών;

Κακά μαντάτα για τους 300 βουλευτές… από τους 12 ηθο-
ποιούς, που τίθενται κατά πλειοψηφία υπέρ της μείωσης 
(8-4).

«‘ΝΑΙ’, αν και νομίζω πως ότι κάνουν σήμερα οι 300, θα γι-
νόταν και με τους 200 για να μην πω και με τους 100», λέει 
ο Θανάσης Κουρλαμπάς. «Ίσως, έτσι, γλιτώσουμε τουλά-
χιστον κάποια έξοδα…».

«‘ΟΧΙ’ επειδή θεωρώ σημαντική τη μεγαλύτερη δυνατή 
πολυφωνία στην αντιπροσώπευση των διαφόρων περι-
φερειών», αντιπαραθέτει ο Κωνσταντίνος� Αρνόκουρος. 
«Μπορεί να υπάρχει αντιπροσώπευση και με έναν βου-
λευτή, αλλά είναι διαφορετική με τρεις, ή με επτά».

Ναι�ή�όχι�στην�ψήφο�από�τα�17;

Στο ΟΧΙ έκλινε η ομήγυρις (8-4).

Ο Περικλής Λιανός και ο Θανάσης�Κουτλαμπάς συμφώνη-
σαν με μια φωνή πως «‘ΟΧΙ’, οι 17χρονοι δεν είναι αρκετά 
ώριμοι και ενημερωμένοι για να μπουν ως ψηφοφόροι 
στην εκλογική διαδικασία», διαφωνώντας με τον πιο έν-
θερμο υποστηρικτή του «ΝΑΙ», Γιώργο�Γιαννόπουλο, που 
εξέφρασε την εκτίμηση ότι «γενικά στον κόσμο οι νέοι 
ωριμάζουν γρηγορότερα, όπως και στην Ελλάδα και γι 
αυτό στα 17 μπορούν να έχουν άποψη για την τύχη τους».

Ναι�ή�όχι�στα�ιδιωτικά�πανεπιστήμια;

Υπέρ της θέσπισής τους η πλάστιγγα (8-4).

Ξεκάθαρο «ΝΑΙ» από τον Απόλλωνα�Μπόλλα: «Έχοντας 
την εμπειρία και από την ιδιωτική και από τη δημόσια εκ-

παίδευση, δε θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Οι δι-
αφορές είναι τεράστιες. Στην ιδιωτική, τα παιδιά κάνουν 
στο δημοτικό, αυτό που κάνουν τα παιδιά της δημόσιας 
εκπαίδευσης στο γυμνάσιο. Και πραγματικά δε βλέπω το 
λόγο να μην υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια».

«Η Παιδεία πρέπει να αφορά στο Κράτος και είναι χρέος 
κάθε χώρας να την παρέχει δωρεάν», λέει από την πλευρά 
του ο Αλέξανδρος�Πέρρος. «Η ιδιωτική παιδεία παράγει 
κλίκες. Υπάρχουν βέβαια στην Ελλάδα ιδιωτικά σχολεία 
καλύτερα από τα δημόσια, αλλά για αυτό φταίνε τα δημό-
σια. Δεν είναι επίτευγμα των ιδιωτικών».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας�ικανοποιεί�η�ποιότητα�της�Ενημέρωσης�στην�Ελ-
λάδα;�Ναι�ή�όχι;

Θα έπρεπε να προβληματίσει το συντριπτικό ΟΧΙ των ερω-
τώμενων (11-1).

«ΟΧΙ φυσικά, διότι τι ακριβώς θα έπρεπε να ικανοποιεί;», 
αναρωτιέται ο Απόλλων�Μπόλλας. «Όλα τα κανάλια είναι 
ενταγμένα σε ένα πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει ολοκλη-
ρωμένη ενημέρωση σε κανένα κανάλι, σε κανένα έντυπο. 
Όλα είναι μισά. Και δεν βλέπουμε φως».

«ΝΑΙ», ενίσταται ο Αλέξαδρος� Πέρρος. «Διότι αν και εκ 
πρώτης δεν πρέπει να ικανοποιεί, θα πρέπει να αναγνωρί-
σουμε ότι υπάρχει μια ελευθερία, που δεν υπάρχει σε πολ-
λές χώρες, ακόμα και ευρωπαϊκές. Και μόνο στο internet 
αν κοιτάξουμε, θα δούμε αυτή την ελευθερία. Ενημερώ-
νεσαι δωρεάν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν 
χώρες, όπως η Γερμανία που δεν επιτρέπουν τόση ελεύ-
θερη ενημέρωση».

Ναι�ή�όχι�σε�αυστηρότερη�διαδικασία�χορήγησης�πο-
λιτικού�ασύλου�σε�πρόσφυγες;

Το αίσθημα του ανθρωπισμού υπερισχύει με (10-2), αν και 
οι μειοψηφούντες εξήγησαν πως χρειάζεται να ξεχωρί-
σουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες από όσους… κρύ-
βονται πίσω τους, ή ανάμεσά τους.

«ΟΧΙ επειδή όλοι γεννιόμαστε μετανάστες», απαντά ο 
Γιώργος�Γιαννόπουλος. «Πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί, 
γιατί αυτός που ξεκινά από οπουδήποτε για να έρθει εδώ, 
έχει κάποιο λόγο. Μια ανάγκη. Και πρέπει να είμαστε αλ-
ληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε 
ανάγκη».

«ΝΑΙ στις αυστηρές διαδικασίες, γιατί συχνά, πίσω από την 
ιδιότητα του πρόσφυγα, μπορεί να κρύβονται άλλα πράγ-
ματα», λέει από την πλευρά του ο Περικλής�Λιανός. «Ο 
αυστηρός έλεγχος χρειάζεται, ώστε και οι πραγματικοί 
πρόσφυγες να απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται και να 
ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα».

Ναι�ή�όχι�στο�διαχωρισμό�Εκκλησίας�–�Κράτους;

Μπορούμε να πούμε ότι μας εξέπληξε το καθολικό ΟΧΙ 
(12-0).

«Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά είμαστε σε μια εποχή 
που αυτός ο διαχωρισμός οπωσδήποτε κακό θα κάνει στη 
χώρα και όχι καλό», εξηγεί ο Μανώλης�Ιωνάς. «Βλέπουμε 
ότι και το μουσουλμανικό τόξο έχει ενισχύσει τις δυνάμεις 
του. Οπότε εμείς ως μέρος ενός Ελληνορθόδοξου τόξου 
πρέπει να διατηρήσουμε τη σχέση της Εκκλησίας με το 
κράτος. Ας μη γελιόμαστε. Η Εκκλησία πάντα δημιουργού-
σε, δημιουργεί και θα συνεχίσει να δημιουργεί πολιτική. 
Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει και την πολιτική δι-
άσταση εκτός από τη μεταφυσική».

#ρεπορτάζ
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Ελληνικό Ποδόσφαιρο. Αέρας αξιοπιστίας ή άρωμα παράγκας;

Ναι, αυτό που σκέφτεστε: 100% «παράγκααααα», οι φωνές των παριστάμενων και το αποτέλεσμα.

«Ε δεν είναι τυχαίο που όλοι οι τίτλοι καταλήγουν 20 χρόνια μονοπωλιακά στον ίδιο προορι-
σμό και δεν πείθομαι πως ο πρώτος είναι πάντα καλύτερος» εξηγεί ο Κωνσταντίνος Μου-

ταφτσής. «Και επίσης, όσα έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, ακόμα κι αν είσαι 
ένας κατ’ αρχήν καλοπροαίρετος άνθρωπος όπως εγώ, ε, σε βάζουν σε αμφιβολίες 

για το κατά πόσο διοικείται σωστά όλο αυτό το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου».

Ναι ή όχι στη νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης;

Το καθολικό «ΝΑΙ» (12-0) συνοδεύτηκε από αστεία και πειράγματα μεταξύ 
του συνόλου των παριστάμενων αλλά όταν αυτά καταλάγιασαν, η διευ-

κρινίσεις για σκεπτικό που αφορά κυρίως στην ιατρική χρήση της 
κάνναβης αποκατέστησε… τις ισορροπίες. 

Την ανάλυση αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Πέρρος: «Η κάν-
ναβη είναι ένα φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί παντού 

στον κόσμο και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει πολλές θε-
ραπευτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με χιλιάδες τρόπους. Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί με 
χιλιάδες τρόπους που απλώς δεν προβάλλονται. 

Αν η κάνναβη ήταν νόμιμη, θα χρειαζόμασταν 
πολύ λιγότερο πετρέλαιο, δε θα κόβαμε τα 

δέντρα για να φτιάχνουμε χαρτί και θα 
χάνανε πολλά οι φαρμακοβιομηχα-

νίες».

Ναι ή όχι στην τεκνοθεσία 
από gay ζευγάρια;

Η πλειοψηφία (9-3) της 
καλλιτεχνικής παρέ-

ας, τάχθηκε υπέρ 

της αναγνώρισης του δικαιώματος τεκνοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια.

«‘ΟΧΙ’ γιατί η φύση διδάσκει ότι στην αναπαραγωγή και στην ανατροφή των απογόνων συ-
μπράττουν το αρσενικό και το θηλυκό» επισημαίνει ο Γιώργος Γιαννόπουλος. «Δεν έχω 
τίποτα με τα gay ζευγάρια, κάθε ένας και κάθε μια έχει το δικαίωμα να κάνει ό, τι θέλει 
για τον εαυτό του, αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά».

«Αν και έχω μικρούς ενδοιασμούς για το πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να το 
δεχτεί, επιλέγω το ‘ΝΑΙ’» επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Αρνόκουρος. «Θε-
ωρώ πως η διαπαιδαγώγηση δεν έχει να κάνει με το φύλλο των γονέων. 
Πιστεύω ότι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι έμφυτος, επομέ-
νως, αν οι άνθρωποι είναι ικανοί και έχουν παιδεία, το φύλλο είναι 
μικρότερης σημασίας».

Survivor στην TV: το βλέπω; Ναι ή όχι; 

Καθολικό το «ΟΧΙ» (12-0) με τους περισσότερους, να το-
νίζουν ότι το παρακολούθησαν τυχαία 1-2 φορές και 
το απέρριψαν, με τον Κωνσταντίνο Αρνόκουρο 
να εξηγεί: «Το παρακολούθησα για ένα διάστη-
μα, δε μου άρεσε, σταμάτησα να το βλέπω. 
Παρόλα αυτά, μπορώ να αντιληφθώ γιατί 
το παρακολουθεί ο κόσμος. Άλλω-
στε και η ψυχαγωγία, όπως και η 
ενημέρωση, είναι αυτή που μας 
αξίζει. Υπ’ αυτήν την έννοια, 
δε θεωρώ παράλογο να το 
βλέπει όλος ο κόσμος, 
ούτε είναι παράλογο 
να μην το βλέ-
πουν κάποιοι».

«Να μειωθούν 
οι βουλευτές, να 
γλιτώσουμε έξοδα!»

«Παράγκα το 
ποδόσφαιρο!»

#ρεπορτάζ
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Γιατί στο ΠΑΣΟΚ γίνατε πάλι… «από δυο χωριά»; 

Η πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ και επικεφαλής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Γεννηματά, μετά 
από όσα θλιβερά και πρωτοφανή συνέβησαν στην 
τελευταία κεντρική επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ, σή-
μερα έλαβε μία πολύ σημαντική και καθοριστική 
απόφαση: Τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου που 
θα διαμορφώσει την πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τα 
επόμενα βήματα προς τον ενιαίο φορέα της Δη-
μοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Κάποιοι 
αρκούνται στις τακτικές μηχανισμών και στις 
προσωπικές στοχεύσεις και ταυτόχρονα υπο-
νομεύουν την ιστορική και οραματική προσπά-
θεια της Προέδρου για ενότητα, διεύρυνση και 
συσπείρωση του χώρου της κεντροαριστεράς. 
Οι προσπάθειες τους όμως είναι μάταιες, γιατί ο 
κόσμος σήμερα απαιτεί πρωτίστως ενότητα, αλλά 
και καθαρές λύσεις από καθαρές συνειδήσεις. Οι 
εσωκομματικές διενέξεις αφορούν μόνο αυτούς 
που τις προκαλούν. Ο απλός ψηφοφόρος απλά εί-
ναι αδιάφορος μπροστά σε αυτές. Πληρώσαμε σαν 
παράταξη πολύ ακριβά την εσωστρέφεια. Ως εδώ 
λοιπόν. Προχωράμε με ενότητα για να κάνουμε 
την Παράταξη ξανά μεγάλη και ισχυρή, για να ξα-
ναγίνει η δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστής 
στη πολιτική ζωή του τόπου.

Θα κλείσει η συμφωνία, κι αν ναι πότε εκτιμάτε ότι 
θα συμβεί αυτό;

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός 
είναι έτοιμοι να συνθηκολογήσουν για άλλη μία 
φορά με τους δανειστές με όρους ηττημένου. Τα 
δίνουν όλα προκειμένου να παραμείνουν στην 
καρέκλα της εξουσίας. Είναι το μόνο που τους εν-
διαφέρει. Πέρα από την ανικανότητά τους, χωρίς 
κανένα σχέδιο, θυσιάζουν για άλλη μία φορά τις 
συντάξεις και το αφορολόγητο, γεγονός το οποίο 
θα πλήξει για άλλη μία φορά τους πιο οικονομικά 
αδύναμους, προκειμένου να εγγυηθούν τα ανέφι-
κτα και δυσβάστακτα πρωτογενή πλεονάσματα. 
Οδηγούν την οικονομία σε ένα τέταρτο μνημόνιο, 
χωρίς χρηματοδότηση, εγκλωβίζοντας τη χώρα 
στο διαρκές δίλλημα Grexit  ή διαρκής λιτότητα. 
Και αυτό είναι προσωπική επιλογή, αλλά και ευ-
θύνη, του κ. Τσίπρα.

Είναι δύσκολη η δουλειά ενός αναπληρωτή εκπρο-
σώπου τύπου; 

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά και η ευθύνη πολύ 

σημαντική. Το να είσαι αναπληρωτής εκπρόσωπος 
τύπου ενός ιστορικού κόμματος, όπως του ΠΑ.
ΣΟ.Κ., από μόνο του αυτό προσδίδει ακόμα μεγα-
λύτερη ευθύνη. Ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία θα 
έλεγα είναι ότι τα γεγονότα «τρέχουν» τόσο γρή-
γορα που απαιτείται μία συνεχόμενη προσπάθεια 
να είναι κάποιος ενημερωμένος για τις τρέχουσες 
εξελίξεις, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελε-
σματικά στο ρόλο του εκπροσώπου τύπου. Αυτή 
όμως η δυσκολία, είναι ταυτόχρονα και η μεγάλη 
γοητεία αυτής της θέσης. 

Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στα κόμματα για γί-
νουν πιο ελκυστικά στην κοινωνία; 

Πριν μερικά χρόνια η πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού, θεωρούσε ότι η ηλικιακή αλλαγή αποτελού-
σε ίσως τη σημαντικότερη αλλαγή που έπρεπε να 
πετύχουν τα κόμματα προκειμένου αυτά να γίνουν 
«ελκυστικά» στην κοινωνία. Το παράδειγμα όμως 
του κ. Τσίπρα απέδειξε περίτρανα ότι δεν είναι 
μόνο θέμα ηλικίας. Τα κόμματα πρέπει να καταλά-
βουν ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλα ψέμα-
τα, άλλη υποκρισία, άλλο θεατρινισμό. Οι πολίτες 
αναζητούν την αλήθεια και όχι υποσχέσεις που θα 
μείνουν στα λόγια. Πρέπει τα πολιτικά κόμματα να 
απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα του ελλη-
νικού λαού και όχι να συμπεριφέρονται με όρους 
παλαιοκομματικών μικροσκοπιμοτήτων. Εμείς 
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 
αυτά τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γι’ αυτό και ακο-
λουθούμε το μονοπάτι της αλήθειας με ανανέωση 
στο στελεχικό μας δυναμικό. 

Στο παρελθόν υπήρξατε συνεργάτης του υπουργού 
δικαιοσύνης Απόστολου Κατσιφάρα. Αυτό σημαίνει 
ότι γνωρίζετε το χώρο της Δικαιοσύνης καλά και όχι 
μόνο λόγω της ιδιότητας σας, αυτής του δικηγόρου. 
Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στο χώρο για την καλύτερη απόδοση δικαιοσύνης. 
Είναι ενδεικτικό ότι για κάθε νόμο υπάρχει και ένα… 
παραθυράκι! 

Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, δυστυχώς, τα 
προβλήματα στη Δικαιοσύνη είναι πολλά και ση-
μαντικά. Δεν είναι μόνο το θέμα της πολυνομίας, 
που ορθά θέτετε και που οδηγεί στο «παραθυ-
ράκι» στο νόμο όπως λέτε, αλλά θα έλεγα η κα-
θυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης που 
ισοδυναμεί με αρνησιδικία, αλλά και η διαφύλαξη 
της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης ως θεμελιώδη 

πυλώνα της Δημοκρατίας μας, είναι θέματα που 
πλέον είναι υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Επί της 
υπουργίας του κ. Κατσιφάρα κάναμε ένα πολύ ση-
μαντικό έργο, το οποίο, δυστυχώς δεν αξιοποιή-
θηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις, ειδικά δε από 
την παρούσα, η οποία έχει επιδείξει έναν ιδιαίτερα 
παρεμβατικό ρόλο στη λειτουργία της Δικαιοσύ-
νης. Όμως, το να παίζεις με τους θεσμούς ή και να 
τους χρησιμοποιείς για ‘ίδιον συμφέρον’, απλώς 
υπονομεύεις τη λειτουργία τους και εν τέλει την 
ίδια τη Δημοκρατία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν 
«αρρωσταίνουν» οι θεσμοί, αλλά οι άνθρωποι που 
τους υπηρετούν. 

Τι περιλαμβάνει ένα τυπικό 24ωρο σας; 

Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που η Πρόεδρος 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ κα. Γεννηματά, με εμπιστεύτηκε, 
αναθέτοντάς μου τα καθήκοντα του αναπληρωτή 
εκπροσώπου τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η καθημερι-
νότητά μου έχει δυσκολέψει αρκετά πολύ, αφού 
πλέον ο χρόνος για την προσωπική μου ζωή είναι 
ελάχιστος. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι είμαι και 
μάχιμος δικηγόρος, αντιλαμβάνεται εύκολα, ότι ο 
συνδυασμός της καθημερινότητας και των απαι-

τήσεων της δουλειάς μου, αλλά και των καθηκό-
ντων μου ως αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου, 
είναι αρκετά δύσκολος και απαιτεί θυσίες. Τουλά-
χιστον, προσπαθώ στον ελάχιστο χρόνο που μου 
απομένει να τον αξιοποιώ εποικοδομητικά με την 
οικογένειά μου, αλλά και τους φίλους μου.   

Πως γνωρίσατε την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη 
Γεννηματά η οποία μάλιστα σας εμπιστεύτηκε ένα τέ-
τοιο χαρτοφυλάκιο; 

Τον Ιανουάριο του 2016, η κ. Γεννηματά με αίσθη-
μα ευθύνης απέναντι στην ιστορία αυτής της πα-
ράταξης και της συνεισφοράς της στην ελληνική 
κοινωνία, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα σε όλους 
όσους πιστεύουν και ανήκουν στους κόλπους της 
δημοκρατικής παράταξης, να έρθουν, να ενώ-
σουν δυνάμεις, αφήνοντας πίσω ότι χώρισε και 
διαίρεσε αυτή την παράταξη. Ανταποκρινόμενος 
λοιπόν τότε σε αυτό το κάλεσμά της, γνώρισα την 
κ. Γεννηματά, η οποία, ένα χρόνο μετά μου έκανε 
την τιμητική πρόταση προς το πρόσωπό μου, να 
αναλάβω το χαρτοφυλάκιο, όπως λέτε, του ανα-
πληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΠΑ.ΣΟΚ., μαζί 
με τον εξαίρετο πλέον φίλο Παύλο Χρηστίδη και 
την αγαπημένη πλέον φίλη μου Νάντια Γιαννακο-
πούλου, τους οποίους και ευχαριστώ δημόσια για 
την έως τώρα άριστη συνεργασία μας. 

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

Καταρχάς θα τον ρωτούσα αν κοιμάται ήσυχος 
τα βράδια. Επίσης θα του έλεγα ότι λυπάμαι πολύ 
που ως νέος πολιτικός, πρόδωσε τις ελπίδες, τα 
όνειρα, αλλά κυρίως το παρόν και το μέλλον της 
νέας γενιάς της χώρας μου. Περίμενα από τον κ. 
Τσίπρα, όντας από τη γενιά των σαραντάρηδων, 
να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. 
Αποδείχθηκε, δυστυχώς, πιο παλιό και από το 
παλιό, υπηρετώντας μικροκομματικές και μόνο 
σκοπιμότητες. Είχε την ιστορική ευκαιρία να αλ-
λάξει πολλά από τα κακώς κείμενα στη χώρα. 
Αντί αυτού όμως, ακολούθησε την παλιά, αλλά 
αποτυχημένη πλέον συνταγή. Για αυτό και οι νέοι, 
που κυρίως τον εμπιστεύτηκαν, του γυρίζουν κα-
θημερινά την πλάτη. Η νέα γενιά στις αγωνίες της 
θέλει την αλήθεια και εφαρμόσιμες λύσεις και όχι 
ψέματα ή πρόσκαιρα ουτοπικές υποσχέσεις. Και 
σε αυτό, κ. Τσίπρα, αποτύχατε παταγωδώς. Ήρθε 
η ώρα λοιπόν για αλλαγή. 

«Κε Τσίπρα κοιμάστε ήσυχος τα βράδια;»

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Ο Σπύρος Καρανικόλας ανήκει στη γενιά των τριαντάρηδων. Δικηγόρος με λαμπρές σπουδές στο εξωτερικό και σημαντικές συνεργασίες στα νομικά, μια εξ’ 
αυτών με το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Ενεργός πολιτικά, στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Στο παρελθόν υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα 

της Λούκας Κατσέλη και αργότερα με το «Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών» του Γιώργου Παπανδρέου. Τους τελευταίους μήνες αναπληρώνει έναν επίσης... 
τριαντάρη (τον Παύλο Χρηστίδη) και βρίσκεται στο πλευρό της Φώφης Γεννηματά ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Χ. Τρικούπη. Μιλώντας στην Karfitsa 
ο κ. Καρανικόλας αναφέρεται στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές και στις «φημολογούμενες» εκλογές. Μιλά για τη γνωριμία του με την κ. 
Γεννηματά, τη… δουλειά που έχει ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα και σχολιάζει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα κόμματα 

ώστε αυτά να γίνουν πιο ελκυστικά στην κοινωνία. 

#συνέντευξη
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΎΠΟΎ ΤΟΎ ΠΑΣΟΚ, ΣΠΎΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ Karfitsa
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Κύριε Συμεωνίδη, ποιες είναι οι ιδιαιτερότη-
τες του χορευτή – ασθενούς;

Ο χορευτής συνδυάζει τον αθλητή με τον 
καλλιτέχνη σε ένα απαιτητικό και ανταγω-
νιστικό περιβάλλον. Έτσι, από τη μια μεριά 
αγωνίζεται για υψηλή καλλιτεχνική έκφραση 
σε στενά περιθώρια (παραστάσεις / εξετά-
σεις), και από την άλλη χρειάζεται άριστη φυ-
σική κατάσταση και δυνατότητες γρήγορης 
επούλωσης σε τραυματισμούς.

Είναι συχνό να τραυματίζεται μια χορεύτρια;

Σίγουρα ναι, αν και οι περισσότερες κακώ-
σεις είναι ευτυχώς μικρής βαρύτητας. Η επί-
πτωση των τραυματισμών ανά έτος για κάθε 
χορεύτρια έχει υπολογιστεί στο εντυπωσια-
κό ποσοστό του 70-95%. Ένας άλλος τρόπος 
υπολογισμού είναι οι «μονάδες έκθεσης» 
(units of exposure), οι οποίες στον χορό αντι-
στοιχούν σε ώρες πρόβας ή παραστάσεων. 
Έτσι, σε κάθε 1000 ώρες έκθεσης αντιστοι-
χούν ένας έως δύο τραυματισμοί.

Ποιες περιοχές του σώματος τραυματίζονται 
συχνότερα και πότε συμβαίνουν οι κακώσεις;

Πρώτη σε συχνότητα είναι η περιοχή του πο-
διού, από τον αστράγαλο ως τα δάκτυλα, που 
είναι και η περιοχή που καταπονείται περισ-

σότερο, ιδιαίτερα στο μπαλέτο. Ακολουθούν 
η σπονδυλική στήλη, και οι αρθρώσεις της 
λεκάνης - ισχίου και του γόνατος. Οι περισ-
σότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν το από-
γευμα, προς το τέλος μιας πρόβας ή όταν η 
χορεύτρια ξεπερνά τις 4 ώρες χορού την 
ημέρα. 

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στις 
κακώσεις στον χορό;

Οι χορευτές τραυματίζονται συχνό-
τερα όταν αυξάνεται απότομα το 
επίπεδο δυσκολίας,  η ένταση ή οι 
ώρες που χορεύουν. Αυτό οδηγεί 
σε σύνδρομα υπέρχρησης (overuse 
syndromes) και αθροιστική κόπωση 
(fatigue), που προδιαθέτουν σε τραυ-
ματισμούς. Άλλος πολύ σημαντικός 
παράγοντας είναι οι ιδιαιτερότητες στο 
σώμα του κάθε χορευτή (ανισοσκελία, πλα-
τυποδία, μυϊκές ανισορροπίες, αστάθεια αρ-
θρώσεων, σωματότυπος και διατροφή) που 
αν δεν διαγνωστούν και αντιμετωπισθούν 
έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε συχνές κα-
κώσεις. Τέλος, συμβάλλουν και εξωτερικοί 
παράγοντες όπως αλλαγές στο δάπεδο της 
πρόβας ή των παρατάσεων και χορός σε ζε-
στό ή κρύο περιβάλλον.

Ασχολείστε ιδιαίτερα με τις κακώσεις των 
χορευτών. Ποιο πιστεύετε πως είναι το μέλ-
λον στην αντιμετώπισή τους; 

Η σύγχρονη αντιμετώπιση διεθνώς βασίζεται 

στη δημιουργία μιας θεραπευτικής ομάδας, 
τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντι-
μετώπιση των κακώσεων.  Οι δάσκαλοι του 
χορού και οι επιμέρους ομάδες συνεργάζο-
νται στενά με τον ορθοπαιδικό και μια ομάδα 

από εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας 
που περιλαμβάνουν φυσικοθεραπευτές, 

διατροφολόγους, personal trainers, 
και ψυχολόγους υγείας.

Αφιέρωμα: Παγκόσμια Ημέρα Χορού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού που γιορτάζεται σήμερα, ο Ορθοπαιδικός χειρουργός  

Παναγιώτης Συμεωνίδης μας μίλησε για τις κακώσεις των χορευτών. 

*Ο Παναγιώτης Συμεωνίδης είναι ορθοπαιδι-
κός χειρουργός με εξειδίκευση στο πόδι και 
την ποδοκνημική άρθρωση. Είναι μέλος του 
International Association of Dance Medicine 
and Science και του Conseil International  
de la Danse. 

#υγεία

που διαβάστηκε, διαβάστηκε, ξαναδιαβάστηκε
εκατοντάδες φορές και είναι ακόμη ζωντανό

και φρέσκο σαν να μην πέρασε μία μέρα!
Βαδίστε στα χνάρια του απόλυτου στάνταρ

για κάθε εκλογική σας νίκη, στο «δυσκοίλιο» χώρο 
της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής και

Θα αποθεώσετε τον «τυπωμένο μέντορά σας»!

Τιμή: 20 €  συν έξοδα αποστολής

Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα
Tηλ.: (210) 92.46.770-4 | Fax: (210) 92.18.779 

E-mail: ananasa@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr
thinkpolitix.blogspot.gr

Ένα κουρελιασμένο
βιβλίο-οδηγός πολιτικής επικοινωνίας

Μπείτε και βρείτε...
Η Visual Hellas σας προσφέρει επιλογές 
από τις μεγαλύτερες διεθνείς συλλογές rights 
managed, royalty free, editorial εικόνων και 
clips. Πρόκειται για εικόνες με στυλ και υψηλή 
δημιουργικότητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς 
παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό σας. Η 
Visual Hellas αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
καταξιωμένα πρακτορεία stock images, 
ειδησεογραφικά καθώς και συνδρομητικά 
ανάμεσά τους είναι το Masterfile, το Stockfood, 
το Alamy, το Χ17, το Startraks, το Afp και 
το Shutterstock. Τα αρχεία της Visual Hellas 
καθημερινά εμπλουτίζονται με νέο υλικό rights 
managed, royalty free, paparazzi, αλλά και foot-
age. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas,  
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά  
στο sales@visualhellas.gr
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Το λεμφοίδημα διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπα-
θές. Αν και πρόκειται για μία ανίατη και προοδευτική πάθηση, 
αξίζει να σημειωθεί ότι, ένας αριθμός θεραπειών μπορεί να 
βελτιώσει τα συμπτώματα. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί 
ότι, οι ιστοί με οίδημα των λέμφων, διατρέχουν υψηλό κίν-
δυνο μόλυνσης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πρήξιμο, 
οίδημα και πόνο από ένα πλήθος δευτερογενών επιπλοκών 
(πίεση, μυοσκελετικές διαταραχές από ασυμμετρία, περιορι-
σμένη ροή αίματος). Σε προχωρημένο λεμφοίδημα, μπορεί 
να υπάρχει η παρουσία των αλλαγών του δέρματος, όπως 
αποχρωματισμός, υπερπλασία, υπερκεράτωση, θηλωμάτω-
ση και έλκος. 

Πρωτοπαθές Λεμφοίδημα

Το πρόβλημα αυτό ανάγεται σε πολλά και σύνθετα αίτια και 
η ακριβής αιτιολογία για το πρωτοπαθές λεμφοίδημα παρα-
μένει ακόμα αδιευκρίνιστη. Η επικρατέστερη θεωρία μέχρι 
σήμερα είναι ότι συμβαίνει κυρίως λόγω ανεπαρκούς ανά-
πτυξης ή έλλειψης των λεμφαδένων ή των λεμφικών κανα-
λιών στο σώμα. Πολύ πιθανόν να υπάρχει εκ γενετής, ή να 
εμφανίζεται στην ανάπτυξη κατά την έναρξη της εφηβείας. 
Ωστόσο, πολλές φορές αυτή η λεμφική δυσλειτουργία, δεν 
γίνεται εμφανής για πολλά χρόνια και εκδηλώνεται κατά την 
ενήλικη ζωή. Στους άνδρες, είναι πιο συχνό το πρωτοπαθές 
λεμφοίδημα των κάτω άκρων, με εμφάνιση σε ένα ή και τα 
δύο πόδια. 

Δευτεροπαθές Λεμφοίδημα

Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα, αποτελεί ένα αρκετά συχνό 
φαινόμενο μετά από χειρουργική αφαίρεση των λεμφαδέ-
νων ή έπειτα από θεραπεία. Σε πολλούς ασθενείς με καρκίνο, 
αυτή η κατάσταση δεν αναπτύσσεται για μήνες ή ακόμη και 
χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Το λεμφοίδη-
μα μπορεί επίσης να συνδέεται με ατυχήματα ή με ορισμένες 
ασθένειες ή προβλήματα που μπορεί να αναστέλλουν τη σω-
στή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Μπορεί επίσης να 
προκληθεί από μια αποδυνάμωση του λεμφικού συστήματος, 
που προκύπτει από την κυτταρίτιδα. 

Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα επηρεάζει τόσο τους άνδρες 
όσο και τις γυναίκες. Στις γυναίκες, είναι πιο διαδεδομένο στα 
άνω άκρα μετά από χειρουργική επέμβαση καρκίνου του μα-
στού, ιδιαίτερα μετά από ανατομή των μασχαλιαίων λεμφαδέ-
νων.  Στις δυτικές χώρες, το δευτεροπαθές λεμφοίδημα είναι 
πιο συχνό λόγω της θεραπείας του καρκίνου. Μεταξύ 38 και 
89% των ασθενών με καρκίνο του μαστού υποφέρουν από 
λεμφοίδημα λόγω ανατομής των μασχαλιαίων λεμφαδένων ή 
λόγω ακτινοβολίας. Είναι γεγονός ότι το μονομερές λεμφοί-
δημα παρατηρείται σε ποσοστό μέχρι 41% των ασθενών μετά 
από γυναικολογικό καρκίνο. Για τους άνδρες, προκύπτει από 
5 έως 66% συχνότητα εμφάνισης λεμφοιδήματος.

Διάγνωση 

Η εκτίμηση των κάτω άκρων πραγματοποιείται αρχικά με μια 
οπτική επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αλ-
λαγές στο χρώμα, την παρουσία της τριχοφυΐας, ορατές φλέ-
βες, το μέγεθος του μέλους και τυχόν πληγές ή έλκη.  Επίσης, 
η ψηλάφηση του αστραγάλου μπορεί να καθορίσει το βαθμό 
της διόγκωσης. Στα αρχικά στάδια, η ανύψωση του σκέλους 
μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει την διόγκωση.

Ως μέρος της αρχικής εκτίμησης, πριν τη διάγνωση του λεμ-
φοιδήματος, κρίνεται αναγκαίο να αποκλειστούν άλλες πιθα-
νές αιτίες που προκαλούν οίδημα των κάτω άκρων, όπως 
νεφρική ανεπάρκεια, υπολευκωματαιμία, συμφορητική καρ-
διακή ανεπάρκεια, απώλεια πρωτεϊνών, νεφροπάθεια, πνευ-
μονική υπέρταση, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη και φάρμακα 
που προκαλούν οίδημα.

Θεραπεία

Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα του οιδήμα-
τος και του βαθμού της ίνωσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
με λεμφοίδημα ακολουθούν ένα ημερήσιο δοσολογικό πλά-
νο θεραπείας. Οι πιο κοινές θεραπείες είναι ένας συνδυασμός 
λεμφικού μασάζ, συμπίεσης, ενδύματα συμπίεσης ή περίδε-
ση και καθημερινή άσκηση. Σημαντικός είναι ο ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει η αποσυμφορητική φυσιοθεραπεία, 
η οποία είναι ένα εμπειρικό σύστημα λεμφικού μασάζ και πε-
ριλαμβάνει αποσυμφόρηση του λεμφικού υγρού (οιδήματος) 
και περιποίηση του δέρματος.  Υπάρχουν δυο τεχνικές λεμφι-
κής παροχέτευσης (Vodder - Lederman). Ο Veder προτείνει 
ήπιους χειρισμούς (μιμείται την δράση της μυϊκής αντλίας και 
της αναπνοής) ενώ ο Ledrman προτείνει έντονη πίεση (κινη-
τοποίηση λέμφου μέσω βαθύτερων καναλιών). 

 Το ίδιο θετικά αντανακλά η ύπαρξη της χειρουργικής  αντι-
μετώπισης στην μετέπειτα ατομική και κοινωνική ζωή του 
ασθενή καθώς αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις παρέχουν 

μακροπρόθεσμες λύσεις για τους ασθενείς που πάσχουν από 
τρίτου βαθμού λεμφοίδημα (ελεφαντίαση).

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μελέτες έχουν εξε-
τάσει τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης και κατά 
πόσο μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
ιδιαίτερα επιθετικό ή προχωρημένο λεμφοίδημα, το οποίο 
δεν ανταποκρίνεται σε άλλες θεραπείες. Αν και πολλοί θεω-
ρούν τα πρώτα αποτελέσματα ενθαρρυντικά, η χειρουργική 
επέμβαση βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν είναι ευ-
ρέως διαθέσιμη. 

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η χει-
ρουργική επέμβαση θεωρείται ως επιλογή έσχατης ανάγκης 
για σοβαρές καταστάσεις λεμφοιδήματος που δεν ανταποκρί-
νονται στη θεραπεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με λεμφοί-
δημα δεν θα πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για χειρουρ-
γική επέμβαση. Πολύ λίγοι χειρουργοί έχουν τα προσόντα 
για να προσφέρουν αυτές τις διαδικασίες, και θα πρέπει να 
διερευνηθεί η εμπειρία του κάθε χειρουργού στην εκάστοτε 
περίπτωση.

Λεμφοίδημα:  Σταδιοποίηση και Αντιμετώπιση
Το λεμφοίδημα, γνωστό και ως “συλλογή λέμφου”, πρόκειται για μία εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, η οποία εντοπίζεται στα άνω και κάτω 

άκρα και επηρεάζει περίπου 140 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εκδηλώνεται με κατακράτηση υγρών και οίδημα των ιστών λόγω 
διαταραχής που παρουσιάζεται στο λεμφικό σύστημα και προκαλείται από την ανώμαλη συσσώρευση του λεμφικού υγρού. Η λέμφος, ανήκει 
στον αμυντικό μηχανισμό του σώματος καθώς καθαρίζει τους ιστούς από τους παθογόνους μικροοργανισμούς, στη συνέχεια φιλτράρεται μέσα 

από τους λεμφαδένες και τέλος ενώνεται με την φλεβική κυκλοφορία στην πορεία προς την καρδιά.

#υγεία

Λαμπρέτσας Κωνσταντίνος 
Αγγειοχειρουργός

Πλάτωνος 9, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 222 266 
Κιν.: 6980 123 200 
e: info@lambretsas.gr 
w: www.lambretsas.gr



26

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 3/5
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00, Κυρια-
κή: 11.30 – 18.00, Τρίτη καμία προβολή
Βερολίνο, αντίο
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα και Τετάρτη: 
20.00, Τρίτη: 19.00
Collossal
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα 2
Η καλύτερη στιγμή τους
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.15
Επιφανής πολίτης
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.15 – 22.15
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο: 16.45, Κυριακή: 11.30 
– 16.45

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (υπότιτλοι)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 17.10 – 
22.45, Σάββατο – Δευτέρα: 14.20 – 17.10 
– 22.45
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Ο κύριος Τίποτα
Προβολές: 20.45
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.45, 
Σάββατο – Δευτέρα: 14.45 – 16.45 – 18.45, 
Κυριακή: 12.45 – 14.45 – 16.45 – 18.45
Τρέξε!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Διπλή Εκδίκηση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 – 
21.45 – 23.50
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 17.20, Σάββα-

το – Δευτέρα: 13.10 – 15.15 – 17.20
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30 – 
21.30 – 00.20, Σάββατο και Δευτέρα: 15.00 
– 18.30 – 21.30 – 00.20, Κυριακή: 12.10 
– 15.00 – 18.30 – 21.30 – 00.20
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.20, 
Σάββατο – Δευτέρα: 14.10 – 16.15 – 18.20, 
Κυριακή: 12.00 – 14.10 – 16.15 – 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
– Dolby ATMOS 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 23.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 – 
22.15, Σάββατο – Δευτέρα: 13.00 – 16.00 
– 19.15 – 22.15
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Life 
Προβολές: 19.00 – 21.15 – 23.30
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 15.00, 
Σάββατο – Δευτέρα: 15.00 – 17.00, Κυριακή: 
12.30 – 15.00 – 17.00
Αίθουσα 8 
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.45 – 22.30
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 17.45, Σάββα-
το – Δευτέρα: 13.45 – 15.45 – 17.45
Comfort 1
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 – 22.50
Comfort 2
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 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: Κυριακή – Δευτέρα: 16.00, 
Παρασκευή: 19.45 (3D)
Αρχηγός από Κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 18.00, 
Παρασκευή: 18.00
Η Ρόζα της Σμύρνης
Προβολές: Δευτέρα: 19.45
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Παρασκευή: 21.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου 
και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Αρχηγός από Κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή, Παρασκευή: 
18.30
Η Ρόζα της Σμύρνης
Προβολές: Κυριακή: 20.30
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Παρασκευή: 21.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων
Προβολές: Σάββατο: 21.00

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Μια βόλτα στη Γαλλία
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.45
Σούμπουρα
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 22.40

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Όνειρα γλυκά 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 – 21.30
Το μαγικό σπίτι
Προβολές: Κυριακή: 12.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας

Θα πέσει η νύχτα
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00, 
Δευτέρα καμία προβολή
Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 – 22.00
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Στα δάση της Σιβηρίας
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 – 20.00
Raw
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Αίμα από το αίμα μου
Προβολές: Κυριακή – Τρίτη: 17.45 – 19.45 
– 21.45
Film Trade Film Days
Δύο ημέρες προβολών για την τροφή μας, 
το δίκαιο εμπόριο και την κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία. Το πρόγραμμα των 
ταινιών στην αίθουσα Σταύρος Τορνές έχει 
ως εξής:
Τετάρτη 3 Μαΐου 2017
16.00 – 17.15 Seeds Of Freedom / Seeds 
οf Sovereignty
17.30 – 19.15 The End of The Line
19.30 – 20.30 Farming on Crisis
20.30 – 22.00 Black Gold
22.30 – 00.00 Food Chains
Πέμπτη 4 Μαΐου 2017
16.30 – 18.00 In Transition 2.0
18.00 – 20.00 Si puo fare (You Can Do 
That)
20.00 – 21.30 Εγώ, ο άλλος άνθρωπος
22.00 – 23.30 Τhe Take

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 
61 & Κωλέττη 34, One Salonica Outlet 
Mall, 3ος όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 12.30 – 
14.30 – 16.30 – 18.30, Τρίτη και Τετάρτη: 
18.30
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 23.10
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 13.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 

Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.40 – 
18.45 – 21.30, Τρίτη και Τετάρτη: 18.45 
– 21.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο - Δευτέρα 11.30 – 13.30 
– 15.30 – 17.30 – 19.30, Τρίτη και Τετάρτη: 
17.30
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.50
Τρέξε!
Προβολές: Τρίτη και Τετάρτη: 19.30
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 19.45, Τρίτη 
και Τετάρτη: 17.00 – 19.45
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.20
Η πεντάμορφη και το τέρας  (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 12.00 – 
17.00
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.00
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Life
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 – 22.10
Μπάντι, ο Ροκ Σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.45 – 
13.45 – 16.00 – 18.00, Τρίτη και Τετάρτη: 
18.00
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Διπλή Εκδίκηση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.45 – 22.45
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 12.15 – 
14.15 – 16.15 – 18.15
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.20
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 11.15 – 
13.15 – 15.15 – 17.15 – 19.15, Τρίτη και 
Τετάρτη: 17.15 – 19.15
Τρέξε!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.10

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληρο-

φορίες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, 
online: www.odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Πέμπτη – Δευτέρα: 17.00 – 20.00 
– 23.00, Τρίτη και Τετάρτη: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Life
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.00
Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  17.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10
Η Μπαλαρίνα και ο Μικρός Εφευρέτης
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.20, 
Δευτέρα: 17.20
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.00 – 
17.10 – 19.20, Δευτέρα: 17.10 – 19.20, 
Τρίτη – Τετάρτη: 19.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.10 – 
18.20, Τρίτη και Τετάρτη: 18.20
Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 – 23.15
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη:  18.00 – 
21.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο - Τετάρτη: 18.10
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Fast & Furious 8: Μαχητές των δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 17.50
Διπλή Εκδίκηση

(«Patriot’s Day») 
Σκηνοθεσία: Πίτερ Μπεργκ 
Παίζουν: Μαρκ Γουέλμπεργκ, Κέβιν Μπέικον, 
Τζον Γκούντμαν, Τζ. Κ. Σίμονς, Μισέλ Μόναχαν

Πρόκειται για ταινία βασισμένη σε αληθινά 
γεγονότα με τον ειδικό στα ηρωικά blockbuster, 
Πίτερ Μπεργκ, να αποτυπώνει τα τεκταινόμενα 
από τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της 
Βοστώνης το 2013. Στον απόηχο μιας ανείπωτης 
πράξης τρομοκρατίας, ο αρχιφύλακας Τόμι 
Σάουντερς ενώνει τις δυνάμεις του με τους 
θαρραλέους διασωθέντες, τα μέλη ομάδων 
άμεσης επέμβασης και τους ανακριτές σε έναν 
αγώνα δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο ώστε να 
εντοπιστούν οι βομβιστές του Μαραθωνίου της 
Βοστώνης, πριν επιτεθούν ξανά. Ταυτόχρονα 
στην υπόθεση εμπλέκονται οι ιστορίες του 
ειδικού πράκτορα Ρίτσαρντ Ντελαουριέρ, του 
αστυνομικού διοικητή Εντ Ντέιβις, του αρχιφύλακα Τζέφρι Πουλιέσε και της νοσοκόμας Κάρολ Σάουντερς, υφαίνοντας ένα ανατριχιαστικό, αγωνιώ-
δες και τολμηρό χρονικό του πιο προηγμένου ανθρωποκυνηγητού στην ιστορία των Αμερικανικών αστυνομικών δυνάμεων.

 («Revenger») 
Σκηνοθεσία: Γουόλτερ Χιλ 
Παίζουν: Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τόνι 
Σαλούμπ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Άντονι 
Λαπάλια

Μία ιδιοφυής, μα ανισόρροπη πλαστική 
χειρούργος βλέπει τον αδελφό της να 
δολοφονείται από έναν παρακμιακό 
εκτελεστή, ονόματι Φρανκ Κίτσεν. Ψά-
χνοντας εκδίκηση, θα τον αιχμαλωτίσει 
και θα πραγματοποιήσει πάνω του μία 
εγχείρηση αλλαγής φύλου. Πλέον, ο 
Φρανκ είναι αναγκασμένος να ζήσει ως 
γυναίκα, μπερδεμένος, τσαντισμένος 
και πιο μάτσο από ποτέ. «Είναι μία 
ταινία για την εκδίκηση –και όχι με 
τον κλασικό τρόπο που απεικονίζεται η 
εκδίκηση στον κινηματογράφο. Δηλώνει 
πως για κάποιους ανθρώπους, όντως, 
η εκδίκηση είναι κάτι που απολαμβάνουν», είναι τα λόγια του Γουόλτερ Χιλ, ο οποίος επιλέγει ένα θρίλερ εκδίκησης και το αποδίδει 
με low-budget παραγωγή. Από την άλλη, η κινηματογραφική συνάντηση της Μισέλ Ροντρίγκεζ με την Σιγκούρνι Γουίβερ, πλάθουν με 
καταιγιστικό τρόπο την εξέλιξη του θρίλερ.

«Η μέρα των Ηρώων»«Διπλή Εκδίκηση»

Νέ
ες

 τα
ινί

ες



27

Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 20.00 – 
22.20

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ 
STER (Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία, κρατήσεις από 
σταθερό: 8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 17.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 – 
23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.10 – 
18.20, Τρίτη και Τετάρτη: 18.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.20
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30 – 
21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.00 – 
17.00
Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 – 
22.00

Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.40 – 
18.40, Τρίτη και Τετάρτη: 18.40
Η καλύτερη στιγμή τους 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.50
Αδίστακτοι 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Διπλή Εκδίκηση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 – 
20.40 – 22.40
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.20
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.00 – 
17.10
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.50 – 
22.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Life
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.20 – 
23.10
Ο δρόμος της διαφυγής 
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
ARES: Κίνδυνος στο Παρίσι
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.40
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.40 – 
17.40 – 19.40, Τρίτη και Τετάρτη: 17.40 

– 19.40

Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)

Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το 
κάλεσμα 

Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 16.30 – 

18.20, Τρίτη και Τετάρτη: 18.20

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10

Fast & Furious 8: Μαχητές των 
δρόμων 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.30

Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 15.30 – 

18.10

Η Μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20 – 

23.10

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Μπάντι, ο ροκ σταρ (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 17.00, 

Τρίτη και Τετάρτη καμία προβολή

Η μυστική γραφή
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα:  18.30, 

Τρίτη και Τετάρτη καμία προβολή

Η μέρα των Ηρώων
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 20.30 – 

22.45, Τρίτη και Τετάρτη καμία προβολή
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 «Η καλύτερη στιγμή τους» «Το μαγικό σπίτι»

 «Όνειρα Γλυκά»

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

1940, Λονδίνο, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Με το ηθικό της χώρας να βρίσκεται στα 
πρόθυρα του εκμηδενισμού, η Κατρίν, μία άπειρη σεναριογράφος κι ένα επίσης άπειρο 
κινηματογραφικό συνεργείο, δουλεύουν κάτω από τα πυρά προκειμένου να φτιάξουν μία 
ταινία που θα ανυψώσει το πεσμένο ηθικό του λαού, αλλά και θα εμπνεύσει την Αμερική να 
προσφέρει τη βοήθειά της. Η νεαρή Κάτριν προσλαμβάνεται από σύμπτωση ως σεναριογρά-
φος της πατριωτικής ταινίας που ετοιμάζει το υπουργείο Πληροφοριών και καθώς ξεκινάει 
να γράψει μια αληθινή ιστορία γυναικείου ηρωισμού, καταλαβαίνει γρήγορα πως ο μύθος 
είναι πάντα γοητευτικότερος από τα γεγονότα. Μία πνευματώδης, ρομαντική και συγκινητι-
κή ιστορία μίας νέας γυναίκας που καταφέρνει να βρει τον δρόμο και τη φωνή της κατά τη 
διάρκεια ενός φρικτού πολέμου.

(«Τhe House of Magic») 
Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, 
Ζερεμί Ντεγκρουσόν 

Ένα βροχερό βράδυ, ο μικρός 
γατούλης Θάντερ βρίσκει 
καταφύγιο στο αρχοντικό του 
Μάγου Λορέντζο. Ο μάγος 
μοιράζεται το σπίτι του με 
αμέτρητα ζωάκια, ρομποτάκια 
και μαραφέτια, που έχουν την 
ικανότητα να φτιάχνουν πρωινό 
ενώ χορεύουν και τραγου-
δούν. Ο Τζακ το λαγουδάκι 
και η Μάγκι το ποντίκι, όμως, 
συνωμοτούν για να διώξουν 
τον Θάντερ. Σύντομα ο μάγος 
θα αρρωστήσει και όλοι μαζί οι 
κάτοικοι του σπιτιού θα ενω-
θούν για να σώσουν την έπαυλη 
που κινδυνεύει να πουληθεί, 
με πρωτεργάτη το Θάντερ. Μία 
ταινία κινουμένων σχεδίων για 
τους μικρούς και τους μεγάλους 
λάτρεις των παιδικών που 
διασκεδάζει και παράλληλα 
ψυχαγωγεί το κοινό.

 («Fai bei sogni») 
Σκηνοθεσία: Μάρκο Μπελόκιο 
Παίζουν: (βιβλίο), Μπερενίς Μπέχο, Βαλέριο Μαστραντέα, Φαμπρίτσιο Τζιφούνι

Ένα γλυκόπικρο ταξίδι στο χθες και το σήμερα ενός άνδρα φτιαγμένο με σπάνια ευαισθησία, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στο 
Ολύμπιον. Η ειδυλλιακή παιδική ηλικία του Μάσιμο γίνεται κομμάτια από το χαμό της μητέρας του. Πολλά χρόνια αργότερα, αναγκάζεται να 
ξαναζήσει το τραυματικό του παρελθόν που τον στοιχειώνει για ακόμα μία φορά, καθώς ετοιμάζεται να πουλήσει το διαμέρισμα των γονιών 
του. Η στοργική Ελίσα, ωστόσο, θα σταθεί στο πλευρό του προσπαθώντας να του απαλύνει τις παιδικές πληγές. Ένα ρομαντικό δράμα το οποίο 
αποτελεί αυτοβιογραφία του σεναριογράφου Μάσιμο Γκραμελίνι, που αποφασίζει να υφάνει για δεύτερη φορά τις κλωστές της μοίρας του και 
να αισθανθεί τα έντονα συναισθήματα πόνου, μοναξιάς και απώλειας, που αισθάνθηκε τότε. Η ταινία άνοιξε το Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του 
Φεστιβάλ Καννών 2016 και διατίθεται στα ιταλικά και τα γαλλικά.
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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 
29 Απριλίου στις 21:00 η παράσταση Machine, 
performance με αφορμή το κείμενο Hamletmachine 
(Μηχανή Άμλετ) του Χάινερ Μύλλερ από τη θεατρική 
ομάδα Προσεχώς Subway. Είσοδος ελεύθερη. 

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

«Δεσποινίς Τζούλια» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, 
έργο που εκφράζει ερωτήματα βασανιστικά, άμεσα 
συνυφασμένα με τα θέλω και τα φοβάμαι, τα πρέπει 
και τα μπορώ των πρωταγωνιστών. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Βασίλης Μπισμπίκης, Δήμητρα Παπαδήμα, 
Ελεονώρα Αντωνιάδου. Παραστάσεις: Παρασκευή 5 
Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος) 
10€ (ανέργων, φοιτητικό), δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ.

«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 ηθοποι-
οί: Γιάννης Βούρος, Σταύρος Ζαλμάς, Ζέτα Δούκα. 
Παραστάσεις: Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 13€ (γενική είσοδος) 10€ (ανέργων, 
φοιτητικό), δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ.

Ζώγια 
(Αλ. Σβώλου 54, τηλ: 2310 243 459)

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» και «Το πράσινο μου το φουστα-
νάκι» (της Λένας Κιτσοπούλου) σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Παρασκευόπουλου και Χρυσής Μπαχτσεβάνη αντίστοι-
χα. Οι δύο παραστάσεις συνδιαλέγονται σκηνικά, με 
κοινό άξονα δύο γυναίκες και τη μοναξιά. Ερμηνεύουν 
αντίστοιχα οι: Μαγδαληνή Μπεκρή, Χρυσή Μπαχτσε-
βάνη. Παραστάσεις: Πέμπτη 4 Μαΐου στις 21:00.

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

«Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης» stand - up 
comedy, η οποία καταπιάνεται με όλα τα σημαντικά 
θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ερμηνεύει ο Πανα-
γιώτης Κούδας. Παράσταση: Παρασκευή 5 Μαΐου στις 
21:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος).

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: Σάββατο 29 & Κυριακή 30 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 29 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 19:00 και 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: Κυριακή 30 Απριλίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, 
ΑμεΑ, άνω των 65, ανέργων), 5€ (ατέλειες ΣΕΗ - 
ΕΣΗΕΜΘ), ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια. 

«Μάρτυς μου ο Θεός» κωμικοδραματικός μονόλογος 
με κοινωνικό χαρακτήρα, για έναν άνεργο πενηντά-
χρονο στην Ελλάδα του 2004, σε κείμενο Μάκη Τσίτα 
και σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Ερμηνεύει ο 
ηθοποιός: Ιωσήφ Ιωσηφίδης. Παράσταση: Παρασκευή 
5 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 
10€ (προπώληση, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 
65, πολύτεκνων).

«Κάτω Κόσμος» από το θέατρο του Άλλοτε, βασι-
σμένο στα 3 δημοτικά τραγούδια «Γιατί είναι μαύρα 
τα βουνά», «Λυγερή στον Άδη» και «Του Νεκρού 
Αδελφού» σε κείμενο Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία 
Βαρβάρας Δουμανίδου. Παραστάσεις: Τετάρτη 3 & 
Πέμπτη 4 Μαΐου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 8€ (φοιτητικό, ανέργων).

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 
29 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 18:30 και 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, Κωνσταντίνα 
Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome Kaluta, Πέτρος 
Γεωργοπάλης, Στράτος Λύκος, Παναγιώτης Αλεξαν-
δράκη και η Ελένη Ροδά. Παραστάσεις: Σάββατο 29 
Απριλίου στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή 30 Απρι-
λίου στις 19:00, Τετάρτη 3 Μαΐου στις 19:00, Πέμπτη 4 
& Παρασκευή 5 Μαΐου 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 

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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θα παντρευτούν. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αμαλία Καβάλη 
και Γιάννης Σοφολόγης. Μουσικός επί σκηνής ο Gary 
Salomon. Τελευταίες παραστάσεις: Δευτέρα 1, Τρίτη 
2 & Τετάρτη 3 Μαΐου 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 29 Απριλίου στις 
21:30 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 20:00. 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€

Βασιλικό Θέατρο

«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» επιθεώρηση 
για το πρόσφατο παρελθόν  και το σήμερα, του Χρή-
στου Παπαδημητρίου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα 
Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, Χρύσα Ζαφειριάδου, 
Τέλης Ζαχαράκης, Δημήτρης Μορφακίδης, Αγγελική 
Νοέα, Χρήστος Παπαδημητρίου, Θανάσης Ραφτόπου-
λος, Εύη Σαρμή, Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανί-
δου, Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. Μουσική 
επί σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, Μάριος Μακρής, 
Κώστας Μαργαρίτης, Γιώργος Μηλώσης, Σωτήρης 
Πατσαλιάς, Γιώργος Τσέλιος. Παραστάσεις: Σάββατο 
29 Απριλίου στις 21:00, Κυριακή 30 Απριλίου στις 
19:00, Τετάρτη 3 Μαΐου στις 18:00 & Πέμπτη 4 Μαΐου 
στις 21:00.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2)

 «Αγαπητή Έλενα» της Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια, 
έργο γραμμένο στην Σοβιετική Ένωση του ’80, σε 
μετάφραση Βικτώριας και Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

και σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αριέττα Μουτούση, Γιάννης Λεάκος, Μιχάλης Πανάδης, 
Χρήστος Κοντογεώργης, Ηρώ Πεκτέση. Παραστάσεις: 
Σάββατο 29 Απριλίου στις 21:00, Κυριακή 30 Απριλίου 
στις 20:30, Τετάρτη 3 Μαΐου στις 19:30, Πέμπτη 4 & 
Παρασκευή 5 Μαΐου στις 21:00.

Μονή Λαζαριστών 
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Intimate» με οδηγό την ποιητική της φαντασίας οι 
πρωταγωνιστές δίνουν μορφή επί σκηνής στην πολυ-
διάστατη σχέση του ονείρου με την πραγματικότητα. 
Μία παράσταση από την ομάδα Πλεύσις σε σύλλη-
ψη, σκηνοθεσία και σκηνικά Αντώνη Κουτρουμπή. 
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Όλγα Γερογιαννάκη, Αντώνης 
Κουτρουμπής. Παράσταση: Παρασκευή 5 Μαΐου στις 
21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (μειωμέ-
νο), 5€ (ανέργων, ατέλειες).

«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 
29 στις 21:00 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 19:00.

«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 29 
στις 21:00 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 18:00 και 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 29 & Κυριακή 30 
Απριλίου στις 21:00, Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 & Παρα-
σκευή 5 Μαΐου στις 21:00.

Φαργκάνη Art 
(Αγίου Παντελεήμονος 10, τηλ: 2310 208 007)

«Διωναία muscipula» βασισμένο στην ταινία «Το 
μαγαζάκι του Τρόμου» σε σκηνοθεσία Ρίτας Πουταχίδου 
από το Θ.Ει.Κ.Κ. – ομάδα Πούπουλο. Σε μία κοινωνία όπου 
οι άνθρωποι υποκύπτουν στα πάθη τους, ένας ανθοπώ-
λης είναι διψασμένος για δόξα και ειδύλλιο. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Manolo, Γιώργος Πανόπουλος, Χριστίνα Ζουρίδου, 

Μελίνα Σιδηροπούλου, Μαρία Σκεπάρνια, Εύη Χατζοπούλου, 
Γιάννης Πουταχίδης. Παραστάσεις: Τρίτη 2 & Τετάρτη 3 
Μαΐου στις 21:30. 

Radio City 
(Παρασκευοπούλου 9, τηλ: 2310 819 153 & 2310 824 970)

«Οι από πάνω» η μαύρη κωμωδία του Νίκου Μουτσινά  
που πραγματεύεται μία μετακόμιση, η οποία φέρνει τα 
πάνω κάτω στην ήδη ταραγμένη ζωή πέντε φίλων. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Νίκος Μουτσινάς, Θωμαϊς Ανδρούτσου, Ντορέτ-
τα Παπαδημητρίου, Σόλων Τσούνης, Ματίνα Νικολάου, 
Μαρία Κατσανδρή, Πρόδρομος Τοσουνίδης. Παραστάσεις: 
Παρασκευή 5 Μαΐου στις 21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική 
είσοδος), 18€ (διακεκριμένες θέσεις).

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

«Ο Ανθυπολοχαγός Γκουστλ» διασκευή της ομώνυμης 
νουβέλας του Άρτουρ Σνίτσλερ σε μετάφραση, διασκευή και 
σκηνοθεσία Γιώργου Τσόπα, στην οποία ο θεατής καλείται 
να ακολουθήσει τις σκέψεις του εν λόγω ανθυπολοχαγού, 
όσο αυτός περιδιαβαίνει τους δρόμους της Βιέννης, στη 
διάρκεια μίας μόνο νύχτας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος 
Βεργούλης, Χρήστος Παπαδόπουλος. Παραστάσεις: 
Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Απριλίου στις 21:30. Εισιτήρια: 
10€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό). 5€ (ανέργων, ΑμεΑ, 
ατέλειες).

#ατζέντα_θεάτρου
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

«Οικογένεια Νώε» 

Η πρόταση της εβδομάδας

(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2315 200 000)

Η ιστορία του κατακλυσμού, της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου,σε σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Φανή Αποστολίδου, Χρύσα Ζαφειριάδου,  Αριστοτέλης Ζαχαράκης,  Άννα Κυριακίδου, Φούλης Μπου-
ντούρογλου,  Λευτέρης Λιθαρής, Νίκος Ορτετζάτος, Νίκος Ράμμος , Σοφία Παπανικάνδρου, Αρετή Μίχου. Παράσταση: Κυριακή 
30 Απριλίου στις 11:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 6€ (σχολικό – ομαδική παρακολούθηση).
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
από τις 28 Απρίλιου στο Stage Live, για οκτώ εμφα-
νίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ώρα έναρξης 
στις 23:00. Τιμή εισιτηρίου με ποτό στο μπαρ κο-
στίζει 15 ευρώ, ενώ η φιάλη για τέσσερα άτομα σε 
τραπέζι είναι στα 160 ευρώ.

Ο ανατρεπτικός, εκρηκτικός και απρόβλεπτος τρα-
γουδιστής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη τη στιγμή 
ακριβώς που πιο ώριμος από ποτέ είναι έτοιμος να 
συστήσει στο κοινό μία ακόμα πτυχή της πολύπλευ-
ρης προσωπικότητάς του για να παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα βασισμένο στις διαχρονικές επιτυχίες 
του και να δημιουργήσει μοναδικές ατμόσφαιρες. 
Μαζί του η Mαλού και συμμετέχουν οι Decho, ένα 
ανερχόμενο group από Θεσσαλονίκη.

Ο Βέβηλος και ο ΔΠΘ σε ένα live στον Πολυχώρο 
WE, το Σάββατο 29 Απριλίου. Ώρα 21:00. Τα εισιτήρια 
στην προπώληση κοστίζουν 8 ευρώ και στο ταμείο 
10 ευρώ. Σημεία προπώλησης:  WE, Underground. 
Στο viva.gr θα βρείτε και περιορισμένα εισιτήρια από 
6 ευρώ. Οι guests του live θα είναι οι: ΒΑΒΥΛΩΝΑ, Dj 
Magnum / Βαγγέλης D.St8

Στις 30 Απριλίου θα παρουσιαστεί ολόκλη-
ρος ο δίσκος του Θάνου Σταυρίδη «Με μια 
βαλίτσα όνειρα», στην ΒΕΝΤΕΤΑ live. Ώρα 
21:30. Τιμή εισόδου και ποτού 12 ευρώ.

Κεντρικό σχήμα της παράστασης οι drom 
(ο Γιάννης Kαρακαλπακίδης στο μπάσο,ο 
Χρήστος Τάσιος στα τύμπανα κι ο Βασίλης 
Αθανασίου στο κλαρίνο και το σαξόφω-
νο), θα συμμετάσχει ο κορυφαίος τζαζ 
πιανίστας Γιώργος Τζούκας. Την παρέα 
συμπληρώνει ο δεξιοτέχνης της κιθάρας 
Δημήτρης Λάππας, ενώ δε θα λείψουν και 
εμφανίσεις έκπληξη. 

Στη μουσική σκηνή του Πολυχώρου WE θα ανέβουν 
οι Λάργκο, The Sailing Tomatoes και Ζητιάνοι, την 
Πέμπτη 4 Μαΐου. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 21:00. 
Είσοδος: 5 ευρώ.

Τρεις μπάντες της πόλης και των δρόμων της, ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για ένα ξεχωριστό μουσικό 
ταξίδι από τους παραδοσιακούς ρυθμούς της Μεσο-
γείου μέχρι τον σκληρό ηλεκτρικό ήχο σκοτεινών 
υπογείων. Το συγκρότημα Λάργκο δημιουργήθηκε 
το 2013 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Χαρακτη-
ριστικό τους είναι ο ηλεκτρικός ήχος με επιρροές 
από την παράδοση. Με νέα πλέον σύνθεση, το 2015, 
αρχίζουν να δίνουν και πάλι ενεργό παρουσία μέσα 
από συναυλίες που πραγματοποιούν σε διάφορα 
φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2015 ξεκίνησαν οι 
ηχογραφήσεις και τον Απρίλιο του 2016 θα έρθει 
η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας, που περιέχει 
πέντε συνθέσεις. Την επιμέλεια και καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση της παραγωγής ανέλαβε ο Θανάσης 
Παπακωνσταντίνου. Οι Sailing Tomatoes δημιουρ-
γήθηκαν το 2010. Ο ήχος τους είναι ένα μίγμα της 
παραδοσιακής μουσικής της Μεσογείου και της 
αμερικάνικης φολκ και μπλουζ. Έχουν κυκλοφορή-
σει τους δίσκους Δρόμος (2011), Ψιχαλίζει στα παλιά 
(2013) και Dive (2017).Μπορεί να τους έχετε ακούσει 
να παίζουν στους δρόμους της πόλης. Οι Ζητιάνοι 
σχηματίστηκαν το 2016 το Φεβρουάριο στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης, τότε μπήκαν στο στούντιο 
να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ. Δημο-
φιλείς στους πιο «fabulous» κύκλους της πόλης με 
φανατικούς κάθε ηλικίας.

Οι Sakis Dovolis Trio θα εμφανιστούν στο Blue 
Barrel το Σάββατο 29 Απριλίου. Ώρα 22:00. Είσο-
δος δωρεάν. Ο ανερχόμενος Guitar Slinger, Σάκης 
Ντοβόλης και η παρέα του, υπόσχεται μια αξέχαστη 
βραδιά, φτιαγμένη και ραμμένη έτσι, ώστε να ικα-
νοποιήσει και τον πιο απαιτητικό ακροατή, με blues 
rock. Το συγκρότημα πλαισιώνουν οι: Sakis Dovolis, 
Fotis Dovolis και Nick Kalivas. Το Blue Barrel είναι 
από τα μουσικά στέκια της πόλης όπου έχετε καθη-
μερινά την ευκαιρία να απολαύσετε ζωντανά κορυ-
φαίους καλλιτέχνες από τον χώρο της Blues, Rock, 
Jazz, Soul και Funk μουσικής.

Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Μαΐου θα εμ-
φανιστεί στην ΒΕΝΤΕΤΑ live ο Δημήτρης Μυστακί-
δης.  Ώρα έναρξης: 22:30. Ο Δημήτρης Μυστακίδης, 
δεξιοτέχνης της λαϊκής κιθάρας και ανανεωτής του 
ρεμπέτικου, γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, το 
παραδοσιακό με το σύγχρονο, τους νέους με την 
παλαιότερη γενιά. Στις παραστάσεις του Δημήτρη 
οι λάτρεις του ρεμπέτικου συναντώνται με τους 
ακροατές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, 
αλλά και με τους διεθνιστές που εκτιμούν την ανά 
τον πλανήτη λαϊκή φλέβα, διαμορφώνοντας ένα νέο 
ρεύμα μουσικόφιλων που μοιράζονται την αγάπη 
και τον σεβασμό τους για το είδος.  Με κοινή τους 
γλώσσα τη λαϊκή μας μουσική, τραγουδούν όλοι μαζί 
τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγούδια με ιστορία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ SAKIS DOVOLIS TRIOΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΒΕΒΗΛΟΣ ΚΑΙ ΔΠΘ

ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΛΑΡΓΚΟ - ΤΗΕ SAILING  
TOMATOES - ZHTIANOI

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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#books
«Αν μ’ άφηνες τη λέξη 

να σου μάθω» «Φως μέσα στη θύελλα» «Μίστικο» «Πήραν την Πόλη,  
πήραν την…» 

Ένα νέο μυθιστόρημα, εννέα χρόνια μετά το 
«Όλα σου τα ‘μαθα, μα ξέχασα μια λέξη» ο 
αναγνώστης επιστρέφει στη ζωή του Νίκου 
Αλέξιου για να βιώσει μαζί του την πορεία 
της ιστορίας του κι όπως αναφέρει κι ο 
συγγραφέας: «όπως και το πρώτο μου μυ-
θιστόρημα, το “Όλα σου τα ‘μαθα, μα ξέχα-
σα μια λέξη”, έτσι και τούτη η συνέχειά του 
θα ήθελα να αποτελέσει έναν καθρέφτη για 
να δούμε πιο ξεκάθαρα τον εαυτό μας και 
τους θεμελιώδεις κοινωνικούς ρόλους που 
έχουμε ως σύντροφοι, γονείς, εργαζόμενοι 
και πολίτες. Να μας δώσει ιδέες (έστω και 
μία ιδέα!) για να κάνουμε σωστές επιλογές 
και να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα και 
πιο πλούσια τη μία και μικρής διάρκειας 
ζωή μας σε μια κοινωνία συνοχής και ευ-
ημερίας, σε μια πατρίδα που αξίζει σε μας 
και στα παιδιά μας. Για να δώσουμε δηλαδή 
ζωή στα χρόνια μας. Εύχομαι ολόψυχα να 
συμβεί σε σας και σ’ αυτούς που αγαπάτε».

Λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στο 
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, η παλαιοντολόγος 
Φωτεινή Μέλιου κάνει ένα ταξίδι στην Ελ-
λάδα, στο νησί όπου μεγάλωσε, την Άθω-
ρα. Η γνωριμία της, όμως, με τον Γκάμπρι-
ελ αλλάζει τα δεδομένα της ζωής της και η 
επιβλητική παρουσία του την παρασύρει σε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μια απότομη 
και χωρίς προηγούμενο καταιγίδα ξεσπά 
στο νησί, εγκλωβίζοντας κατοίκους και επι-
σκέπτες. Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού 
αποκόπτει κάθε επικοινωνία και η Φωτεινή 
καλείται να βοηθήσει τις Αρχές όταν ένας 
ιερέας βρίσκεται άγρια δολοφονημένος. 
Η αποκάλυψη ότι παρόμοιες δολοφονίες 
έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου 
περιπλέκει την κατάσταση. Στην Άθωρα δεν 
παγιδεύονται μόνο οι κάτοικοι, αλλά και ο 
δολοφόνος. Ποιος ο ρόλος της Σοφί, της 
μυστηριώδους γυναίκας που χρόνια ζει σε 
μια σπηλιά του νησιού, απομονωμένη και 
αμίλητη;

Όταν η καταιγίδα σαρώσει τα πάντα στο πέ-
ρασμά της και τα στοιχεία της φύσης ενω-
θούν με τη μανία του δολοφόνου, η επιμονή 
της Φωτεινής θα γίνει το μόνο Φως μέσα 
στη θύελλα.

Εκδόσεις Πατάκη Εκδόσεις Διόπτρα
Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα 
στα χρόνια του Κρητικού Εμιράτου. Στην 
Κρήτη, 9ος αιώνας μ.Χ. τα  καράβια των 
Σαρακηνών εμφανίζονται στον ορίζοντα και 
πλησιάζουν το νησί. Οι κάτοικοι του νησιού 
–χριστιανοί και εθνικοί– αναμένουν με ανη-
συχία, παρότι συνηθισμένοι σε επιδρομείς 
και εισβολείς, αυτό που τους επιφυλάσσει η 
μοίρα. Δύο αδέλφια, ο Λέων και η Άρτεμης, 
αγωνιούν κι αυτοί για τη μοίρα του τόπου 
και τη δική τους. Εκείνος δεινός πολεμι-
στής, άλλοτε στο πλευρό των Βυζαντινών 
κι άλλοτε όπου του υπαγορεύει η συνεί-
δησή του, εκείνη ιέρεια της θεάς Άρτεμης, 
στο στόχαστρο των χριστιανών. Η απόβαση 
των Σαρακηνών θα αλλάξει τις ζωές τους 
για πάντα –ο Λέων θα γίνει χριστιανός και 
καπετάνιος, η Άρτεμη θα δέσει τη ζωή της 
μ’ έναν Σαρακηνό πρίγκιπα– και θα τους 
στείλει σε διαφορετικούς κόσμους που, κα-
θώς συγκρούονται, θα τους παρασύρουν 
σε άγνωστα μονοπάτια: στον πλούτο, τη 
δύναμη, την απώλεια, την αυτογνωσία…

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ύστερα από είκοσι χρόνια και είκοσι δύο 
επανεκδόσεις, το κλασικό πλέον έργο της 
Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου σε μια νέα 
διαδρομή στο Χρόνο. Το «Πήραν την Πόλη, 
πήραν την…» ζωντανεύει τις τελευταίες 
ημέρες της σπαρασσόμενης Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Λεπτό προς λεπτό κατα-
γράφει τις πενήντα επτά ημέρες πολιορκίας 
της Βασιλεύουσας έως την Άλωση. Με τη 
δύναμη του ποιητικού ενορατικού λόγου, 
αλλά και με αναλυτική διείσδυση και θέση 
έναντι της ιστορίας, η συγγραφέας δίνει 
την ύστατη αγωνία, τον ύστατο αγώνα, που 
στάθηκε ορόσημο στη νεότερη ιστορία του 
ελληνισμού.  Όμως, πέρα από αυτό, και με 
μυθικό άξονα τον ήρωα της, δίνει τη συ-
γκλονιστική πορεία της παρακμής του Βυ-
ζαντίου, καθώς και την οδυνηρή περιπέτεια 
του ελληνισμού μετά την καταστροφή.

Εκδόσεις Πατάκη

του Δημήτρη Μπουραντά του Κώστα Κρομμύδα της Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου του Κωνσταντίνου Τρικουνάκη

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr



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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Δαχτυλίδι 
Repossi

#μόδα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Φούξια midi φόρεμα 
Equipment

Σανδάλι 
René Caovilla

Σανδάλι Gianvito Rossi

Σκουλαρίκια 
Aurélie Bidermann

Βραχιόλι 
Aurélie Bidermann

Δαχτυλίδι 
Arme De L’Amour

Ασύμμετρο φόρεμα 
Diane von 

Furstenberg

Κόκκινο - άσπρο 
φόρεμα Fendi

Κοκκινη ολοσωμη 
φορμα Alice + Olivia

Εμπριμέ 
Matthew Williamson

Ροζ ολόσωμη φόρμα 
Emilia Wickstead

Η καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει και οι προ-
γραμματισμοί και προετοιμασίες των γάμων έχουν 
ξεκινήσει πυρετωδώς. Σε αντίθεση με τους γάμους 
στην πόλη, οι γάμοι σε νησιά ή παραθαλάσσια μέρη 
επιτρέπουν ένα πιο χαλαρό ύφος στο ντύσιμό σας. 
Είτε εκτυλίσσεται το μυστήριο στην παραλία είτε σ’ 
ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, το στυλ 
δεν αλλάζει ιδιαίτερα. 

Ένα maxi αέρινο φόρεμα είναι εγγυημένη επιλογή 
που αναδεικνύεται υπέροχα ιδίως όταν τα μποφόρ 
ανεβαίνουν! Σε παστέλ ρομαντικά χρώματα ή 
σε έντονα με μοτίφ, εμπλουτίστε τα με ιδιαίτερα 
αξεσουάρ για μία all time classic εμφάνιση. 
Εναλλακτικά μία κομψή ολόσωμη φόρμα αποτελεί 
ιδανική λύση αφού θα αισθάνεστε άνετα και θα 

ξεχωρίσετε για τη στυλιστική σας επιλογή.  Απο-
φύγετε τα μακριά λευκά φορέματα γιατί δε θέλετε 
να σας μπερδέψουν με τη νύφη ιδίως αν είστε και 
συγγενικό πρόσωπο!

Ένα ζευγάρι πολυτελή flat σανδάλια θα συμπλη-
ρώσουν το look σας αφού τα ψηλοτάκουνα είναι 
απαγορευτικά για την παραλία. Αν χρειάζεστε 
απαραιτήτως κάποιους extra πόντους επιλέξτε 
ένα ζευγάρι κομψές πλατφόρμες. Αποφύγετε τα 
στυλιζαρισμένα χτενίσματα, το έντονο make-up και 
οτιδήποτε «βαρύ» και πολύ επίσημο.

Αφεθείτε στην ελαφρότητα και στην ελευθερία 
που αποπνέει ένας γάμος δίπλα στη θάλασσα και 
διασκεδάστε το! 

Τι να φορέσετε  
σε γάμο δίπλα  
στη θάλασσα

Σανδάλι 
Giuseppe Zanotti

Τσάντα  
Jimmy Choo

Τσάντα  
Edie Parker

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

Με αφορμή το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη Μη-
τροπόλεως 52 ο Bernardos υποδέχτηκε φίλους και 
συνεργάτες στο νέο του χώρο εγκαινιάζοντας και 
μια νέα συνεργασία. Με χαρά παρουσίασε τη… Malu 
and Theo η οποία σχεδιάζει την παιδική συλλογή 
ρούχων ενώ από την βραδιά δεν έλειψε η εμφάνι-
ση της νέας collection κοσμημάτων και αξεσουάρ 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 2017. 

Εγκαίνια με…  
λαμπερές παρουσίες

Μάιος 2017: Ένα ζεστό χαμόγελο από το σύμπαν!

#ζώδια

Bernardos

 Αγνή Σαμαρά

Bernardos, Ραλλιώ Λεπίδου

ΚΡΙΟΣ

Κάτι αλλάζει ουσιαστικά στη ζωή σας, και αυτό πλέον 
είναι εμφανές. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πολύ 
κοντινό σας περιβάλλον σάς δημιουργούν νέες συνθή-
κες εξέλιξης, σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό 

επίπεδο. Τα νέα ξεκινήματα είναι πολύ πιθανά και όλα θα εξαρτηθούν 
από τη δική σας διάθεση και προσπάθεια. Στο τέλος του μήνα χαμηλώ-
στε τους τόνους σε ό,τι σας δημιουργεί αναστάτωση και φροντίστε την 
υγεία σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο Μάιος θα είναι γεμάτος απρόοπτα γεγονότα, που θα 
αφορούν την προσωπική σας ζωή. Αν υπάρχουν οικο-
νομικές εκκρεμότητες που δεν είχατε φροντίσει έως 

τώρα, ήρθε η στιγμή να βάλετε σειρά σε ό,τι σας πιέζει και σας δημιουρ-
γεί ανασφάλεια. Η Πανσέληνος στις 11 του μήνα απέναντι από το ζώδιό 
σας θεωρείται από τις πιο σημαντικές μέσα στη χρονιά σε προσωπικό 
ιδίως επίπεδο, διότι φέρνει στο φως ό,τι μέχρι τώρα φοβόσασταν να 
αντιμετωπίσετε.

ΔIΔΥΜΟΙ

Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης θα σας γεμίσει πολλή 
ενέργεια και κάποιες φορές θα χάνεται το μέτρο. Ιδίως 
στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, θα υπάρξουν έντονα 
γεγονότα που θα προέλθουν από την κακή εκτίμηση 

των καταστάσεων από την πλευρά σας. Μην κοντράρετε και μη μάχεστε 
τα συμφέροντά σας και μάθετε να περιμένετε, όταν αυτό είναι για το καλό 
σας. Ίσως να έχετε αρκετές ανώφελες σκέψεις, που σας τρώνε πολύτιμο 

χρόνο από τη ζωή σας.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

Θα σας απασχολήσουν έντονα θέματα που έχουν να 
κάνουν με την κοινωνική σας αναγνώριση και, φυσι-
κά, με τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Μη χρησι-

μοποιήσετε αθέμιτα μέσα για να προχωρήσετε στους στόχους σας. Ό,τι 
βλάψει τους άλλους πολύ σύντομα θα δημιουργήσει προβλήματα και σε 
εσάς. Ένα προσωπικό σας θέμα θα είναι εκτεθειμένο και θα πρέπει να 
αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας. Ο μήνας θα τελειώσει με μία 
εσωτερική πάλη, που θα σας κάνει πιο δυνατούς. 

ΛEΩΝ

Ο Μάιος θεωρείται από τους πιο σημαντικούς μήνες σε 
οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα. Θα ολοκλη-
ρώσετε κάτι σημαντικό, που για αρκετό καιρό το βλέ-
πατε εμπόδιο στις επιδιώξεις σας. Το φιλικό σας περι-

βάλλον θα αποδειχθεί επίκεντρο εξελίξεων και νέων γεγονότων, που θα 
έχουν άλλες φορές θετική επίδραση και άλλες φορές όχι. Πολύ πιθανόν 
να αποφασίσετε για ένα ταξίδι μετά τις 3 του μήνα, με το έτερον ήμισυ. 

ΠΑΡΘEΝΟΣ

Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης θα είναι μία δυνατή πο-
ρεία σε επαγγελματικούς στόχους και εργασιακές ανα-
κατατάξεις. Η παραμονή του μαχητή Άρη στον τομέα 
της κοινωνικής αναγνώρισης θα σας φέρει πιο κοντά 

σε ό,τι μέχρι χθες θεωρούσατε ακατόρθωτο. Βέβαια, οι σπασμωδικές 
κινήσεις μπορεί να σας χαλάσουν ό,τι μέχρι σήμερα χτίσατε, γι’ αυτό μην 
παραλείψετε το μέτρο σε κάθε σας επιδίωξη. 

ΖΥΓOΣ

Θα εμπλακείτε σε περίεργες καταστάσεις σε προσω-
πικό επίπεδο, αν δεν φροντίσετε να έχετε καθαρό το 
περιβάλλον γύρω σας. Οι πολλές γνώμες και οι θαυ-
μαστές που δεν ωφελούν παρά μόνο τον ναρκισσισμό 

σας θα φέρουν αναστάτωση. Βρείτε τον τρόπο να επωφεληθείτε από 
γνώσεις και ταξίδια που θα σας δοθούν με κάποια σχετική ευκολία. Στο 
τέλος του μήνα θα έχετε να αντιμετωπίσετε κυκλοθυμικές συμπεριφο-
ρές από τους άλλους, για τις οποίες πολύ πιθανόν έχετε και εσείς μερίδιο 
ευθύνης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Μάιος θα αποδειχθεί για εσάς ανανεωτικός σε προ-
σωπικό επίπεδο. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 11 
του μήνα θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε τα κακώς 
κείμενα σε μία σχέση ή μία συνεργασία όπου έχουν 

χαθεί από καιρό οι ισορροπίες της. Θα υπάρξουν οικονομικές διεκδική-
σεις και θα ανανεωθείτε μέσα από κάποιες αγορές. Η ενασχόλησή σας 
με κάποιο άθλημα και οι διατροφικές σας αλλαγές θα αποδειχθούν οι 
καλύτεροι σας σύμμαχοι.

ΤΟΞOΤΗΣ

Ο Άρης θα βρίσκεται απέναντί σας όλο τον μήνα, κά-
νοντας «ναρκοπέδιο» τη συναισθηματική σας ζωή και 
βάζοντας πολύ συχνά την ηρεμία σας σε δίλημμα. Σε 
αυτή την περίοδο ενδέχεται να έχετε μία σειρά από δη-

μιουργικά ξυπνήματα που θα σας ωθήσουν σε νέες ανανεωτικές συνθή-
κες, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Βέβαια, μην κάνετε τώρα 
καμία ουσιαστική κίνηση πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς, αλλά να κα-
ταγράψετε τις συνθήκες που υπάρχουν, για να προχωρήσετε αργότερα 
αρκετά «διαβασμένοι» και έτοιμοι.

 ΑΙΓOΚΕΡΩΣ

Ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε τη συγκατοίκηση με τον/
τη σύντροφό σας ή να αποκτήσετε μία ουσιαστικά δυ-
νατή σχέση, που αντέχει στα δύσκολα. Αν βρίσκεστε σε 
περίοδο επαγγελματικών επιδιώξεων και νέων στό-

χων, θα δείτε ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές και διαφορετικές 
προκλήσεις. Η κατασκευή και η φροντίδα ενός ακινήτου θα σας δώσουν 
αισθητική ικανοποίηση, αλλά και οικονομική βοήθεια, αν αυτό γίνει με 
γνώμονα ενός νέου εισοδήματος. 

ΥΔΡΟΧOΟΣ

Βρίσκεστε σε περίοδο όπου χτίζετε προσωπικές σχέ-
σεις και αποχωρίζεστε παλιά φθαρμένα «ρούχα», που 
δεν σας κάνουν πλέον. Ο Άρης στους Διδύμους ανανε-
ώνει την ψυχολογία σας με δημιουργικές σκέψεις και 

νέα πρόσωπα. Θα υπάρξουν οπωσδήποτε στιγμές που θα γυρίζετε πίσω 
να κοιτάξετε ό,τι έχει χαθεί, γνωρίζοντας ότι το αύριο θα έχει πολλά να 
σας δώσει. Οι αναστατώσεις στο τέλος του μήνα δεν θα λείψουν, αλλά θα 
έχουν κάτι να σας διδάξουν, που το έχετε απόλυτη ανάγκη. 

 ΙΧΘYΕΣ

Ο Μάιος θα σας κάνει να σκεφτείτε μέσα από έκρυθμες κα-
ταστάσεις την οικογένειά σας και τη θέση σας μέσα σε αυ-
τήν. Να αναθεωρήσετε πολλά από εκείνα που θεωρούσατε 
πάγια στη ζωή σας και να δώσετε χρώμα στα συναισθήμα-

τά σας. Είναι αλήθεια ότι έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά με τις επιλογές σας, αλλά 
όλα γίνονται, όπως καλά γνωρίζετε, για να προχωρήσετε πιο κάτω, με νέες 
και πιο γερές βάσεις από εκείνες που είχατε έως σήμερα.
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Η διάσημη chef Ελένη Ψυχούλη άφησε για λίγο την τηλεόραση και μαγείρεψε ένα σαρακοστιανό γεύμα υπέρ των σκοπών 
του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ». Οι φίλοι του ιδρύματος απόλαυσαν τις δημιουργίες 
της chef με θέα τη θάλασσα στο ανανεωμένο Allegro Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Από το γεύμα δεν έλειπε το νέο 
παγωτό του Plaisir αλλά και πολλά δώρα που μοιράστηκαν στο τέλος. Η πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βενούλα Βαρδαλή 
ευχαρίστησε την chef, τον κόσμο και τους χορηγούς που στήριξαν και στηρίζουν διαρκώς το έργο του «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ». 

Η Ελένη Ψυχούλη μαγειρεύει για καλό σκοπό…

Ράνια Μπουντούρη, Bernardos, Στέφανος Μάλαμας

Βενούλα Βαρδαλή (Πρόεδρος του «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ»), Χριστίνα Καραμίχου, 
Ελένη Ψυχούλη, Λίλιαν Σαμαρά (Υπεύθυνη Τουρισμού Δήμου Θεσσα-
λονίκης)

Βενούλα Βαρδαλή, Φιλιώ Λουμάκου (Αντιπρόεδρος του «ΕΙΜΑΙ 
ΕΔΩ»), Λίλιαν Σαμαρά

Ο χώρος του ALLEGRO

Κέλλυ Κερασίδου, Στέφανος Χατζημανώλης

Sven Van Asperen, Τσαμπίκος Κοκκάρης, Σταύρος Κωνσταντινίδης

Κυβέλη Μάρδα, Νάνσυ Υφαντίδου (της διοργανώτριας PR BIZZ)

Bernardos, Χριστίνα Κανατάκη, Έλενα Τάπρα

Nassos, Bernardos

Μαρία Κιουτζιόγλου, Bernardos

#social_life
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Και ενώ επικρατεί αναβρασμός στα εξωαγωνιστι-
κά θέματα, που αφορούν τον ΠΑΟΚ - βλ. τις απο-
φάσεις του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα για τα όσα 

συνέβησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τις καταγγε-
λίες των ανθρώπων του Πλατανιά για ξυλοδαρμό 

των παικτών του συλλόγου των Χανίων στο 
ημίχρονο της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευ-

κους» -, οι παίκτες του Βλάνταν Ίβιτς καλούνται 
να κλείσουν τα αυτιά τους και να συγκεντρωθούν 

στα αγωνιστικά τους καθήκοντα, αφού οι τίτλοι 
κερδίζονται στο γήπεδο. 

Άλλωστε, απομένει μία στροφή για να ολοκληρω-
θεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με 

τον Δικέφαλο, μετά και το νικηφόρο πέρασμά του 
από την Κρήτη (3-1 τον Πλατανιά) το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, να παραμένει σε θέση ισχύος, 

όσον αφορά στις υπόλοιπες ομάδες, που πιθανόν 
να συμμετέχουν στα πλέι-οφ. Και αυτό γιατί η 

πιθανή βαθμολογία, εφόσον ξεκινούσαν σήμερα 
τα πλέι-οφ θα ήταν η εξής: ΠΑΟΚ 1β., Παναθη-
ναϊκός 0β., ΑΕΚ 0β., Πανιώνιος 0β.. Επόμενος 

αντίπαλος του Δικεφάλου είναι αύριο στην Τούμπα 
η Κέρκυρα.

Με «καζάνι» που βράζει μοιάζει ο Άρης, αφού 
όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρωτα-
θλήματος τόσο η αγωνία για την υπόθεση της 

ανόδου «φουντώνει». Ωστόσο, οι «κίτρινοι» 
βλέπουν πως δεν αρκούν μόνο τα δικά τους 

θετικά αποτελέσματα για να τους εξασφαλίσουν 
μία θέση στην πρώτη δυάδα της βαθμολογί-
ας, καθώς οι άλλοι δύο συνδιεκδικητές (βλ. 

Απόλλων Σμύρνης, Λαμία) χαίρουν διαφορε-
τικής αντιμετώπισης από τους διαιτητές, όπως 
διαπιστώθηκε στο πρόσφατο ματς της ομάδας 

της Φθιώτιδας με τον Πανσερραϊκό, όπου οι 
ρέφερι έκλεισαν τα μάτια σε φανερό οφ-σάιντ 
από το οποίο προήλθε το ένα γκολ της αναμέ-

τρησης. Οι παίκτες του Νίκου Κωστένογλου, 
που βρίσκονται σε ανοδική τροχιά, έχουν 

μπροστά τους πέντε «τελικούς», όπου θέλουν 
το απόλυτο, σε συνδυασμό με τα στραβοπατή-

ματα των άλλων δύο.

Μ΄ ένα απίστευτο ντεμαράζ στις τελευταίες 
αγωνιστικές, ο Ηρακλής πέτυχε τον μεγαλύτερο 

άθλο στο φετινό πρωτάθλημα, αφού κατάφερε να 
κερδίσει αγωνιστικά την παραμονή του και μένει 

να το κάνει και εξωαγωνιστικά, δεδομένου ότι 
πάσης φύσεως προβλήματα εξακολουθούν να 

ταλανίζουν τον «γηραιό». Πάντως, το 2-1 επί του 
Παναιτωλικού στο τελευταίο ματς ήταν το τέταρτο 

διαδοχικό τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς, που 
«έγραψαν» ιστορία, αφού σημείωσαν για πρώτη 

φορά τέσσερις σερί νίκες σε επίπεδο Superleague, 
μετά από μία δεκαετία (σεζόν 2006-΄07).

Η φετινή χρονιά αποτελεί μία «μαύρη» σελίδα στην 
ιστορία της Βέροιας, η οποία δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει την παραμονή της στη Super League. 
Παρότι μάλιστα, η υπόθεση της παραμονής είχε 
κριθεί, η «Βασίλισσα του βορρά» επικράτησε με 4-3 
του Αστέρα Τρίπολης στην προτελευταία αγωνιστική 
και πλέον θέλει νέα νίκη κόντρα στην Ξάνθη αύριο, 
ώστε ν’ αποχαιρετίσει με ψηλά το κεφάλι τη φετινή, 
δύσκολη σεζόν. Οι Βεροιώτες θα παρακολουθούν 
στενά από εδώ και στο εξής τις όποιες υποθέσεις 
σχετίζονται με αδειοδοτήσεις κ.τ.λ., σε περίπτωση 
που προκύψει κενή θέση στα μεγάλα σαλόνια.

Το αυριανό πρόγραμμα της 30ης, τελευταίας αγω-
νιστικής (όλα τα ματς είναι στις 19:00): Ξάνθη-Βέ-
ροια, Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής, Ατρόμητος-Πλα-
τανιάς, ΠΑΟΟΚ-Κέρκυρα, Παναθηναϊκός-ΑΕΛ, 
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Λεβαδεια-
κός, ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ.

Το βάρος στο αγωνιστικό

«Βράζει» για τα διαιτητικά λάθη

«Γράφουν» ιστορία  
οι «κυανόλευκοι»

Με ψηλά το κεφάλι

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΠΑΟΚ

Ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας δείχνει να κρατάει την τύχη 
στα χέρια του, όσον αφορά στην παραμονή του στην 
κατηγορία, μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Αμβρακίας 
Κωστακιών. Η ομάδα της Πιερίας πήρε προβάδισμα στη 
μάχη της σωτηρίας και πλέον θέλει νέο τρίποντο αύριο 
κόντρα στον συμπολίτη Πιερικό, ο οποίος εξασφάλισε 
και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, μετά 
τη νίκη του (1-0) επί του Εθνικού Φιλιππιάδας.

Στο μεταξύ, ο Διαγόρας Σεβαστής, που έχασε τζά-
μπα βαθμό την Κυριακή, καθώς ισοφαρίστηκε στις 
καθυστερήσεις από το Ελευθεροχώρι, έχει δύσκολο 
έργο αύριο κόντρα στην δεύτερη της βαθμολογίας, ΑΕ 
Καραϊσκάκης, σε αντίθεση με την Πύδνα Κίτρους, η 
οποία, επίσης, άφησε βαθμούς στον Βόλο, αλλά έχει πιο 
εύκολη αποστολή κόντρα στον Θεσπρωτό. 

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 27ης αγωνι-
στικής (όλα τα ματς ξεκινούν στις 19:00): Απόλλων 
Λάρισας-Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας, Διαγόρας 
Σεβαστής-ΑΕ Καραϊσκάκης, Τηλυκράτης 2014-Αστέρας 
Πετρίτη, Νίκη Βόλου-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου, 
Πύδνα Κίτρους-Θεσπρωτός, Εθνικός Φιλιππιάδας-Ολυ-
μπιακός Βόλου, Αμβρακία Κωστακίων-Ρήγας Φεραίος, 
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Πιερικός.

Ήττα εντός προγράμματος ήταν αυτή που γνώρισε 
ο Πανσερραϊκός από τη δεύτερη της βαθμολογίας, 
Λαμία, με τους Σερραίους να έχουν εξασφαλίσει ήδη 
την παραμονή τους στην κατηγορία και ν΄ αντιμε-
τωπίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. 
Επόμενο αντίπαλός τους είναι ο Άρης στο «σπίτι» 
τους, ο οποίος «καίγεται» για τους βαθμούς.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής 
(όλα τα ματς στις 17:00):

ΣΗΜΕΡΑ: ΟΦΗ-Απόλλων Σμύρνης 
ΑΥΡΙΟ: Καλλονή-Πανελευσινιακός, Αχαρναϊκός-Λα-
μία, Κισσαμικός-Τρίκαλα, Αιγινιακός-Χανιά, Αναγέν-
νηση Καρδίτσας-Καλλιθέα, Παναιγιάλειος-Σπάρτη, 
Πανσερραϊκός-Άρης.

Βαριά ήττα με 5-0 γνώρισε στην περασμένη αγωνι-
στική ο Αιγινιακός από τα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα ο 
αυριανός αγώνας με τα Χανιά να «μοιάζει» με τελικό 
για το σύνολο του Γιάννη Βλάχου. Η ομάδα της 
βόρειας Πιερίας, που ηττήθηκε μετά από έναν μήνα, 
όταν και μετρούσε τρία σερί θετικά αποτελέσματα, 
θέλει πάση θυσία τους τρεις βαθμούς απέναντι στους 
Κρητικούς για να συνεχίσει να ελπίζει.

Και με τη… βούλα πρωταθλητής αναδείχθηκε το 
περασμένο σαββατοκύριακο ο Κιλκισιακός, ο οποίος 
έπειτα από τρία χρόνια επιστρέφει στη Γ΄ Εθνική. 
Η άνοδος ήταν εξ’ αρχής ο φετινός  στόχος για την 
ομάδα του Κιλκίς, που αποτελεί ένα από τα ιστορι-
κότερα σωματεία της Βόρειας Ελλάδος, με τον νομό 
να πανηγυρίσει για την εκπροσώπησή του από μία 
ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα της τρίτης τη τάξει 
εθνικής κατηγορίας.

Χωρίς άγχος οι Σερραίοι

«Τελικός» με Χανιά

Και επισήμως στη Γ  ́Εθνική!

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Πέντε βαθμούς χρειάζεται ακόμα ο Απόλλων 
Καλαμαριάς, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την 
επάνοδό του στη Football League, μετά το νικηφόρο 
πέρασμά του και από το Παραλίμνιο την περασμένη 
Κυριακή. Επόμενος αντίπαλος των Ποντίων είναι 
αύριο Εορδαϊκός, που δεν φαντάζει ικανός για να 
«κόψει» βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Από 
την πλευρά της η ΑΠΕ Λαγκαδά υποδέχεται τον 
Καμπανιακό σ΄ ένα τοπικό ντέρμπι της πόλης, ενώ η 
Καρδία κοντράρεται με την Δόξα Προσκυνητών στο 
«σπίτι» της.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα της 27ης αγωνι-
στικής (όλα τα ματς ξεκινούν στις 19:00): Καρδία-Δό-
ξα Προσκυνητών, Απόλλων Καλαμαριάς-Εορδαϊκός 
2007, ΑΠΕΛ-Καμπανιακός, Ορφέας Ξάνθης-Νέστος 
Χρυσούπολης, Αλμωπός Αριδαίας-Δόξα Δράμας, 
Μακεδονικός Φούφα-Νάουσα.

Πέντε βαθμούς μακριά  
από τη Football League

Σε τροχιά σωτηρίας ο Αχιλλέας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Σε ρυθμούς ντέρμπι Άρη-Π.Α.Ο.Κ. κινείται 
σήμερα η Θεσσαλονίκη, αφού φιλοξενείται στο 
Αλεξάνδρειο (19:00) ο πρώτος αγώνας μεταξύ 
των δύο συμπολιτών, στο πλαίσιο της β΄ φάσης 
των πλέι-οφ του πρωταθλήματος με… φόντο 
τα ημιτελικά. Να σημειωθεί ότι η σειρά των 
αγώνων θα κριθεί στις δύο νίκες και ο νικητής 
θ΄ αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον 
Ολυμπιακό, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι 
προγραμματισμένη για τις 10 Μαΐου.

Τοπικό ντέρμπι με…  
φόντο τα ημιτελικά

ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η Αντονέλα Αμπατζίδου αποτελεί το πλέον χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα, που αποδεικνύει ότι όταν μια γυναίκα θέ-
λει, όλα τα μπορεί! Λατρεύει την ταχύτητα και καταφέρνει 
να βγαίνει τα τελευταία χρόνια νικήτρια σ’ έναν κατεξοχήν 
ανδροκρατούμενο χώρο, αφού τρέχει σε αγώνες δεξιοτε-
χνίας αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με σύμμαχό της 
την ταχύτητα, η οποία στην περίπτωσή της είναι γένους… 
θηλυκού, φροντίζει να… βάζει τα γυαλιά στους άντρες με 
την οδήγησή τους, διαψεύδοντας τον μύθο που θέλει τις 
γυναίκες να μην είναι καλές στο τιμόνι.

Οικογενειακά γονίδια 

Το «μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά», αφού ο πατέρας της 
Αντονέλας, Γιώργος, έτρεχε σε αντίστοιχους αγώνες και 
η μικρή του κόρη τον ακολουθούσε πιστά, ανυπομονώ-
ντας να ενηλικιωθεί και να μπει και αυτή πλέον σε… ρόλο 
οδηγού. Άλλωστε, από μικρή έλεγε πως όνειρό της ήταν 
να τρέξει και η ίδια μια μέρα. Όνειρο, που πήρε σάρκα και 
οστά στα 18 της χρόνια πλέον, όταν και έβγαλε δίπλωμα 
και έκανε την παρθενική της εμφάνιση σε αγώνα στις 
Σέρρες το 2010, όπου ακόμα και μέχρι σήμερα θυμάται 
την αγωνία που είχε πριν την έναρξή του! Άλλωστε, τα 
πράγματα δεν ήταν εύκολα για την Αμπατζίδου, που είχε 
ν΄ αντιμετωπίσει 40 άντρες, σαφώς μεγαλύτερους και πιο 
έμπειρους από την ίδια. Φορώντας, λοιπόν, το ροζ κρά-
νος της – το σήμα κατατεθέν της, όπως λέει – κάθισε στη 
θέση του οδηγού, έχοντας να συναγωνιστεί τόσο τον πα-
τέρα της όσο και τον αδερφό της, που, επίσης, έτρεχαν 
στην πίστα. Η πρώτη της συμμετοχή ήταν περισσότερη 
αναγνωριστική, σ΄ έναν αγώνα όπου νικητής στέφθηκε 
ο πατέρας και προπονητής της, ενώ η ίδια παρέλαβε το 
πρώτο της κύπελλο ως γυναικεία συμμετοχή. 

Η αγωνιστική περίοδος 

Τους επόμενους μήνες θα το πάρει ακόμα πιο «ζεστά», 

καθώς προπονείται πλέον σε καθημερινή βάση, ενώ 
μπαίνει στον χώρο των δεξιοτεχνιών, ακολουθώντας όλο 
το πρόγραμμα της Βορείου Ελλάδας. Επόμενη στάση της 
Αντονέλας ήταν η Καβάλα - «ένας τελείως διαφορετικός 
αγώνας», όπως παραδέχεται – όπου δεν αρκούσε να εί-
σαι ο ταχύτερος για να βγεις νικητής, αλλά να μπορείς να 
εκτελέσεις κατά γράμμα το σχέδιο της πίστας, πουν σου 
δίνεται. Δύο χρόνια μετά το ξεκίνημά της, η Αμπατζίδου 
θα καταλάβει την 3η θέση στη Βόρεια Ελλάδας ανάμεσα 
σε άνδρες, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε στην 
ιστορία των δεξιοτεχνιών. Από και μετά, η πορεία της 
ήταν ανοδική, αφού η μία επιτυχία διαδέχονταν την άλλη, 
και μέχρι το 2015 δεν την είχε νικήσει καμία γυναίκα! Η 
νεαρή οδηγός έχει πλέον στην κατοχή της 52 (!)κύπελλα, 
όμως, όπως λέει «η τροπαιοθήκη μου έχει ακόμη αρκε-
τό χώρο! Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και δεν 
πρόκειται να το παρατήσω εύκολα».

Μια «Barbie» σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο

Και ενώ η Αμπατζίδου τα «βάζει» με τους άνδρες στους 
αγώνες δεξιοτεχνίας και θα περίμενε κανείς ότι στερεί-
ται της γυναικείας φύσης της, το παρουσιαστικό της απο-
δεικνύει ακριβώς το αντίθετο: πρόκειται για μία «barbie» 
μέσα σ’ έναν απόλυτα ανδοκρατούμενο χώρο, η οποία 
φροντίζει να μοιράζει το 24ώρο της ανάμεσα στο γκαράζ, 
την πίστα ταχύτητας και το κομμωτήριο, στο οποίο εργά-
ζεται! Στην καθημερινότητά της, δηλαδή, έχε να κάνει με 
δύο χώρους άβατα για τα δύο φύλα, όμως, η ίδια παίρνει 
«άριστα» και στα δύο! Άλλωστε, μπορεί στην αρχή να είχε 
ν΄ αντιμετωπίσει το υποτιμητικό ύφος των ανδρών, που 
δεν πίστευαν στην ίδια και στις ικανότητές της, υποστη-
ρίζοντας ότι «γυναίκα και τιμόνι δεν πάνε μαζί», σήμερα, 
όμως, δέχεται τα συγχαρητήριά τους, ενώ αποκαλύπτει 
πως η πίστη, η υπομονή και η εργατικότητα είναι τα «κλει-
διά» της επιτυχίας της!

Η ταχύτητα είναι γένους… θηλυκού! Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας, οπότε λογικό είναι να πλη-
ρώνει το δικό του αντίτιμο από την κρίση 
στην εγχώρια οικονομία.

Τη δεκαετία του ’90 και του 2000 η 
«επένδυση» του κράτους στον αθλητισμό 
είχε φτάσει στα όρια της σπατάλης. Στη 
λογική ότι οι επιτυχίες απογειώνουν 
το εθνικό φρόνημα και τον ψυχισμό 
των Ελλήνων, οι κυβερνήσεις ξόδευαν 
αλόγιστα μεγάλα μπάτζετ, προκειμένου 
οι αθλητές να κατακτήσουν μετάλλια 
πάνω στα οποία ασκούσαν ψηφοθηρική 
πολιτική. Ο ελληνικός αθλητισμός έφτασε 
στο pick του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας, αλλά όπως ακριβώς «φού-
σκωσε» έτσι και ξεφούσκωσε. Κι όταν 
πλέον η Ελλάδα μπήκε στην κρίση και 
κόπηκαν οι μεγάλες επιχορηγήσεις στις 
Ομοσπονδίες το πρόβλημα έγινε περισ-
σότερο έντονο. Συγχρόνως γεννήθηκε 

η ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο 
της ανάπτυξης του αθλητισμού 

και του πρωταθλητισμού των 
αθλητών. Έτσι δημιουργή-
θηκαν οι χορηγίες αθλητών 
η οποίες ήταν ένας από τους 
βασικούς λόγους που η 

Ελλάδα κατέκτησε 6 μετάλλια 
στο Ρίο.    

Το Ολυμπιακό όνειρο των αθλητών 
των ατομικών αθλημάτων υποστηρί-
ζεται από ιδρύματα που έχουν θεσπίσει 
υποτροφίες για τον αθλητισμό. Αυτές οι 
υποτροφίες όμως, 41 συνολικά για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο το 2020, 
λειτουργούν επικουρικά και δε λύνουν το 
μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αθλητι-
κών υποδομών.    

Την περασμένη Τρίτη (25/4) στο κτίριο 
της ΕΟΕ ο κ. Καπράλος, σε εκδήλωση για 
τις χορηγίες, μίλησε για την προσπάθεια 
που κάνει η Ολυμπιακή Επιτροπή για την 
εξεύρεση κονδυλίων τα οποία θα βοη-
θήσουν την προετοιμασία των αθλητών 
υψηλού επιπέδου. 

Εκεί ακούσθηκαν και τα μεγάλα παράπο-
να των Ολυμπιονικών για τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες προετοιμάζονται. «Ένιω-
θα όπως οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές 
στις φαβέλες» είπε χαρακτηριστικά η 
Άννα Κορακάκη, η οποία κατέκτησε ένα 
χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.  Η Κατε-
ρίνα Στεφανίδη, Ολυμπιονίκης στο άλμα 
επί κοντώ, αναφερόμενη με τη σειρά της 
στις συνθήκες προπόνησης ομολόγησε 
ότι: «Έκανα προπόνηση το 2014 στην 
αυλή του προπονητή μου που δεν είχε τις 
διαστάσεις για να κάνω τα τρεξίματα που 
πρέπει και βάρη στο γκαράζ του».

Ο «βασιλιάς των κρίκων» Λευτέρης 
Πετρούνιας μίλησε για την έλλειψη 
γυμναστηρίων και κάλεσε την πολιτική 
ηγεσία να παρακολουθήσει το πώς προ-
πονούνται οι αθλητές για να διαπιστώσει 
τις δυσκολίες.

Αυτή είναι λοιπόν η σκληρή αλήθεια για 
τον ελληνικό αθλητισμό και σ’ αυτό το 
περιβάλλον θα συνεχίσει να βαδίζει στο 
άμεσο μέλλον.

Ο ελληνικός αθλητισμός
στην εποχή των μνημονίων
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#εικαστικά
Αγιορείτικη Εστία (Εγνατία 109, τηλ. 231 0263308)

Έκθεση φωτογραφίας «Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal 
Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την Τρικόγλειο 
Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.». Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του εορτασμού της συμπλήρωσης των 90 χρόνων της Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. και συνδιοργανώνεται από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την 
Αγιορείτικη Εστία. Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 φωτογραφίες των 
Jean Pascal Sebah (1872-1947) και Polycarpe Joaillier (1848-1904), 
οι οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργαστήριο Sebah & Joaillier 
και ασχολήθηκαν κυρίως με τη φωτογράφιση της Κωνσταντινούπο-
λης και της Αιγύπτου. Σκοπός της δουλειάς τους, ήταν η παραγωγή 
εντυπωσιακών φωτογραφικών λευκωμάτων, τα οποία προορίζονταν 
να πουληθούν σε επισκέπτες από τη Δύση που γοητεύονταν από το 
φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του παρελθόντος, ωστόσο, σε 
κάποιες από τις φωτογραφίες, εμφανίζονται δείγματα της πρόθεσης 
των φωτογράφων για τη δημιουργία όχι μόνο ντοκουμέντων, αλλά και 
έργων τέχνης. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Ιουνίου Ωράριο Λειτουρ-
γίας: Δευτέρα και Τετάρτη 09:00-16:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
09:00-20:00, Σάββατο 09:00-14:00

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. 

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 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου - Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου (Περι-
φερειακή οδός, Δήμος Παύλου Μελά, τηλ. 2313 323000)

«Χαμένες Πατρίδες του Ελληνισμού» 
Ο Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων & Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Γ.Ν.Πα-
παγεωργίου πραγματοποιεί έκθεση 28 εικαστικών. Συμμετέχουν: 
Φιλιππόπουλος Αντώνης, Παλιάν Κωνσταντίνος, Σαρδελλά Νικολέτα, 
Καρατζά Μαρία, Λιόλιου Βούλα, Αναστασιάδου Όλγα, Μοβσεσιάν 
Ευαγγελία, Μπελογιάννης Δημήτριος, Νάτση Ευδοκία, Πολύτιμη 
Παγώνη, Κολαξίζης Γιάννης, Λετσίου Ολυμπία, Αγγελίδου Φανή, 
Χατζηιορδανίδου Νούλη, Βυζοβίτου Φρόσω, Παπαδόπουλος Γρηγόρης, 
Λάσκαρης Ανδρέας, Χατζηαθανασίου Έλενα, Γεωργιτσέλη Μπορισλάβα, 
Μήχου Χριστίνα, Rathin Kanji, Μπαλουκτσή Νατάσα, Ξανθά Αικατερίνη, 
Μιχαλοπούλου-Φιλιπποπούλου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Μαρία, 
Ζευτάκη Έλενα, Κατής Χρήστος, Τσαχουρίδης Ιερεμίας. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 4 Μαΐου.

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.

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

«Το Κοράκι του Εντγκαρ Άλλαν Πόε» του Τάσου Μαντζαβίνου 

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

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 πρωτα-
γωνιστές της, τα μηνύματα, τα συνθήματα, το πνεύμα, την ορμή, τον 
δυναμισμό και τις διαστάσεις ενός από τα ιστορικά γεγονότα που «συ-
γκλόνισαν» τον κόσμο και καθόρισαν την ιστορία του 20ού αιώνα, την 
Οκτωβριανή Επανάσταση. Πέρα από τον όποιο επετειακό χαρακτήρα, η 
έκθεση επικεντρώνεται σ’ ένα ξεχωριστό προβληματισμό, με τις έννοι-
ες 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.

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

Έκθεση φωτογραφίας του Αβραάμ Παυλίδη «Νέα Ερείπια» 
«Το έργο του στηρίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες: ο πρώτος είναι το 
ντοκουμέντο, που παρέμεινε ισχυρό θεμέλιο της φωτογραφίας, παρά 
την θεωρητική κριτική που δέχτηκε. Ο δεύτερος, είναι η θητεία στο αρ-
χιτεκτονικό σχέδιο και η χαμηλόφωνη μαθητεία στη ζωγραφική, μέσα 
από τη γνωριμία με τον Γιάννη Τσαρούχη και τον θαυμασμό από νεαρή 
ηλικία για το έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου. Οι δυο τους σφράγισαν το 
έργο του, επιτρέποντάς του να συναιρεί το δημώδες με το μοντέρνο, το 
φωτογραφικό με το ζωγραφικό. Ο Παυλίδης γίνεται παρατηρητής των 
ερειπίων που γεννά ο οξύς ανταγωνισμός, η αυξανόμενη ταχύτητα, η 

υπόκωφη βία της προόδου, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με το διαρκές 
κίνητρο να αντικρίσει μια εικόνα που δεν έχει ξαναδεί, μέσα από μια 
ιδιαίτερη παραδοξότητα: ότι εκτιμά τις αρετές της παράδοσης, ενώ 
συγχρόνως αναζητά διαρκώς νέες εικόνες στις στάχτες της, μέσα σε 
νέα ερείπια. Ίσως η αινιγματική αυτή αντίφαση να συνιστά το δακτυλικό 
αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής. Και ο Παυλίδης μοιάζει να 
έλκεται ακαταμάχητα από τις αινιγματικές αντιφάσεις και τα επιμελώς 
κρυμμένα μυστικά», αναφέρει ο κ. Ηρακλής Παπαϊωάννου. Διάρκεια 
έκθεσης: Έως 2 Ιουλίου.

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

Έκθεση «Τιθασεύοντας το φώς» 
Η Έκθεση περιλαμβάνει: α) Την ιστορία της φωτογραφίας με κείμενα, 
εικόνες και χαρακτηριστικά εκθέματα από την camera obscura, 
μέχρι την ψηφιακή φωτογραφία. β) Την τεχνολογία της Φωτογραφίας 
με κείμενα, φωτογραφίες, διαγράμματα και εκθέματα. γ) Είδη της 
φωτογραφίας. Σε μια μεγάλη οθόνη προβάλλεται οπτικοακουστικό 
υλικό το οποίο περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών, διαφόρων κατη-
γοριών, όπως ειδησεογραφικές, τοπίου, καλλιτεχνικές, προσωπικές, 
επιστημονικές κ.ά.  δ) Συλλογή Μελετίου. Ο κορμός της συλλογής 
θα παρουσιασθεί όπως είχε οργανωθεί στο εκθετήριο του Τεχνικού 
Μουσείου, στη Σίνδο και θα εμπλουτισθεί με οπτικοακουστικό υλικό 
του συλλέκτη/δωρητή.  ε) Διαδραστικά εκθέματα. Εκτιμάται ότι θα 
ενισχυθεί η εμπειρία των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν 
να προσεγγίσουν καλύτερα οπτικά φαινόμενα ή τεχνολογίες της φωτο-
γραφίας. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Ιουνίου. Ωράριο Λειτουργίας: 
καθημερινά Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 14:00, Σάββατο 12:00 - 18:00 
και Κυριακή 11:00 -  18:00. Επισκέψεις σχολικών ομάδων Τρίτη – 
Παρασκευή 09:00 – 14:00 τηλ. 2310 383000, εσωτ. 104

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  (Αγίου Δημητρίου 159Α, 
τηλ.: 2310 247111)

«Επιλογές ενός τολμηρού συλλέκτη. Συλλογή Σταύρου 
Τσιγκόγλου» 
Η σπάνια, αυτή, συλλογή αναδεικνύει, με μοναδικό τρόπο, τη διαδρομή 
της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Στον ισόγειο 
εκθεσιακό χώρο του Τελλογλείου, φιλοξενούνται περισσότερα από 200 
έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και γλυπτά σημαντικών δημιουργών του 
19ου και του 20ού αιώνα. Παράταση Έκθεσης έως 21 Μαΐου.

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

ΔΎΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120 
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365 
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698 
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005 
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817 
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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