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Περίπου 15 χρόνια θα χρεια-
στούν, σύμφωνα με την έκθεση 
της Eurobank, για να επιστρέψει το 
πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας στα 
προ κρίσης επίπεδα. Αυτό, βέβαια, 
εάν η χώρα καταφέρει να ξεφύγει 
από τον κυκεώνα της ύφεσης και να 
παρουσιάζει κατά μ.ο. ανάπτυξη 2% 
ετησίως – πρόβλεψη που δεν θεω-
ρείται «λογική». Κάπου εδώ, όμως, 
ξεκινάνε τα «αλλά» και είναι... πολλά! 
Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το 
περιβόητο αναπτυξιακό σοκ, όταν με 
την ψήφιση του 4ου μνημονίου από 
την κυβέρνηση, η χώρα θα φορτωθεί 
με επιπρόσθετα σκληρά δημοσιονο-
μικά μέτρα την περίοδο από το 2019 
μέχρι και το 2022; Πολλώ δε μάλλον 
εάν συνυπολογίσει κα-
νείς ότι το μείγμα οι-
κονομικής πολιτικής 

που ακολουθείται 
αποτελεί εχέγγυο 
παρατεταμένης 
ύφεσης.

Εκτός από τους 
αριθμούς, εξίσου 

ανησυχητική –ίσως 
και κατά τι περισσότε-
ρο– είναι η εικόνα της 
κυβέρνησης, που δεί-
χνει να μην έχει συναί-
σθηση του τι ακριβώς 
συμβαίνει με τους δα-
νειστές μας. Είναι πολύ 
νωπές οι δηλώσεις 
του πρωθυπουργού 
ότι ίσως αναγκαστεί να 
φορέσει και γραβάτα 
λόγω της πολύ καλής λύσης που θα 
δοθεί για το χρέος. Η «ψυχρολουσία» 
στο Eurogroup της Δευτέρας έδειξε 
πως απέχουμε παρασάγγας ακόμη 
και από μία σκέτη λύση! Τα σενάρια 
που ανέδειξε το Reuters, επικαλού-
μενο εμπιστευτικό έγγραφο του ESM, 
είναι τουλάχιστον εφιαλτικά, καθώς 

μπορεί η Ελλάδα να υποχρεωθεί σε 
εσαεί υψηλά πρωτογενή πλεονά-
σματα, με μοναδική διευκόλυνση για 
το χρέος ένα 15ετές «πάγωμα» των 
ωριμάνσεων.

Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές 
στο «Π», αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Η 
χώρα, για να μπορέσει και πάλι να 
ορθοποδήσει, χρειάζεται επενδύσεις 
αρκετών δισ. ευρώ τον χρόνο, του-
λάχιστον για την επόμενη δεκαετία. 
Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι ικα-
νές και αναγκαίες συνθήκες για να 
επανέλθει το ΑΕΠ στα προ κρίσης 
επίπεδα, να ανοίξουν θέσεις εργασί-
ας, να μειωθεί σε ανεκτά επίπεδα η 
ανεργία, να αυξηθεί το εισόδημα και 
με απλά λόγια να επανέλθει η Ελλάδα 

στην ευρωπαϊκή κανο-
νικότητα.

Η κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί  ε ίναι 
πολύ δύσκολη. Καμία 
σχέση δεν έχει με όταν 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ ανήλθε στην 
εξουσία τον Ιανουά-
ριο το 2015. Και αυτό 
το ξέρουν στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Ξέρουν επί-
σης πως το μεγαλύτερο 
μέρος του πολιτικού 
κεφαλαίου που διαθέ-
τει ο Αλέξης Τσίπρας 
έχει καταναλωθεί. Το 
Eurogroup του Ιουνί-
ου είναι η τελευταία 
ευκαιρία αυτής της 
κυβέρνησης, που μοιά-

ζει παραδομένη στις διαθέσεις των 
δανειστών. Τα όσα λαμβάνουν χώρα 
τις τελευταίες ημέρες έχουν αρνητι-
κές επιπτώσεις στην ήδη δραματική 
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας, ενώ τα επικοινωνιακά 
τρικ αισιοδοξίας δεν αποτελούν καλή 
υπηρεσία στην πατρίδα.

Το ΑΕΠ δεν θα αυξηθεί 
με επικοινωνιακά τρικ
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Δυστυχώς,  
η κυβέρνηση δείχνει  

να μην έχει 
συναίσθηση  

του τι ακριβώς 
συμβαίνει  
με τους  

δανειστές μας

socialismata
Πςςς… Αστικές συγκοινωνίες δεν έχουμε όμως ημερίδες για αυτές -που ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ- κάνουμε #Σπίρτζης_πάλι_Θεσσαλονίκη #Εγνατία_Οδός_ ΑΕ  
#ΟΑΣΘ_ο_ιστορικός #Ετελείωσε #Θα_τον_εξαφανίσει

«Έχουν το θράσος να συζητάνε εξορθολογισμό  στο ίδιο μοντέλο, μπας και κάτι 
αλλάξει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, σας το χαρίζουμε, πάμε για άλλα» 
#Σπίρτζης. Καλά κε υπουργέ, μη βαράτε… #πελάτες_είμαστε

«Αχάριστοι και πλεονέκτες οι βόρειοι. Εμ κοτζάμ Σπίρτζης έρχεται και ξανάρχε-
ται στην πόλη -χωρίς λεωφορεία- εμ γκρινιάζουν γιατί έρχεται»  
#υπουργέ_μου_καφεδάκι_θέλετε; (Καλά λένε οι… νότιοι, από πουθενά δεν μας 
«πιάνουν»)

Δύο δημόσιοι φορείς για τις αστικές συγκοινωνίες μας.  Δηλαδή δύο πρόεδροι, 
δύο ΔΣ, δύο κτίρια, δύο σωματεία εργαζομένων κλπ κλπ #αχάριστοι_λέμε 

Ο ένας θα είναι φορέας σχεδιασμού κι ελέγχου και ο δεύτερος φορέας λειτουρ-
γίας #Δήμους_ρώτησαν; #φέρτε_μου_φορείς  
#ποιοι_πληρώνουν_δρόμους_στάσεις_πάρκινγκ

ΑΠΟΡΙΑ: Ο τρίτος φορέας –αυτός που υφίσταται σήμερα– κι ακούει στο όνομα 
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) θα συνεχίσει να… 
συμβουλεύει; #μετράω_συμβουλές #κάτσε_τελείωσα_κιόλας

Ας προχωρήσει η εκκαθάριση και «τότε θα δούμε αν χρωστάει το δημόσιο στον 
ΟΑΣΘ ή οι… μέτοχοι του ΟΑΣΘ στο δημόσιο» #Σπίρτζης_ο_προφήτης  
#τελειωμένη_υπόθεση

-Τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019; -Καλά εσείς; 
#υπουργέ_εκείνο_το_καφεδάκι_θα_το_πιούμε;

Αν η πρόταση ΟΑΣΘ είναι ικανοποιητική μέχρι την απελευθέρωση της αγοράς  
(Κοινοτική Οδηγία 1370/2007) τότε η εκκαθάριση δεν θα γίνει άμεσα, αλλά  μετά 
το 2019. Όπως θα έλεγε άλλος υπουργός της κυβέρνησης «Ποιος ζει μέχρι 
τότε…» #Ζουράρις

«Οι δήμαρχοι φταίνε…» για όλα, ισχυρίζονται ορισμένοι. Ο υπουργός μεταφο-
ρών και υποδομών περιορίστηκε να τους ρίξει ευθύνες μόνο για τον ΟΑΣΘ 
#70_χρόνια_στάσεις_και_καταστάσεις  «Σοβαρευτείτε κε υπουργέ…» απάντησε 
ο πρόεδρος των δημάρχων κ. Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου #στάση_θα_κατέβει

-Βιάζομαι φεύγω για… Μαξίμου -Είστε κι αγενής... Σπίρτζης εναντίον Κυρίζο-
γλου #τι_μόνο_ο_Μπουτάρης_θα_πλακώνεται;

Να δεις που θα το κάνουν κι αυτό: «Υπουργικό Γραφείο Θεσσαλονίκης». Βέβαια, 
αν το… δικαιούται ένας, το νέο… «αποκεντρωμένο», αυτός θα είναι ο Σπίρτζης 
#να_τα_λέμε_κι_αυτά

Τι θυμήθηκα τώρα; Πρωθυπουργικό Γραφείο Θεσσαλονίκης… Ούτε ένας ζητάει 
λογαριασμό ή απολογισμό έργου #αχάριστοι_δεν_φτάνει_το_γραφείο;

Με τη βροχούλα της Παρασκευής ούτε οι σηματοδότες έμειναν στη… θέση 
τους, εμείς θα μέναμε;

Της @karapanagiotidu

(#χειρολαβή)
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Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βισαλ-
τίας Στέργιος Λίτος, τονίζει στην Karfitsa 
πως έχει να βρέξει ένα χρόνο. «Θα γίνει και 
πάλι πάρτι με τις εισαγωγές. Έτσι κι αλλιώς δε 
φτάνουν αυτά που παράγουμε, αλλά φέτος 
μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν 
είναι δυνατόν να βαφτίζουν όλα τα αλεύρια 
ως ελληνικά, όταν σε ποσοστό 70% εισάγο-
νται από Βουλγαρία και Ρουμανία. Η παρα-
γωγή στα σιτηρά φέτος θα είναι μειωμένη σε 
ποσοστό 40%- 70%. Όλα θα είναι εισαγόμε-
να. Κράτος δεν υπάρχει για να πάρει ο αγρό-
της αποζημίωση και οι μόνοι κερδισμένοι θα 
είναι οι έμποροι. Διότι και το ίδιο το κράτος 
χάνει, αφού τα εισαγόμενα σιτηρά, έρχονται 
κατά πλειοψηφία χωρίς τιμολόγια και άρα δε 
φορολογούνται». 

Χιλιάδες στρέμματα «καμένα» 

Οι προμήθειες σε σπόρους, λιπάσματα και ζι-
ζανιοκτόνα για τα ραντίσματα έγιναν, με τους 
αγρότες να δαπανούν υψηλά ποσά, που όπως 
αποδεικνύεται... δε θα εισπράξουν. Σε πολλά 
αγροτεμάχια με σιτηρά, οι καταστροφές είναι 
εκτεταμένες, με συνέπεια οι ιδιοκτήτες τους 
να έχουν μηδενική παραγωγή. Ο Δημήτρης 
Κουτσιούμπας είναι αγρότης και κτηνοτρό-
φος στο νομό Σερρών. Βρίσκεται στα χωρά-
φια τα τελευταία 21 χρόνια και τα στρέμματα 
όπου καλλιεργεί αραβόσιτο, βρίσκονται στην 
Ηράκλεια. Όπως λέει, το πρόβλημα που θα 

δημιουργηθεί, θα είναι τεράστιο. «Ακόμα και 
στους κτηνοτρόφους θα υπάρξει ζήτημα, δι-
ότι χρειαζόμαστε τα άχυρα που γίνονται από 
τα στάρια για να ταΐσουμε τα ζώα. Αν εμείς 
δεν έχουμε χρήματα για να κινήσουμε την οι-
κονομία, οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές 
σε ολόκληρη την κοινωνία». 

«Ολόκληρο το χειμώνα δεν έβρεξε καθό-
λου», λέει ο αγρότης στο νομό Σερρών Νίκος 
Βαρσάμης. «Καταστραφήκαμε. Τα σιτηρά μας 
είναι όλα καμένα. Αποζημίωση γι’ αυτό δε θα 
πάρουμε από πουθενά. Πως λοιπόν έρχεται 
η κυβέρνηση και ζητάει από εμάς να πληρώ-
σουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο ΕΦΚΑ. Ακό-
μη και τα 100 ευρώ το μήνα, εμείς δε μπο-
ρούμε να τα δώσουμε. Χρωστάμε λιπάσματα, 
σπόρους, η σοδειά κάηκε κι εμείς είμαστε 
ήδη για φυλακή». Λύση στο... αδιέξοδο ανα-
ζητούν και οι παραγωγοί σιτηρών της Χαλ-
κιδικής, που βλέπουν τη φετινή σοδειά τους 
να έχει καταστραφεί. Στον Πολύγυρο πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των 
αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων του 
νομού, παρουσία του περιφερειακού συμ-
βούλου Χαλκιδικής Δημήτρη Τζηρίτη. Μάλι-
στα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα 
στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών 
και τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιω-
άννη Γιώργο. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί 
προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να 

ασκηθούν πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθώς και στη διοίκηση του ΕΛΓΑ 
για αναμόρφωση του κανονισμού ώστε να 
αποζημιωθούν οι παραγωγοί. «Υπάρχει σο-
βαρή περίπτωση, τα σιτηρά φέτος να μη θε-
ριστούν καν, λόγω της ανομβρίας. Η ζημιά 
είναι τεράστια», σημειώνει ο πρόεδρος του 
αγροτικού συνεταιρισμού «Η Ένωση» Ευγ-

γελος Ευαγγελινός. «Η κάλυψη αυτή τη στιγ-
μή είναι μόνο μέσω του ΠΣΕΑ, από εκεί και 
πέρα δε γνωρίζουμε τι εξέλιξη θα έχει. Εμείς 
από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να 
πιέσουμε να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, 
μήπως μπορέσουμε να αποζημιωθούμε από 
εκεί, κάτι που βέβαια είναι αρκετά δύσκολο. 
Ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει την ξηρασία», σημειώ-
νει ο αντιπρόεδρος της «Ένωσης» Συνεται-
ρισμού Χαλκιδικής, Γιάννης Σαχίνης. Ο ίδιος 
κάνει λόγο για «100% ζημία, σε εκτάσεις χι-
λιάδων στρεμμάτων. Μιλάμε για όλο τον κά-
μπο της Καλαμαριάς. Επίσης η ζημιά δεν έχει 
γίνει μόνο στη Χαλκιδική, ίδια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν αρκετοί νομοί όπως αυτός 
των Σερρών και του Κιλκίς». 

Ο κ. Σαχίνης, μιλώντας για τις εισαγόμενες 
ποσότητες, υπογραμμίζει: «έτσι κι αλλιώς 
εισάγουμε σιτηρά. Όμως, με αυτό που έχει 
συμβεί, θα αναγκαστούμε να εισάγουμε 
ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες, με ότι αυτό 
συνεπάγεται. Πολλές φορές, υπάρχουν ει-
σαγόμενα… αμφιβόλου ποιότητας. Οπότε 
καταλαβαίνεται ότι τα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν είναι τεράστια. Στο τέλος, 
ενδεχομένως μπορεί να κληθεί να “πληρώ-
σει τη λυπητερή” o πολίτης, ανάλογα με το 
συνάλλαγμα. Αυτό δε μπορούμε να το γνω-
ρίζουμε ακόμη».

Η ανομβρία «έσπειρε το θάνατο»  
των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας

«ΕΛΛΗΝΙΚΆ» ΣΙΤΗΡΆ... MADE IN ΒΟΥΛΓΆΡΙΆ

#ρεπορτάζ

Σταγόνα δεν έπεσε για... πολλούς μήνες σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με τους αγρότες να κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου και να κάνουν λόγο για «ολοκληρωτική καταστροφή». Η πτώση της παραγωγής αγγίζει το 70%, με τους ίδιους να κάνουν 

λόγο για «πάρτι» σε εισαγόμενα που... βαφτίζονται ελληνικά. Αγρότες που καλλιεργούν σιτηρά, βρίσκονται σε απόγνωση, αφού 
είδαν τις φετινές σοδειές τους να «καίγονται» και τα... χρέη να καραδοκούν. Παράλληλα, ο νέος ΕΦΚΑ, έρχεται σα θηλιά στο λαιμό 
τους με τους ίδιους να τονίζουν πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που ζητάει το κράτος».

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λίτος μιλάει για «βόμ-
βα» στον αγροτικό τομέα και για «κοροϊδία της Κυ-
βέρνησης». «Ένας αγρότης που είχε 11.000 ευρώ 
εισόδημα, πλήρωνε το χρόνο 2.188 ευρώ σε ασφα-
λιστικές εισφορές. Με τα νέα μέτρα θα πληρώνει 
3.521 ευρώ το χρόνο. Όλοι θα χρωστάνε και μετά το 
κράτος θα παίρνει τα χρήματα από τις επιδοτήσεις. 
Όπως οι έμποροι χρεοκόπησαν από το ΤΕΒΕ, έτσι 
οι αγρότες θα χρεοκοπήσουν από τον ΕΦΚΑ. Δε θα 
λαμβάνουμε τα χρήματα από τις επιδοτήσεις- όπου 
εκεί στηριζόμαστε- κι έτσι δε θα μπορούμε να παρά-
γουμε», εξηγεί. Ο ίδιος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά 
πως η μεταβολή του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, από 
το 24% στο 13%, δεν τους αγγίζει. «Στο τέλος του 
χρόνου γίνεται συμψηφισμός. Έτσι, μειώνοντας τον 
ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, ανεβαίνουν τα έσοδα μας 
και στο τέλος θα κληθούμε να πληρώσουμε μεγα-
λύτερο ΕΦΚΑ. Ο αγρότης και πάλι βγαίνει χαμένος. 
Τα νέα μέτρα φέρνουν το «θάνατο» των αγροτών», 
καταλήγει ο κ. Λίτος.

«Η σφαγή των... αγροτών»

Της Έλενας Καραβασίλη
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Στη νέα ψηφιακή εποχή, οι ανάγκες των κα-
ταναλωτών αλλάζουν, η εξυπηρέτηση του 
πελάτη εξελίσσεται. Η COSMOTE, δίνοντας 
έμφαση στην ενισχυμένη διαδραστικότητα, 
την προσωποποιημένη υποστήριξη και τις 
ψηφιακές λύσεις, φέρνει νέες υπηρεσίες 
και ακόμη περισσότερους τρόπους εξυπη-
ρέτησης, σε όλα τα σημεία επαφής με τους 
πελάτες της, τα τηλεφωνικά κέντρα 13888 & 
13818, τα καταστήματα, την ομάδα των τε-
χνικών της, τις ψηφιακές υπηρεσίες, το site.

Νέες υπηρεσίες στο 13888

Η Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE πλαι-
σιώνεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως 
αυτή της βίντεο-κλήσης για μεγαλύτερη δια-
δραστικότητα, ακόμα και μέσω της νοηματι-
κής γλώσσας, της επιλογής του Chat για άμε-
ση και γρήγορη επικοινωνία, του Call Back 
για πιο στοχευμένη επικοινωνία σύμφωνα με 
τη διαθεσιμότητα του πελάτη - προσβάσιμες 
μέσω του site της COSMOTE. Επιπλέον, με 
την νέα πρωτοποριακή υπηρεσία COSMOTE 
UFixIt δίνεται η δυνατότητα με video stream, 
μέσω της κάμερας της συσκευής του πελάτη, 
να πραγματοποιείται επί τόπου διάγνωση και 
επίλυση ενός τεχνικού ζητήματος. 

Περισσότερες λύσεις για τους εταιρι-
κούς πελάτες στο 13818

Για τους εταιρικούς πελάτες, η COSMOTE 
αξιοποιεί τα δίκτυα νέας γενιάς και τις νέες 
τεχνολογίες ώστε να παρέχει υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Περνώντας 
στη ψηφιακή εποχή, η Εξυπηρέτηση Εται-
ρικών Πελατών αλλάζει την εμπειρία του 
πελάτη με νέες υπηρεσίες και χρήσιμα εργα-
λεία για τους επαγγελματίες, υποστηρίζοντάς 
τους σε κάθε στάδιο παραγγελίας ή σε τε-
χνικά ζητήματα, μέσω της απομακρυσμένης 
πρόσβασης στον εξοπλισμό τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι άνθρωποι της πρώτης γραμ-
μής, μπορούν άμεσα να έχουν μία ξεκάθαρη 
και σε πραγματικό χρόνο εικόνα του ζητήμα-
τος, προβαίνοντας σε άμεση επίλυση.

Το 2016, η Εξυπηρέτηση Πελατών της 
COSMOTE έκανε πάνω από 60 εκατ. επαφές. 

Τα ψηφιακά κανάλια αναβαθμίζονται 

Τα mobile apps, Μy COSMOTE και WHAT’S 
Up, εμπλουτίζονται με περισσότερες λει-
τουργίες και εργαλεία, με στόχο να προσφέ-
ρουν διευρυμένη διαχείριση του λογαρια-
σμού και των υπηρεσιών του χρήστη - και 
μαζί τη δυνατότητα για αγορές. Επιπλέον, 

επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση των 
συνδέσεων κινητής του χρήστη, χωρίς κω-
δικούς πρόσβασης. Το site της COSMOTE 
αναβαθμίζεται συνεχώς με βελτιωμένες λει-
τουργικότητες και ευκολίες για τον πελάτη, 
όπως είναι η ενιαία διαχείριση των υπηρε-
σιών σταθερής και κινητής, οι προσωποποι-
ημένες προσφορές, κ.ά.

Ακόμη πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέ-
τηση από τους τεχνικούς πεδίου 

Οι τεχνικοί της COSMOTE προσφέρουν εξει-
δικευμένη υποστήριξη, φροντίζοντας καθη-
μερινά για την απρόσκοπτη επικοινωνία και 
ψυχαγωγία των πελατών και τις εξειδικευ-
μένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Η υποστή-
ριξη των τεχνικών πεδίου ενισχύεται με την 

παροχή προτάσεων επιπλέον υπηρεσιών και 
προσωποποιημένων συμβουλών στα νοικο-
κυριά, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά 
και με προηγμένες λύσεις για τις καθημερι-
νές ανάγκες των επαγγελματιών.

Επίσης, η COSMOTE συνεχώς εκσυγχρονίζει 
τις υποδομές στα καταστήματά της, βελτιώ-
νοντας την εμπειρία για τους πελάτες της. 
Μέχρι τώρα έχουν ανακαινιστεί πάνω από 
150 καταστήματα και συνεχίζεται ο εκσυγ-
χρονισμός του δικτύου. Ειδικά για τους εται-
ρικούς πελάτες, σε επιλεγμένα καταστήματα 
υπάρχουν οι Business Experts, που παρέ-
χουν εξειδικευμένη υποστήριξη για τις σύν-
θετες ανάγκες των επιχειρήσεων. Για τους 
επισκέπτες των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
οι Tech Experts, προσφέρουν τεχνογνωσία 
και λύσεις σε θέματα τεχνολογίας και συν-
δεσιμότητας. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 40 εκατ. συναλλαγές στα 
καταστήματα COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη 
την Ελλάδα. 

«Η εμπειρία του πελάτη, οικιακού αλλά και 
επαγγελματία, είναι πρώτη προτεραιότητα 
για την COSMOTE. Θέλουμε οι πελάτες μας να 
νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους κάθε στιγμή. 
Ότι γνωρίζουμε καλά τις καθημερινές τους 
ανάγκες και τους παρέχουμε υψηλής ποιό-
τητας φροντίδα. Άλλωστε, με την πλειοψηφία 
των πελατών μας έχουμε σχέσεις που με-
τρούν πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι θέλουν και 
εκείνοι μας εμπιστεύονται. Περνώντας στην 
ψηφιακή εποχή, οι ανάγκες τους αλλάζουν. 
Αξιοποιώντας την τεχνολογική μας υπεροχή 
και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, 
στόχος μας είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα 
βήμα πιο μπροστά. Γι’ αυτό εμπλουτίζου-
με την εξυπηρέτηση της COSMOTE με νέες 
υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις, που κά-
νουν την εξυπηρέτηση των πελατών μας πιο 
άμεση, πιο γρήγορη και ευέλικτη, καλύτερα 
προσαρμοσμένη στο προφίλ τους», ανέφερε 
ο Κώστας Νεμπής, Chief Commercial Officer 
Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ.

Η COSMOTE έχει αποσπάσει σημαντικές δι-
ακρίσεις για την Εξυπηρέτηση Πελατών, τις 
Πωλήσεις και την Εκπαίδευση των πωλητών 
της. Το 2016, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-
ρέτησης Πελατών ανέδειξε το 13888 ως το 
«καλύτερο κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών» 
πανελλαδικά. H COSMOTE πήρε επίσης την 
πρώτη θέση στην κατηγορία «Οργανισμός 
της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Με-
γάλος Οργανισμός)». Επιπλέον σάρωσε στα 
Sales Excellence Awards, αποσπώντας 23 
βραβεία, από τα οποία τα 13 χρυσά.

Η εμπειρία του πελάτη σε νέα εποχή 
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΤΗΣ Η COSMOTE 

#τεχνολογία
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Ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί 
γνωστό καφέ-μπαρ στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης, δεν ασχολήθηκε ποτέ με το αντι-
κείμενο των σπουδών του (έχει τελειώσει 
μικροβιολογία, αλλά όπως λέει «από την 
αρχή δεν μ’  ενδιέφερε»), αφού τον κέρδισε 
το ποδόσφαιρο: αρχικά ως αθλητή, στη συνέ-
χεια ως διαιτητή και σήμερα ως παρατηρητή 
αγώνων. Παράλληλα, από το 2011 και έπει-
τα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον 
χώρο της εστίασης, έχοντας «κληρονομήσει» 
το μικρόβιο από τον πατέρα του. Ο Γιώργος 
Λιαχούδης μίλησε στην Karfitsa για την 
απόφασή του να επενδύσει επιχειρηματικά  
εν καιρώ κρίσης, για την αγορά της Θεσσαλο-
νίκης, αλλά και για τον «βασιλιά των σπορ», 
το ποδόσφαιρο.

Πότε και πώς προέκυψε η ιδέα για τη δημι-
ουργία του καφέ-μπαρ;

Το μαγαζί το ανοίξαμε μαζί με τον συνέταιρό 
μου, Μανώλη Κοτζαμάνη, το 2011. Η αλή-
θεια είναι πως το μεράκι το απέκτησα από 
τον πατέρα μου, ο οποίος ασχολείται εδώ και 
50 χρόνια με την εστίαση και βλέποντάς τον 
θέλησα ν’ ακολουθήσω τα χνάρια του. Στο 
χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το μαγαζί, ο 
πατέρας μου είχε πολλά χρόνια ένα ουζερί. 
Ωστόσο, λόγω του ότι οι εποχές αλλάζουν, 
αποφασίσαμε να το εξελίξουμε λίγο παραπά-
νω και δημιουργήσαμε αυτό το καφέ-μπαρ. 
Αυτός, λοιπόν, στάθηκε η αφορμή για μένα...

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν το ξεκίνημά 
σας δεδομένου ότι συνέπεσε με την οικονο-
μική κρίση στη χώρα μας;

Η απόφασή μας ήταν λίγο παράτολμη, αλλά 
καμία στιγμή δεν το μετανιώσαμε. Επίσης, ρι-
σκάραμε και λόγω της περιοχής, που μέχρι 
τότε δεν ήταν συνδυασμένη στο μυαλό του 
Θεσσαλονικιού με τον καφέ ή με το ποτό του. 
Ήταν περισσότερο ένα μέρος, όπου έρχονταν 
για φαγητό. Το ξεκίνημα, λοιπόν, ήταν δύ-
σκολο, ωστόσο, δεν το βάλαμε κάτω. Απενα-
ντίας, ψάχναμε να βρούμε και συζητούσαμε 
συνεχώς καινούριες ιδέες, μας άρεσε να δο-
κιμάζουμε νέα πράγματα…. Ίσως σταθήκαμε 
και κάποιες φορές τυχεροί, αφού ό,τι δοκιμά-
ζαμε μας «έβγαινε», αλλά αυτό, από την άλλη 
πλευρά, μας βοήθησε για να πάμε ένα σκαλί 
παραπάνω. Σήμερα, παρ’ ότι έχουμε φτάσει 
σ΄ ένα ικανοποιητκό επίπεδο, εξακολουθού-
με να προσπαθούμε συνεχώς, προκειμένου 

να το διατηρήσουμε.

Ποια είναι η άποψή σας για την αγορά της 
πόλης; Οι Θεσσαλονικείς βγαίνουν ή έχουν 
κλειστεί πλέον στα σπίτια τους; 

Βγαίνουν, αλλά όχι όσο έβγαιναν. Θα έλεγα 
ότι περισσότερο προτιμούν να βγαίνουν Πα-
ρασκευή ή Σάββατο ή ίσως και για κάτι χαλα-
ρό μετά τη δουλειά τους το απόγευμα. Η νύ-
χτα της πόλης δεν έχει καμία σχέση με αυτό 
που θυμόμαστε κάποτε: το βράδυ έχει συρ-

ρικνωθεί, δεν υπάρχουν τα «τρελά» ξενύχτια 
των προηγούμενων χρόνων, γι’ αυτό και ο 
κόσμος έχει μετακινηθεί από τα μπουζούκια 
στα καφέ-μπαρ, που κάνουν live  ή στην ακό-
μα πιο νέα τάση, αυτή των ουζερί, που έχουν 
live ή μπορεί ν’ ακούσει κανείς μουσική και 
να χορέψει. Πιστεύω πως οι Θεσσαλονικείς 
έχουν μετακινηθεί σε μία διασκέδαση πε-
ρισσότερο το μεσημερο-απόγευμα και εμείς, 
από την πλευρά μας, προσαρμοζόμαστε στις 
νέες τάσεις.

Το ποδόσφαιρο

Η μεγάλη αγάπη του Γιώργου Λιαχούδη 
ακούει στο όνομα «ποδόσφαιρο»: ο ίδιος 
έκανε τα πρώτα βήματα με την μπάλα πο-
δοσφαίρου στα πόδια του σε ηλικία 7 ετών 
και για 19 ολόκληρα χρόνια δήλωνε πιστός 
«στρατιώτης» της, έχοντας φτάσει ν΄ αγωνί-
ζεται μέχρι την Γ΄ Εθνική με τη φανέλα του 
Αγροτικού Αστέρα. Σε ηλικία 27 ετών και 
μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, πήρε 
την απόφαση ν΄ ασχοληθεί με τη διαιτησία, 
ενώ πλέον παραμένει κοντά στο αγαπημένο 
του άθλημα ως παρατηρητής.

Από ποδοσφαιριστής, διαιτητής και εν συνε-
χεία παρατηρητής διαιτησίας. Ήταν επιλογή 
σας ή απλά προέκυψε;

Ασχολούμαι από ηλικία επτά ετών με το πο-
δόσφαιρο και μέχρι τα 26 μου χρόνια ήμουν 
ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια, ένας σοβα-
ρός τραυματισμός με έκανε να καταλάβω ότι 
ό,τι είχα να δώσω στο ποδόσφαιρο, το είχα 
δώσει και συνεπώς αναγκάστηκα να σκεφτώ 
το επόμενο βήμα μου. Την περίοδο εκείνη, 
επειδή έρχονταν στο ουζερί του πατέρα μου 
πολλοί διαιτητές, μου έβαλαν σιγά-σιγά το μι-
κρόβιο και κάπως έτσι προέκυψε η επιθυμία 
μου ν’ ασχοληθώ με τη διαιτησία. Ξεκίνησα, 
λοιπόν, τη σεζόν 2004-’05 και για τρία χρόνια 
– από το 2011 έως το 2014 – ήμουν ρέφερι 
σε αγώνες της Α’ Εθνικής.

Διαιτησία και επιχειρηματικότητα, δύο το-
μείς απαιτητικοί. Συνδυάζονται τελικά μεταξύ 
τους;

Δύσκολα, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, γι’ 
αυτό και αναγκάστηκα ν’ αποσυρθώ. Η διαι-
τησία είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό κομ-
μάτι, καθώς έχει πολύ μεγάλη πίεση και δεν 
μπορούσε να συνδυαστεί με τη δουλειά. Κά-
που εκεί, λοιπόν, έκλεισε και αυτός ο κύκλος 
και πλέον παραμένω μεν στο ποδόσφαιρο, 
αλλά από άλλο πόστο, αυτό του παρατηρητή 
στη Football League, όπου οι απαιτήσεις εί-
ναι σαφώς μικρότερες.

Πόσο σας έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο σε 
σχέση με την επιχείρησή σας;

Αρκετά μπορώ να πω, καθώς ο κύκλος μου 
στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι μεγάλος, 
οπότε λογικό είναι να έχω επωφεληθεί από 
αυτόν.

Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου  
στο χώρο των επιχειρήσεων

#αγορά

Μικροβιολογία, ποδόσφαιρο και επιχειρηματικότητα: τρεις έννοιες που ουδεμία σχέση έχουν μεταξύ τους,  
ωστόσο, «συνυπάρχουν» αρμονικά στην περίπτωση του Γιώργου Λιαχούδη.

Της Έλενας Τσαλκατίδου
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#έρευνα

Ο παραλογισμός έγκειται στο γεγονός, ότι στη 
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, 
όπως εξηγεί ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «οι υπηρεσίες που πα-
ρέχονται από τις κοινωφελείς δημοτικές επι-
χειρήσεις, θα μπορούσαν να παρέχονται άμε-
σα από τις υπηρεσίες του δήμου». Εννοείται, 

χωρίς να απαιτείται ένας ακόμα «θυγατρικός» 
φορέας, με δικό του διοικητικό συμβούλιο, 
δικό του λογιστήριο, δικό του προσωπικό και 
δικό του κανονισμό λειτουργίας. Η χρησι-
μότητα του… παραλογισμού, έγκειται όπως 
προκύπτει τόσο από τα λεγόμενα του κ. Καϊ-
τεζίδη, όσο και από τις συνομιλίες με άλλους 
δημάρχους και προέδρους τέτοιων δημοτικών 
επιχειρήσεων, στην ευελιξία που εκ του νομο-
θετικού πλαισίου έχουν οι κοινωφελείς δημο-
τικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και ρυθμούς. Ξεπερνώντας έτσι, τις 
γραφειοκρατικές παθογένειες και αγκυλώ-
σεις, με τις οποίες έρχονται συχνά αντιμέτω-
ποι οι δήμαρχοι προσπαθώντας να παράγουν 
αποτέλεσμα - κληρονομιές του «Καλλικράτη» 
και ενός νομοθετικού πλαισίου που συχνά  
«στραγγαλίζει» την Αυτοδιοίκηση από πλευ-
ράς πόρων και αρμοδιοτήτων.

Εργαλεία κοινωνικής πολιτικής

«Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι μπορεί αυτές 
οι κοινωφελείς επιχειρήσεις να αποτελέσουν 
μοντέλο ανάπτυξης», προσθέτει ο Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης. «Στόχος τους είναι να βοηθούν 
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής του δήμου 
και επιπλέον υπόκεινται σε περιορισμούς που 
δεν έχει μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. 
Όπως οι προσλήψεις, αυστηρά μέσω προγραμ-
μάτων ή ΑΣΕΠ, όταν αυτές επιτρέπονται. Συ-
νεπώς δε μπορούν να είναι ανταγωνιστικές με 
όρους αγοράς και δε μπορούν να είναι επικερ-
δείς, αλλά μόνον, όπως λέει και το όνομά τους, 
κοινωφελείς». Η ευρηματικότητα εναπόκειται 
στον επιχειρηματικό νου που διέπει τη λει-
τουργία κάθε δημοτικής επιχείρησης, ώστε να 
επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τον κατά 
περίπτωση δήμο. «Είναι και πολιτικό το θέμα 
η διαχείριση μιας κοινωφελούς επιχείρησης» 
λέει ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης του δήμου Πατρέ-
ων Νίκος Χρυσοβιτσάνος. 
«Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει 
τέτοια επιχείρηση, σε άλλον 
δήμο, όχι στο δικό μας, που 
έχει μόνο… διοικητικό συμ-
βούλιο. Εμείς από την άλλη, 
θα προτιμούσαμε να μην υπάρ-
χουν αυτές οι επιχειρήσεις και το 
έργο τους να το παράγουν απ’ ευθείας 
οι δήμοι. Έχουμε για παράδειγμα το Πατρινό 
Καρναβάλι και κάποιες θεατρικές δράσεις υπό 
τη σκέπη κοινωφελών επιχειρήσεων, αλλά 
θα μπορούσε το ίδιο έργο να παράγεται μέσα 
από τις υφιστάμενες αντιδημαρχίες. Διότι είμα-
στε και κατά της λογικής της ανταπόδοσης με 

κάποιο τίμημα, υπό την έννοια, 
ότι ο πολίτης ήδη πληρώνει 
τέλη και φόρους. Ωστόσο, δε 
μπορούμε να αλλάξουμε τον 
τρόπο λειτουργίας για νομι-
κούς λόγους. Και είναι πάρα 

πολύ δύσκολο μια τέτοια 
επιχείρηση να είναι επικερδής, 

έως ακατόρθωτο. Κατά κανόνα, 
οι δήμοι καλύπτουν τις ζημίες για να 

διατηρούνται ισοσκελισμένοι οι προϋπολογι-
σμοί. Τα δικά μας έσοδα για παράδειγμα, καλύ-
πτουν μόλις το 5% του προϋπολογισμού». Και  
βέβαια όλα εξαρτώνται και από άλλους παρά-
γοντες, όπως η γεωγραφική και πληθυσμιακή 
σύσταση ενός δήμου.

Της Φιλίας Νομικού

«Ίσα βάρκα, ίσα πανιά» στις δημοτικές επιχειρήσεις - Ποιες έχουν κέρδος
Πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας…  παραλογισμός; Πόσο ευρηματική μπορεί να γίνει μια δομή δημόσιου χαρακτήρα, προκειμένου να ξεφύγει από τον δημόσιο (με την… 
παθογόνο έννοια του όρου) χαρακτήρα της και να είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα υγιής;  Την απάντηση και στα δύο ερωτήματα δίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του 

θεσμικού «εργαλείου» των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων, μέσα από τις οποίες προσπαθεί κάθε δήμος να προσφέρει στους πολίτες μια σειρά υπηρεσιών.

«ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΆ ΔΆΚΤΥΛΆ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΟΣΕΣ… ΔΕ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΆΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΆΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ»
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#έρευνα
Χρέη από παλιά

«Άλλες ανάγκες και υποχρεώσεις 
έχει ένας νησιωτικός δήμος, άλλες 
ένας ορεινός, άλλες ο δικός μας» 
εξηγεί ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευό-
σμου Πέτρος Σούλας, αναφερόμε-
νος στην επιτυχία της διοίκησής του, 
η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου 
που διεκπεραιώνει πολιτιστικές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες (όπως η λειτουργία 
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή 
μαθήματα ξένων γλωσσών με πολύ μικρό αντίτιμο) 
να μην επιβαρύνει πλέον οικονομικά το ταμείο του 
δήμου. «Υπάρχουν παλιά χρέη κληρονομιά προηγού-
μενων περιόδων και του Καλλικράτη, και πιστεύω 
πως η δική μας κοινωφελής επιχείρηση, αν δεν ήταν 
επικερδής, θα ήταν σίγουρα ισοσκελισμένη στον ισο-
λογισμό της, αν δεν υπήρχαν αυτά τα παλιά χρέη. Από 
την άλλη βέβαια δε θέλουμε να φέρνει κέρδη στο τα-
μείο του δήμου μία τέτοια επιχείρηση αλλά ότι βγάζει 
να τα επανεπενδύει σε δράσεις για τους πολίτες και να 
είναι ισοσκελισμένη».

Τα περί επιχειρηματικής… έμπνευσης και ευκαιρίας, 
αντανακλώνονται στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, που 
έχει εντάξει στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση 
ακόμα και θερινούς κινηματογράφους. «Έχουμε και 
προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού, αλλά και 
για τα παιδιά και την τρίτη ηλικία, έχουμε πέντε κι-
νηματογραφικές λέσχες, καλοκαιρινά camp και το 
κολυμβητήριο», παραθέτει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Κα-
ϊτεζίδης, δίνοντας την εικόνα μιας Κοινωφελούς Επι-
χείρησης που θα μπορούσε να αποδίδει κέρδη στο 
δήμο. Φτάνει μάλιστα μέχρι του σημείου να ασκεί 
κοινωνική πολιτική κατά της ανεργίας. «Υλοποιούμε 
προγράμματα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για ΑμεΑ, 
αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη και 
δε μπορούν να βρουν αλλού εργασία. Και αυτήν την 
πτυχή, τη θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική». Στο δήμο 
Αμαρουσίου, ο δήμαρχος Γιώργος Πατούλης, κάνει 
λόγο για δύο επιτυχημένες κοινωφελείς δημοτικές 

επιχειρήσεις, που αποτελούν το… απόσταγμα μιας 
μακροχρόνιας προσπάθειας καταργήσεων, συγχω-
νεύσεων και νοικοκυρέματος ενός δήμου, που όταν 
τον «παρέλαβε» είχε… 24 νομικά πρόσωπα υπό την 
εποπτεία του.

Υποχρηματοδότηση των Ο.Τ.Α

Ο ίδιος, με την ιδιότητα του προέ-
δρου της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδος, έχει ακόμα 
περισσότερα να πει: «Ας 

μην κρυβόμαστε πίσω 
από το δάχτυλό μας. Είτε 

δήμος είτε κοινωφελής δη-
μοτική επιχείρηση, όλα, έξοδα 

και έσοδα, στο ίδιο ταμείο καταλήγουν. 
Σ’ αυτό του δήμου. Άρα λοιπόν, όταν τα 
τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση έχει υπο-
στεί 60% μείωση και ειδικά φέτος υπάρχει και 
μείωση 214.000.000 ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα, 
δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Όταν ο μέσος 
όρος χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης στις χώρες 
της Ε.Ε. είναι 11,4% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα είναι το 
2,3% αντιλαμβάνεστε τις διαφορές. Σε κάθε περίπτω-
ση, δίνουν όμως στους δήμους πρόσθετες δυνατό-
τητες ευελιξίας και ολοκλήρωσης του έργου που κα-
λούνται να προσφέρουν στον πολίτη, με αξιοποίηση 
διαφόρων προγραμμάτων και δαπάνες που ούτως ή 
άλλως υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο».

Πρότυπο κοινωφελούς δημοτικής 
επιχείρησης, θεωρείται αυτή του 
δήμου Ελευσίνας που το 2021 θα 
είναι και Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης. Ωστόσο ο προέδρός 
της, Γαβριήλ Καμπάνης, επιση-
μαίνει: «Μια τέτοια επιχείρηση δεν έχει 
πρώτο στόχο να είναι επικερδής, αλλά να έχει ένα 
μεγάλο κοινωνικό όφελος και αυτό το έχουμε κατα-
φέρει. Σκεφτείτε πως σχεδόν όλο μας το προσωπικό 
είναι 26 ΑμεΑ μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Και 
μέσα από την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου μας, 
διεκπεραιώνεται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έχουμε το Δημοτικό Ιατρείο, 
έχουμε συνεισφορά στο ΚΔΑΥ, ένα πρότυπο κέντρο 
διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και έχουμε κα-
ταφέρει το μεγαλύτερο μέρος αυτών, το 90% να επα-
ναχρησιμοποιείται είτε ως ανανεώσιμη πηγή ενέργει-
ας (καύση), είτε με άλλους τρόπους (λίπασμα κλπ). 
Από τις εκδηλώσεις στα Αισχύλια είχαμε έσοδα 120 
χιλιάδες ευρώ. Έτσι ο δήμος είχε πολύ μικρή επιβά-
ρυνση για τη λειτουργία μας». 

Στην ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 
να είναι κερδοφόρες για τους Δήμους όπου εντάσσεται η κάθε επιχεί-

ρηση  ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης  Λάζαρος Κυρί-
ζογλου απαντά ξεκάθαρα «όχι», ωστόσο σημειώνει πως «μπορούν 
να κάνουν ένα μικρό ταμείο ως απόθεμα ασφαλείας, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ανάγκες της κοινωφελούς επιχείρησης όπως 
μισθοί κλπ». Σε ότι αφορά το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης ανα-

φέρει πως «στη δική μας κοινωφελή επιχείρηση δε χρωστάμε τίποτα, 
σε εργαζόμενους, ασφαλιστικούς φορείς, εφορία και αυτό είναι μεγάλη 

επιτυχία. Στην καλύτερη περίπτωση μία κοινωφελής δημοτική επιχείρηση θα 
έχει ένα μικρό απόθεμα ή δεν θα χρωστά πουθενά, ίσα βάρκα ίσα πανιά».

«Στην καλύτερη περίπτωση δεν θα χρωστά»

Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση  
που έχει… κέρδος!

Τον πρόεδρο των δημάρχων Κ εντρικής Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου για μετρημένες που 
δεν χρωστούν επιβεβαιώνει επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γιάννη Μπου-
τάρη. Η ΚΕΔΗΘ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης) έχει… γεμάτο ταμείο! 
Όπως μας λέει η πρόεδρος της δημοτικής κερδοφόρας επιχείρησης Μαρία Πασχαλίδου 
«Η ΚΕΔΗΘ έχει 4 ΚΔΑΠ (Kέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και ένα ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες) Όμως είναι 
έτοιμα να λειτουργήσουν – άρχισαν ήδη οι εγγραφές - άλλα τρία κέντρα, δυναμικότη-
τας 310 ωφελούμενων. Διαθέτει ΚΔΒΜ 2, (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) Κέντρο Νεο-
λαίας, καθώς και προγράμματα ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Στο ερώτημα σας πώς κατορθώσαμε να μην επιχορηγούμαστε σας 
απαντώ ευθέως. Κατόπιν σχετικής οδηγίας του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, προσπαθή-
σαμε και απορροφήσαμε άμεσα κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιμείναμε να 
τηρούνται όλες οι διοικητικές διαδικασίες ώστε να μη σπαταλούνται χρήματα –μέχρι το 
τελευταίο ευρώ- και δυνάμεις εργαζομένων. Όλα αξιοποιούνται με επιμονή και πείσμα 
προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ζήτησε ο δήμαρχος Μπουτάρης. Αυτή η αξιοποίηση 
είχε και έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η ΚΕΔΗΘ επιχορήγηση από τον δήμο. 
Μάλιστα όχι μόνο έγινε οικονομικά αυτάρκης, αλλά έχει κατορθώσει να εξοφλήσει 
και… παλιά χρέη! Η μισθοδοσία καταβάλλεται χωρίς καθυστέρηση, εξοφλούνται οι 
προμηθευτές σε εύλογο χρονικό διάστημα και έχει αποκτήσει καλή εικόνα στην αγορά 
και κυρίως στην κοινωνία. Επίσης , η ΚΕΔΗΘ φροντίζει  το κέρδος που προκύπτει από 
την αξιοποίηση προγραμμάτων να επανεπενδύεται -την επόμενη χρονιά-  σε κοινωφε-
λείς δράσεις αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.  
Συνεπώς όταν καταφέρνεις να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που σου 
παρέχονται από την ΕΕ, ενώ παράλληλα ασκείς χρηστή διοίκηση και οικονομική δια-
χείριση, έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις ποιοτικές υπηρεσίες  και να κερδίζεις!» 

Η κα Πασχαλίδου συμπληρώνει ότι «Να 
σημειωθεί ότι μέσα στο 2016 καταφέρα-
με να δημιουργήσουμε καινούργια γρα-
φεία διοίκησης και να εντάξουμε και το 
ΚΗΦΗ στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως επί-
σης να δημιουργήσουμε νέο αδειοδοτη-
μενο και με προδιαγραφές χώρο ΚΗΦΗ. 
Βεβαίως η ΚΕΔΗΘ συμμετέχει στα πε-
ρισσότερα αξιόλογα ευρωπαϊκά δίκτυα 
για τη νεολαία και τον άνθρωπο» (φωτο 
δημάρχου με Μ. Πασχαλίδου και τον 
γραμματέα Ν. Γενιάς Π. Παπαγεωργίου).
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#ρεπορτάζ

Η παραπάνω παραδοχή ανήκει στον Καθηγητή 
Βυζαντινών Σπουδών Πάολο Οντορίκο - γνωστό 
λάτρη της Ελλάδας και της ιστορίας της - και μαζί 
του σίγουρα θα συμφωνήσουν πολλοί.  Η Θεσσα-
λονίκη είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Μια πόλη 
που στο παρελθόν υπήρξε «σταυροδρόμι» λαών, 
εθνοτήτων και πολλών κουλτούρων. Μια πόλη 
σύγχρονη που προσπαθεί να δημιουργήσει το 
ψηφιδωτό του μέλλοντός της συνθέτοντας πολ-
λές μικρές ψηφίδες του παρελθόντος της. Ενός 
παρελθόντος που δηλώνει… παρόν, καθώς ανα-
πνέει μέσα από την πόλη και τους κατοίκους της, 
βρίσκεται στα σπλάχνα της και ζει κάθε στιγμή της 
σύγχρονης Θεσσαλονίκης. 

Η Θεσσαλονίκη άλλωστε φορά το… βυζαντινό της 
πρόσωπο κάθε μέρα! Μας το δείχνει μέσα από τα 
δεκαπέντε τουλάχιστον μεγάλα βυζαντινά μνημεία 
που υπάρχουν διάσπαρτα στην πόλη και έχουν 
αναγνωριστεί από την Unesco ως Μνημεία Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς. Η «πρώτη πόλη μετά την 
πρώτη», όπως συνηθίζουν να αποκαλούν τη Θεσ-
σαλονίκη διαθέτει βέβαια δεκάδες μνημεία μικρό-
τερης εμβέλειας που υποδηλώνουν ωστόσο την 
πνευματική και καλλιτεχνική άνθιση που γνώρισε. 

Ξεκινώντας από τον Λευκό Πύργο, εκεί που κατέ-
ληγαν τα τείχη της πόλης και ακόμα σώζονται στην 
περιοχή της Άνω Πόλης μπορεί κανείς απλά περ-
πατώντας ευθεία στην οδό Ναυρίνου δεξιά κι αρι-
στερά να πάρει ένα δείγμα της αρχιτεκτονικής και 
της τέχνης του ψηφιδωτού που άφησαν ανεξίτηλα 
το στίγμα τους στο βάθος των αιώνων στην πόλη 
και στους κατοίκους της. Συνεχίζοντας ευθεία και 
αφού κανείς περάσει τη γνωστή Αψίδα του Γαλέ-
ριου βλέπει να ορθώνεται μπροστά του η Ροτόντα. 
Ένα από τα επιβλητικότερα μνημεία της πόλης, 

ενώ στρίβοντας δεξιά και στη συνέχεια ευθεία, 
στην σημερινή Εθνικής Αμύνης ένας επισκέπτης 
εύκολα μπορεί να βρεθεί στην περιοχή της Άνω 
Πόλης, το Επταπύργιο, να θαυμάσει τις μικρές 
εκκλησίες και μοναστήρια που βρίσκονται μέσα 

στα παλιά τείχη. Κι αν πάλι κατηφορήσει, μπροστά 
του ορθώνεται ο Ναός του Αγίου Δημητρίου, του 
Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, η αρχαία Ρωμαϊκή 
Αγορά (πολλοί αναφέρουν τη βυζαντινή περίοδο 
ως συνέχεια της ρωμαϊκής), ενώ στο κέντρο της 
πόλης στα πρότυπα της Αγίας Σοφίας της Πόλης 
δεσπόζει η ομώνυμη εκκλησία της Θεσσαλονίκης. 
Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης που θυμίζουν έντο-
να τη βυζαντινή περίοδο βρίσκονται διάσπαρτα σε 
όλη την πόλη. Ναός Αγίας Αικατερίνης, Ναός Αγί-
ων Αποστόλων, Αγίου Νικολάου του Ορφανού, 
Αγίου Παντελεήμονα, Πύργος του Τρυγωνίου, το 
Βυζαντινό Λουτρό στην περιοχή του Κουλέ Καφέ 
και πολλά άλλα. 

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη μέσα στην… πόλη. 
Το φανερώνουν καθημερινά οι ανακαλύψεις που 
γίνονται από τους αρχαιολόγους. «Πρόκειται 

ωστόσο για μια πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη 
χωρίς ταυτότητα» δηλώνει από την πλευρά του 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παντελής 
Φιλιππίδης ο οποίος σε συνεργασία με άλλους 
φορείς επιχειρεί να δημιουργήσει το… βυζαντινό 
brand name της. Προς αυτήν την κατεύθυνση σε 
συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το 
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ και την 
Ιερά Μητρόπολη, ο ΕΣΘ «τρέχει» από τον περα-
σμένο Νοέμβριο την πρωτοβουλία «Βυζαντινή 
Θεσσαλονίκη». Αν και μετρήσιμα μεγέθη σχετικά 
με την αύξηση του τουρισμού ή του τζίρου των 
εμπορικών καταστημάτων ακόμα δεν υπάρχουν, 
οι επιτελείς του εγχειρήματος αισιοδοξούν. Στο 
πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν εκδήλωση για την 
ημέρα μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινού-
πολης που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Το brand name της Θεσσαλονίκης είναι… βυζαντινό!
«Η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η μεγαλύτερη Βυζαντινή πόλη του κόσμου. Πρωτεύουσα είναι η Κωνσταντινούπολη, η οποία ωστόσο έχει αλλάξει χαρακτήρα λόγω της οθωμανικής παράδοσης. 

Η Θεσσαλονίκη έχει έναν έντονο χαρακτήρα Βυζαντινό. Με μια σκάλα μόνο, μπορεί να κατέβει κανείς στη βυζαντινή Εγνατία με τα μαγαζιά δεξιά κι αριστερά να είναι ακριβώς ίδια…». 

«ΜΕ ΜΙΆ ΣΚΆΛΆ ΚΆΤΕΒΆΙΝΕΙ ΚΆΝΕΙΣ ΣΤΗ ΒΥΖΆΝΤΙΝΗ ΕΓΝΆΤΙΆ…»

Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη | 2310.25.75.76 | info@fliosart.gr | www.fliosart.gr

Ριζόχαρτα, χαρτιά, χαρτοπετσέτες, 
Αντικείμενα για διακόσμηση, 
αστάρια, χρώματα ακρυλικά/κιμωλίας 
κόλλες, πατίνες, φινιρίσματα, 
πάστες & 3D υλικά, κρακελέ, 
χρυσώματα, sospeso, artex,  
εργαλεία, υφάσματα κ.ά.

Τρίμηνα  
και ταχύρρυθμα 

σεμινάρια

Decoupage - Mix Media - Scrapbooking - Γάμος/Βάπτιση - Felting
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΥΛΙΚΑ Ανανεωμένο e-shop

w w w. f l i o s a r t . g r
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Άλωσης στις 29 Μαΐου στις 20:00 στον αύλειο 
χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας. «Η δρά-
ση έχει σκοπό να αναδείξει το γεγονός ότι η χώρα 
προχωρά μπροστά σε ένα σύγχρονο μοντέλο 
διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυ-
ξης, αναγνωρίζοντας τις πληγές της, τιμώντας το 
ιστορικό της υπόβαθρο και αποκτώντας συνείδη-
ση της δυναμικής της στο σύγχρονο παγκόσμιο 
οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» ανέφεραν 
μεταξύ άλλων οι διοργανωτές.

Υπέρ της άποψης πως η Θεσσαλονίκη είναι η μο-
ναδική ελεύθερη περιοχή του Βυζαντίου τάσσεται 
μιλώντας στην Karfitsa ο υφυπουργός Παιδείας 
Κώστας Ζουράρις. «Αν πάει κανείς στην Κωνστα-
ντινούπολη κάνει εντύπωση ο έντονος ελληνιστι-
κός βυζαντινός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης 
και όχι της ίδιας της Πόλης. Η Θεσσαλονίκη εάν 
δει κανείς το ακτινωτό σχήμα που δημιουργούν οι 
εκκλησίες μαζί με τις ενορίες και τις λαϊκές εκκλη-
σίες της Τουρκοκρατίας δείχνει ότι είναι μια καθα-
ρά Βυζαντινή Πόλη» αναφέρει. 

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Κέντρου 

Βυζαντινών Ερευνών Θεσσαλονίκης Πολύμνια 
Κατσώνη υποστηρίζει πως: «Έχοντας επισκεφτεί 
πολλές φορές την Κωνσταντινούπολη συμμερίζο-
μαι την άποψη πως στη Θεσσαλονίκη πνέει ένας 
αέρας ελευθερίας απολαμβάνοντας τα βυζαντινά 
μνημεία και ζώντας τα στο βυζαντινό παρελθόν 
που είναι έντονο στην πόλη μας. Όταν είδα τα ευ-
ρήματα του ΜΕΤΡΟ στο σταθμό της Βενιζέλου συ-
γκινήθηκα. Μπόρεσα να δω με τα μάτια μου εκεί-
να τα πράγματα για τα οποία διαβάζω και γράφω. 
Είδα μπροστά μου το δρόμο της Θεσσαλονίκης, 
τα εμπορικά μαγαζιά και όλα εκείνα που εμείς οι 
ερευνητές αναζητούμε. Μπορούμε από το παρελ-
θόν ανασύροντας την ιστορία μας να προχωρή-
σουμε στο μέλλον» λέει. 

«Το Βυζάντιο στην πόλη ζει με έναν ιδιαίτερο τρό-
πο. Θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία» 
σημείωσε χαρακτηριστικά η συντονίστρια της 
πρωτοβουλίας «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» Χαρά 
Μάρδα, η οποία εκτίμησε πως η αξιοποίηση του 
πολιτισμού της πόλης θα μπορέσει να αποτελέ-
σει μοχλό για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 
στο παρόν και το μέλλον. «Τα οφέλη για την πόλη 
είναι μεγάλα. Προσδοκούμε μια ταυτότητα που 
θα αλλάξει το τουριστικό προφίλ της πόλης και 
θα δημιουργήσει νέα αντικείμενα μελέτης για τα 
πανεπιστήμια και νέες συνεργασίας» σημείωσε 
χαρακτηριστικά. 

«Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη συνεχίζει να υπάρχει. 
Θέλουμε η πόλη να βρει ένα στόχο και ένα όνομα. 
Κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει πως η Θεσσα-
λονίκη είναι συμβασιλεύουσα. Πρέπει να αναδεί-
ξουμε πως είναι η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου 
με τόσο μεγάλη ιστορία» δήλωσε από την πλευρά 
του ο Παντελής Φιλιππίδης.

#ρεπορτάζ

ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΕΔΏ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τις μικροκομματικές 
κόντρες, που μόνο για επικοινωνιακούς λόγους γίνονται, αλλάζουν 
όλα στην ευρύτερη περιοχή μας και κατά συνέπεια η Ελλάδα οφείλει να 
προετοιμάζεται.

ΑΡΧΙΚΑ πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως οι ΗΠΑ μεταφέρουν το 75% 
περίπου των δυνάμεών τους από το Ιντσιρλίκ. Μία κίνηση με τεράστια 
γεωστρατηγική σημασία. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι επιθυ-
μούν να λάβουν από την Ελλάδα στρατιωτική βάση και αεροδρόμιο στη 
Βόρεια Ελλάδα, ίσως έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ελλείψει μεγάλο 
στρατιωτικού αεροδρομίου έχει προταθεί και η χρήση του αεροδρομίου 
Μακεδονία, για χρήση από τα μεγάλα μεταγωγικά και βομβαρδιστικά αε-

ροσκάφη της Αμερικής. Παράλληλα φαίνεται πως υπάρχει αναβάθ-
μιση της στρατιωτικής βάσης στη Σούδα της Κρήτης, που όμως 

δεν επαρκεί από μόνη της. Η Β. Ελλάδα είναι κρίσιμος κόμβος 
για τις ΗΠΑ.

ΦΥΣΙΚΑ μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γεγονός πως γε-
ωστρατηγικά η Μακεδονία είναι κόμβος και ενεργειακός, για 
τους ρωσικούς (Turkstream) και γερμανικούς (ΤΑP) αγωγούς. 

Κοινώς η Αμερική βάζει τοποτηρητές στην περιοχή υπενθυ-
μίζοντας συνεχώς πως δεν πρέπει κανείς να τους αμελεί. Θέλουν 

η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος υπό την αίρεση της δικής τους 
έγκρισης.

ΦΥΣΙΚΑ δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως οι ΗΠΑ έχουν 
σύμμαχό τους τον Πάνο Καμμένο που ήδη έχει συμφωνήσει μαζί τους 
στο να γίνει η Ελλάδα, μία απέραντη ΝΑΤΟική βάση.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ερμηνεύεται και η απόφαση της Ρωσίας, πύραυλοί 
τους που μέχρι τώρα στόχευαν περιοχές εκτός Ελλάδας, να στραφούν 
προς εμάς. Θέλουν η πυραυλική τους ομπρέλα να καλύπτει όλο τον 
Ελλαδικό χώρο, φυσικά με αποτρεπτικό χαρακτήρα. 

Η ΕΛΛΑΔΑ μπαίνει σε μία περιδίνηση. Σε μία κατάσταση ρευστή όπου 
βρισκόμαστε στην κινούμενη άμμο των γεωστρατηγικών εξελίξεων.

ΟΥΤΕ η ρευστή κατάσταση στα Βαλκάνια βοηθά. Το όραμα της Μεγάλης 
Αλβανίας οδηγεί τη χώρα σε επιθετική πολιτική, ενώ τα Σκόπια βρίσκο-
νται στο όριο της διάλυσης. Οι Αμερικανοί επιθυμούν να υπάρχει έντονη 
στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή ώστε να επέμβουν άμεσα αν 
χρειαστεί. Με τη στρατιωτική τους παρουσία αποκόπτουν τη Σερβία, 
που στηρίζεται από τη Ρωσία, από τη δυνατότητα επέμβασης. Συνεπώς 
η «απέραντη ΝΑΤΟική βάση» που λέγεται Ελλάδα, γίνεται το πάτημα της 
πλήρους αμερικανοποίησης των Βαλκανίων. 

ΠΡΕΠΕΙ να τονιστεί εδώ πως η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα δεν 
συνιστά παράγοντα ασφάλειας για τη χώρα μας. Σκεφτείτε απλά πως η 
Κρήτη έχει μετατραπεί, ήδη, στο μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανο-
φόρο της Μεσογείου, χωρίς αυτό να εμποδίζει τους Τούρκους από το να 
παραβιάζουν συνέχεια τα σύνορά μας.

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει μπει σε ένα διμέτωπο πόλεμο, εδώ και μήνες. Από τη 
μία η Αλβανία του Ράμα, από την άλλη η Τουρκία του Ερντογάν και στη 
μέση η Ελλάδα. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει τεράστιες στρατιωτικές 
συμφωνίες με την Ελλάδα στη μέση. Σκοπός τους ο έλεγχος της περιο-
χής μας.

Η ΧΏΡΑ ΜΑΣ έχει ανέβει πλήρως πάνω στο άρμα των ΗΠΑ. Τα έχουμε 
δώσει όλα στον ενεργειακό τομέα, δίνουμε και τα  πάντα στον στρατιωτι-
κό τομέα. Απομονωνόμαστε πλήρως από δυνητικούς συμμάχους (Ρω-
σία, Κίνα), χάνουμε τους ενεργειακούς μας πόρους ( συμφωνία ΕΛ.ΠΕ 
και Exxon Mobil) και δεν έχουμε καμία εγγύηση για την ασφάλειά μας. 

ΑΥΤΟ δεν είναι διπλωματία ή συμμαχία. Είναι ξεπούλημα.

*Ο κ. Βελόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Παρέδωσαν την Ελλάδα 
στις ΗΠΑ, χωρίς αντίκρισμα 
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#opinions

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δυόμισι χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μας 
έχει συνηθίσει σε κάκιστες διαπραγματευτικές τακτικές, φέρνοντας 
χείριστες συμφωνίες χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος για τη 
χώρα. 

ΑΠΟ ΤΙΣ «ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ» του κ. Τσίπρα στη συνειδητή και μεθοδική 
διάλυση της μεσαίας τάξης και την περαιτέρω φτωχοποίηση των μη 
προνομιούχων, βρισκόμαστε και πάλι θεατές ενός έργου που αγγίζει 
τα όρια του παραλόγου. Παρακ ολουθούμε την κυβέρνηση να επαί-
ρεται (!) για τη νέα πενταετία λιτότητας που φορτώνει στις πλάτες του 
ελληνικού λαού - γιατί, βεβαίως, γνωρίζουν ότι θα έχουν αποδράσει 

των ευθυνών τους μέχρι να αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα αυτά. 
Μέτρα επώδυνα και εντελώς αχρείαστα, που θα είχαν απο-

φευχθεί αν το εθνικο-λαϊκιστικό μόρφωμα που κυβερνά τη 
χώρα είχε επιδείξει μία στοιχειώδη σοβαρότητα, ένα ίχνος 
στρατηγικής στη διαπραγμάτευση. Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε 
μπροστά μας περαιτέρω περικοπές και μειώσεις στο εισό-
δημα των Ελλήνων πολιτών, αποκλειστικό αποτέλεσμα της 

κωλισιεργίας, της παλινωδίας και της πλήρους ανικανότητας 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΑΦΗΓΗΜΑ του ΣΥΡΙΖΑ περί του «τέλους των 
μνημονίων» έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά. Για άλλη μια φορά, οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μας φέρνουν μια συμφωνία που δεν προσφέρει αναπτυ-
ξιακή προοπτική στη χώρα, αλλά ούτε και ελάφρυνση των βαρών 
για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, και μάλιστα σε 
ένα περιβάλλον ύφεσης. Τα δήθεν αντίμετρα, ακόμη και αν εφαρμο-
στούν, ούτε στο ελάχιστο δεν πρόκειται να καλύψουν τις τεράστιες 
απώλειες εισοδήματος που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες. 

ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΗΘΕΙΑ, κάποιος που να διαβλέπει σωτηρία, αναπτυ-
ξιακό ορίζοντα, σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση; Πριν 
τρία χρόνια ήμασταν ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση των μνημονια-
κών μας υποχρεώσεων και οι επώδυνες θυσίες του ελληνικού λαού 
είχαν πιάσει τόπο. Σήμερα η κυβέρνηση μας βυθίζει σε νέο κύκλο 
λιτότητας, σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, σε τέταρτο μνημόνιο που 
έρχεται να φορτώσει πέντε ακόμη δις μέτρα στα προηγούμενα 9 δις 
που μας έχει στοιχίσει η ανικανότητά της. 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Λύσεις υπάρ-
χουν, αρκεί να θέλουμε να τις διεκδικήσουμε. Απέναντι στην κυνική 
αντιμετώπιση μιας κυβέρνησης που περιπαίζει τους πολίτες που την 
εμπιστεύτηκαν – αλλά ουδέποτε της έδωσαν τη νομιμοποίηση για 
τέταρτο, δυσβάσταχτο μνημόνιο – οφείλουμε να  απαντήσουμε με 
συγκεκριμένο σχέδιο που θα δώσει ελπίδα και προοπτική στη χώρα. 
Προοδευτικές, δημοκρατικές, ρεαλιστικές λύσεις, συγκροτημένες 
προτάσεις, στρατηγική που θα επιβάλλει τη συναίνεση σε όλες τις 
φιλοευρωπαϊκές, δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. 

ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ με βασικό πυλώνα την επανεκ-
κίνηση της ανάπτυξης, με ενίσχυση της τοπικής και περιφερεια-
κής αυτοδιοίκησης ως αναπτυξιακών πόλων για την παραγωγική 
αναδιάρθρωση. Δίνοντας προτεραιότητα στις ξένες επενδύσεις, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την εξωστρέφεια, την αύξηση της 
παραγωγικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την αξιοποίηση 
και όχι ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Με ανασυγκρότηση της 
μικρομεσαίας επιχείρησης, που είναι η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας. Με ενίσχυση της διαφάνειας και διαρθρωτικές αλλαγές 
στο κράτος, ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Και, πρω-
τίστως, με σεβασμό στον πολίτη, που πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο 
κάθε αναπτυξιακής πολιτικής.

*Η κ. Γιαννακοπούλου είναι πρώην βουλευτής και αναπληρώτρια 
εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΏΝ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ, σύμφωνα με το σκεπτικό των Θεσμών, 
προκαλεί μείωση της δημόσιας και ιδιωτικής ζήτησης-κατανάλωσης. Αυτή εύλογα συμπα-
ρασύρει και τις εισαγωγές, όπως και την εγχώρια παραγωγή. Η μείωση των εισαγωγών 
συμβάλει στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ως εκ τούτου, μικραίνει 
ή εκμηδενίζει το δεύτερο έλλειμμα. Η κάμψη των δημοσιών δαπανών διορθώνει επίσης το 
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΝ ΟΜΏΣ σε καθεστώς περιστολής της εγχώριας ζήτησης, επιδιώκεται η αύξηση της 
εγχώριας παραγωγής, τότε πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές μαζί. Για να 
δούμε μια τέτοιας μορφής θεαματική βελτίωση, απαιτείται μηχανισμός δημιουργίας επαρ-
κούς ρευστότητας στη βραχυχρόνια περίοδο. Αυτός καλείται να εξυπηρετήσει αποκλειστικά 
τις ανάγκες των  παραγωγών-εξαγωγέων όπως και τις επενδυτικές. 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΏΝ ΠΙΣΤΏΤΏΝ θα παρουσίαζε συνέπεια, αν βελτιωνόταν η ρευ-
στότητα που εξυπηρετεί λοιπόν την εγχώρια παραγωγή-εξαγωγές. Ό,τι προ-
τείνεται ή ισχύει αναφορικά με τη δημιουργία ρευστότητας (ιδιωτικοποιήσεις, 
νομισματική χαλάρωση, ELA, κόκκινα δάνεια) είτε δεν ακολουθείται, είτε είναι 
ανεπαρκές ή έχει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίπτωση.

Η ΛΥΣΗ «ΔΡΑΧΜΗ» δε λύνει το πρόβλημα της ρευστότητας είτε της ανταγω-
νιστικότητας χωρίς νέες στρεβλώσεις (π.χ. διόγκωση του ελλείμματος του κρατι-

κού προϋπολογισμού κ.λ.π). Επίσης, δε λύνει το πρόβλημα της έλλειψης συναλλαγ-
ματικής στενότητας, που προκαλείται μέσω της εισαγωγής του εθνικού νομίσματος.

ΏΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΏΣΗ της ανταγωνιστικής θέσης μας διεθνώς, εδώ σημειώνεται ότι από 
το 1953 και μετά, η χώρα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης των εξα-
γωγών μόνο σε περιόδους συναλλαγματικής σταθερότητας (όταν το 1 $ ήταν 30 δραχμές). 
Αντίθετα σε περιόδους υποτιμήσεων / διολισθήσεων του εθνικού νομίσματος οι εξαγωγικές 
επιδόσεις ήταν πτωχές σε σχέση με την απαξίωση του νομίσματος.

Η ΧΏΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 100 δις ευρώ κατά την επόμενη πενταετία για να αναπτύξει την 
παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό απαιτεί την ενδυνάμωση της 
βιομηχανικής παραγωγής, σε μια περίοδο όπου το ποσοστό της στο σύνολο του ΑΕΠ (10%) 
είναι το χαμηλότερο σε επίπεδο ΕΕ (16%), λόγω της αποβιομηχανοποίησης. 

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ  που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την αποβιομηχανοποίηση της χώρας 
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Τις κοινές και τις ιδιαίτερες. Κοινές για πολλά κράτη είναι η 
παγκοσμιοποίηση, η Ενιαία Αγορά, και το ευρώ. Οι αρνητικές επιπτώσεις όμως όλων αυτών 
των παραγόντων είναι μοναδικά υψηλές στη χώρα. Οπότε, θα ήταν ίσως σκόπιμο να προσ-
διορίσουμε τις αιτίες της αποβιομηχανοποίησης κυρίως σε ιδιαίτερες αιτίες, που σχετίζονται 
με εθνικούς παράγοντες. 

ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ κατά τη βραχυχρόνια περίοδο είναι οι φορολογικοί συντελεστές, οι φορο-
λογικές ρυθμίσεις και η δύσκολη πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια.

ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ και μακροπρόθεσμη περίοδο, οι αιτίες αυτές προσδιορίζονται 
στην ιδιότυπη επιχειρηματική κουλτούρα, στη γραφειοκρατία / διαφορά και τις βιομηχανικές 
σχέσεις. 

Η ΔΙΟΡΘΏΣΗ των όποιων στρεβλώσεων οφείλει να συνοδευθεί με μια νέα επενδυτική   
πολιτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας της είναι: η πολιτική υπέρ των ΜΜΕ και 
υπέρ της προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΜΏΣ προϋποθέσεις, συνδέονται με την ενίσχυση της ψηφιακής οικονο-
μίας, των νεοφυών επιχειρήσεων, της βιοτεχνολογίας και την ανάπτυξη της ηλεκτρομηχανι-
κής και της αεροναυπηγικής. 

ΕΠΙΣΗΣ, οι προϋποθέσεις αυτές συνδέονται με επενδύσεις σε κλάδους που έχουν ισχυρά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο τουρισμός. Τέτοιες επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε 
μεγάλα σχέδια της τάξης άνω των  2 δις ευρώ, τα οποία δημιουργούν τουριστικά χωριά, μια 
νέα Σαντορίνη σε πλαγιές με μηδαμινή αξία, ένα Νησί κέντρο πολιτισμού κ.λπ. Στο πλαίσιο 
των αναγκαίων προϋποθέσεων, η δημιουργία ενός Ταμείου, του «Ελληνικού Ταμείου» 
(Hellenic Fund), με χρηματοδότες και διαχειριστές τους Έλληνες της Διασποράς και με τη 
συμμετοχή φυσικά του ελληνικού κράτους, μπορεί να οδηγήσει στην ανάταξη των επενδύ-
σεων σε ερευνητικά κέντρα κ.ά., εξέλιξη που θα οδηγήσει στον επαναπατρισμό των νέων 
επιστημόνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα από το 2010.

*Ο κ. Μάρδας είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης

Το δικό μας σχέδιο  
ενάντια στη λιτότητα

Η αναγκαιότητα μιας δυναμικής 
επενδυτικής διαδικασίας…
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#υγεία

Η κληρονομικότητα, η ορθοστασία, η καθιστική ζωή, το 
σωματικό βάρος, τα φλεβικά τοιχώματα τα οποία λόγω της 
ηλικίας έχουν χάσει την ελαστικότητα τους, οι ορμονικές επι-
δράσεις, η εγκυμοσύνη και η λήψη αντισυλληπτικών είναι αι-
τίες που καθιστούν την ανάγκη μίας άμεσης και αποτελεσμα-
τικής θεραπείας όλο και πιο επιτακτική. Εδώ και 100 χρόνια 
υπάρχει η κλασική αφαίρεση φλεβών η οποία περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τον Babcock το 1907. Η επέμβαση αυτή 
συνοψίζεται σε τρία στοιχεία:

Ι. Απολίνωση και αφαίρεση της μείζονος ή ελάσσονος σα-
φηνούς φλέβας στην εκβολή της στην εν τω βάθει φλέβα.

ΙΙ. Αφαίρεση φλεβών που ανεπαρκούν και απολίνωση διαι-
τιτρενουσών φλεβών.                

ΙΙΙ. Αφαίρεση ανεπαρκών παράπλευρων φλεβών.

Τα αποτελέσματα της κλασικής φλεβεκτομής όσον αφορά 
τις άμεσες επιπλοκές στο χειρουργείο είναι πολύ καλά, ανα-
φορικά όμως στις υποτροπές τα αποτελέσματα δεν είναι και 
τόσο ελπιδοφόρα.

Δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία άποψη για το τι ονομάζουμε 
υποτροπή, αλλά φαίνεται ότι η επανεμφάνιση των κιρσών 
στην πενταετία ανέρχεται στη χειρότερη περίπτωση, βάση 
στατιστικών στοιχείων από την βιβλιογραφία, στο 60%.

Τα άσχημα αποτελέσματα μαζί με την αναγκαιότητα μιας πιο 
ανώδυνης και αποτελεσματικής μεθόδου, οδήγησαν μαζί με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας στην εμφάνιση και εξέλιξη και-
νούργιων τεχνικών, οι οποίες σταδιακά τείνουν να παρα-
γκωνίσουν τη γηραιά κλασική εγχείρηση κιρσών.

Οι πιο διαδεδομένες και διεθνώς παραδεκτές μέθοδοι είναι.

RFO (Ραδιοσυχνότητες)

Είναι μια ανώδυνη ενδοαυλική τεχνική  η οποία εκτελείται 
και ως χειρουργική ημέρας.

Η επέμβαση γίνεται με τοπική νάρκωση. Ο καθετήρας εισά-
γεται διαδερμικά στην προς θεραπεία φλέβα και προωθείται 
μέχρι την εκβολή της φλέβας στην εν τω βάθει. Ακολούθως 
απελευθερώνουμε την ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων η 
οποία οδηγεί στην συρρίκνωση της κεντρικής φλέβας που εν 
συνεχεία, σε μερικούς μήνες,  απορροφάται από τον οργα-
νισμό.

Ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ (EVLT)

Πρόκειται για ανάλογη τεχνική με την RFO, στη φιλοσοφία 
της, με διαφορετικό όμως τεχνολογικό εξοπλισμό.

Θεραπεία των κιρσών με αφρό

Όπως και προηγουμένως τοποθετείται ένας ειδικός καθε-
τήρας στην κεντρική φλέβα και χορηγείται ένα σκληρυντικό 
υλικό σε μορφή αφρού, αφού προηγουμένως έχει αποκλει-
στεί η ροή του υγρού στην εν τω βάθει φλέβα με μπαλόνι. 
Αφήνουμε στην συνέχεια τον αφρό να ενεργήσει και τον 
αναρροφούμε. Η φλέβα θρομβώνεται και απορροφάται από 
τον οργανισμό.

Σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες 
μεθόδους είναι ότι αποτελεί μία ανώδυνη μέθοδο.

Τα μειονεκτήματα της είναι: 

• μεγαλύτερο ποσοστό επανασυρραγγοποίησης 
• αλλεργίες  
• υποτροπές

Μέθοδος CHIVA

Μικροχειρουργική μέθοδος λιγότερο διαδεδομένη η οποία 
βασίζεται σε τελείως διαφορετικά παθοφυσιολογικά δεδομέ-
να, με μεγάλο επίσης ποσοστό υποτροπών. Δυστυχώς δεν 
μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες μεθόδους 
γιατί μας λείπουν στατιστικά στοιχεία.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι η RFO (ρα-
διοσυχνότητα) και το λέιζερ, είναι αξιόπιστες μέθοδοι. Ει-
δικά για την τεχνική RFO, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που 
υπερβαίνουν την πενταετία, ενώ αποτελεί συνολικά πολύ 
καλύτερη μέθοδο από την κλασική σαφηνεκτομή. Όλο και 
περισσότεροι αγγειοχειρουργοί πείθονται και δοκιμάζουν τη 
μέθοδο αυτή ως κάτι καινούργιο παρότι δεν αποτελεί πλέον 
καινούργια τεχνική. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν πολύ καλή 
γνώση χειρισμού υπερήχων που κατέχουν οι καινούργιες 
γενιές αγγειοχειρουργών.

Εν κατακλείδι μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι 

βρισκόμαστε στο άνοιγμα μιας νέας εποχής λιγότερο επεμ-
βατικής, περισσότερο όμως αποτελεσματικής με ουσιαστική 
συμβολή της τεχνολογίας. ‘Ένας υπεύθυνος επιστήμονας 
δεν μπορεί πια να τα αγνοήσει.

Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας  
Αγγειοχειρουργός  
 
Πλάτωνος 9 
54631 Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310.222.266 
Κινητό: 6980123200 
info@lambretsas.gr 
www.lambretsas.gr

Κιρσοί - φλεβίτιδα των κάτω άκρων 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΆΠΕΙΆΣ

Οι κιρσοί σαν εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας, οι θρομβοφλεβίτιδες, οι βλάβες των βαλβίδων και οι θρομβώσεις έχουν διαφορετικές αιτίες. 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΆ
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Η Σύγχρονη θεραπεία  
του καρκίνου του προστάτη

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ο Άπόστολος και ο Γεώργιος Λαμπανάρης είναι ιατροί με ειδίκευση στην Ουρολογία. Με πολυετή εμπειρία σε διεθνούς φήμης, μεγάλα, ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία της Γερμανίας, όπως και στο μεγαλύτερο κέντρο ρομποτικώς υποβοηθούμενης Ουρολογικής Χειρουργικής της Ευρώπης, European Robotic Institute, Gronau - 

Germany, συνεχίζουν την άσκηση της Ουρολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, λειτουργεί το πρώτο και 
μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, σύστημα  ρομποτικά 
υποβοηθούμενης χειρουργικής «da Vinci χειρουρ-
γική». 

Τι είναι η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουρ-
γική;

Με τον όρο «ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουρ-
γική» εννοούμε τη χρήση ρομποτικών συστημάτων 
στη χειρουργική πράξη, με σκοπό τη διευκόλυνση 
και τελειοποίηση της χειρουργικής επέμβασης, 
προς όφελος του χειρουργού και του ασθενούς. 
Η «ρομποτική χειρουργική», όπως πιο απλά ονο-
μάζεται, πρόκειται για μια ελάχιστα τραυματική και 
επεμβατική χειρουργική μέθοδο, κατά την οποία 
οι χειρουργικοί χειρισμοί εκτελούνται με εξαι-
ρετική ακρίβεια, με τη βοήθεια πολύ λεπτών και 
εύκαμπτων εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο 
εσωτερικό του σώματος του ασθενούς μέσα από 
μικροσκοπικές οπές στο δέρμα, αποφεύγοντας έτσι 
τις μεγάλες και επώδυνες τομές. Ο όρος ρομπότ 
δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση: ο χειρουργός 
χειρουργεί χειριζόμενος το ρομπότ, το οποίο και 
ελέγχεται απόλυτα από τον χειρουργό. 

Τι είναι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci® και 
πώς λειτουργεί;

Το ρομποτικό σύ-
στημα da Vinci® 
είναι το πρώτο 
υπάρχον σύστη-
μα ρομποτικής 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς 
που έχει την έ-
γκριση από τον 

Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών για 
την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων. 
Το σύστημα da Vinci αποτελείται από τρία βασικά 
εξαρτήματα:  (α) τη ρομποτική κονσόλα του χει-
ρουργού, (β) το τροχήλατο με τους ρομποτικούς 
βραχίονες και (γ) τον ενδοσκοπικό πύργο. Η ρο-
μποτική κονσόλα διαθέτει στο πάνω μέρος ειδικές 
χειρολαβές, όπου ο χειρουργός τοποθετεί τα δά-
χτυλά του και κινεί τους ειδικούς μοχλούς. Κάθε 
κίνηση του χειρουργού αναπαράγεται με απόλυτη 
ακρίβεια και σταθερότητα στο χειρουργικό πεδίο 
από τους χειρουργικούς βραχίονες του ρομπότ. Ο 
χειρουργός μπορεί να λυγίζει και να γυρίζει τους 
βραχίονες, όπως τον καρπό του ανθρώπινου χερι-
ού και έχει δυνατότητα να βλέπει άριστα σε σημεία 
που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά οπτική πρό-
σβαση και ταυτόχρονα να χειρουργεί σε απρόσιτα 
μέχρι σήμερα σημεία με απόλυτη ασφάλεια και 
ακρίβεια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής 
Χειρουργικής; 

Σημαντικά λιγότερος πόνος, ελάχιστη απώλεια 
αίματος, σημαντικά λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότε-
ρες επιπλοκές, συντομότερος χρόνος νοσηλείας, 
ταχύτερη επάνοδος στις φυσιολογικές, καθημερι-
νές δραστηριότητες και καλύτερα λειτουργικά και 
ογκολογικά αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι εφαρμογές της Ρομποτικής Χει-
ρουργικής στην Ουρολογία;

Η Ουρολογία αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογών 
της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως.  Οι πε-
ρισσότερες ουρολογικές επεμβάσεις μπορούν να 
εκτελεστούν ρομποτικά. Οι πιο συνηθισμένες όμως 

είναι: ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προ-
στάτη,  μερική νεφρεκτομή σε μικρούς όγκους με 
διατήρηση του υπόλοιπου υγιούς νεφρού, ριζική 
κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης από λεπτό έ-
ντερο σε διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης 
στον άνδρα και στη γυναίκα και η πυελοπλαστική.

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας των αρσε-
νικών θηλαστικών, περιλαμβανομένων και των 
ανδρών, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο 
κύστη και περιβάλλει την ουρήθρα. Ο καρκίνος του 
προστάτη είναι ένα είδος καρκίνου, που αναπτύσ-
σεται στον προστάτη. 

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσεται κυρίως 
σε άνδρες άνω των πενήντα. Είναι ο δεύτερος πιο 
συχνός καρκίνος που διαγιγνώσκεται και η έκτη 
κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες σε 
όλο τον κόσμο.

Τι είναι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή και 
ποια τα πλεονεκτήματα της;

Ριζική προστατεκτομή είναι η ολική αφαίρεση του 
προστάτη συμπεριλαμβάνοντας και τις σπερμα-
τοδόχες κύστεις. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη 
ριζική προστατεκτομή πραγματοποιείται με μία 
ελάχιστα τραυματική επέμβαση. Τα ογκολογικά 
αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως 
δείχνουν άριστο έλεγχο του καρκίνου με ταχύτερη 
επάνοδο της εγκράτειας των ούρων και της σεξου-
αλικής λειτουργίας σε σχέσει με άλλες μεθόδους.

■ Μητροπόλεως 25, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 262692 ■ Καραολή & Δημητρίου 4, Θέρμη, τηλ. 2310 024721 
■ Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ιατρείο 3 (Μεσόροφος) τηλ. 2310 400349-350

■ Είναι πιστοποιημένοι χειρουργοί Ρομποτι-
κής του συστήματος Da Vinci από την Intuitive 
Surgical U.S.A, σύμφωνα με την οποία, λόγω 
των τόσο μεγάλων σε αριθμό ρομποτικών 
επεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει η 
ομάδα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι η 
πιο έμπειρη στην πραγματοποίηση ρομποτι-
κών ουρολογικών επεμβάσεων στη Βόρεια 
Ελλάδα.

■ Ο Απόστολος Λαμπανάρης υπήρξε αναπλη-
ρωτής διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής 
St Antonius - Hospital, Gronau και επιστη-
μονικός διευθυντής του Euro-pean Robotic 
Institute στη Γερμανία και ο Γεώργιος Λαμπα-
νάρης υπήρξε επιμελητής της Ουρολογικής 
Κλινικής St Antonius - Hospital, Gronau.

■ Η ομάδα τους έχει πραγματοποιήσει περισ-
σότερα από 2000 ρομποτικά χειρουργεία, έχει 
κερδίσει 15 βραβεία στο εξωτερικό (Η.Π.Α. - 
Ευρώπη) και έχει παρουσιάσει 67 δημοσιεύ-
σεις και 245 ομιλίες σε εξωτερικό και Ελλάδα. 
Επίσης, υπάρχει και ρομποτική χειρουργική 
τεχνική που φέρει το όνομά τους.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ info ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Άντισύλληψη
Η ζωή μιας γυναίκας αλλάζει δραματικά με τη γέννηση  
ενός παιδιού. Μία νέα γυναίκα επιθυμεί επιλογές 
αντισύλληψης που να είναι απλές και αποτελεσματικές.  
Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο μία γυναίκα δεν θα 
πρέπει να απολαμβάνει το σεξ μετά τον τοκετό όσο πριν από αυτόν!

Προφυλακτικά 

Η ορθή και τακτική χρήση προφυλακτικών είναι η μοναδι-
κή αντισυλληπτική μέθοδος που έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αποτελεσματική έναντι των σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων και του HIV. Το ποσοστό προστασίας κυμαίνε-
ται από 90-95%.

Επείγουσα αντισύλληψη

Τα δισκία επείγουσας αντισύλληψης θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται μόνο περιστασιακά, σε περίπτωση δηλαδή 
που ένα ζευγάρι είχε σεξουαλική επαφή χωρίς αντισύλλη-
ψη ή εάν μια αντισυλληπτική μέθοδος απέτυχε (π.χ. εάν 
ένα προφυλακτικό έσπασε). Η επείγουσα αντισύλληψη 
δεν προορίζεται για τακτική χρήση. Τα δισκία επείγουσας 
αντισύλληψης θα πρέπει να λαμβάνονται εντός 72 ωρών 
μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη, αλλά όσο 
νωρίτερα ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο πιο αποτελεσματική 
θα είναι. 

Στειροποίηση 

Η στείρωση είναι μία μόνιμη μέθοδος αντισύλληψης. Πρό-
κειται για μια χειρουργική επέμβαση που συνήθως χρήζει 
γενικής αναισθησίας. Η στείρωση ανδρών ή γυναικών θα 
πρέπει να εξετάζεται μόνον όταν το ζευγάρι είναι απολύ-
τως βέβαιο ότι δεν επιθυμεί άλλο παιδί.

Eνδομήτριο σπείραμα (IUD) 

Ένα IUD είναι μία μικρή συσκευή που κατασκευάζεται από 
εύκαμπτο πλαστικό και χαλκό. Δεν περιέχει ορμόνες, αλλά 
η αντισυλληπτική δραστηριότητα του βασίζεται στη μικρή 
ποσότητα χαλκού που απελευθερώνεται εντός της μήτρας. 
Η αντισυλληπτική δραστηριότητα διαρκεί συνήθως από 3 

έως 5 έτη, ανάλογα με τη συ-
σκευή που έχει επιλεγεί. Το σπι-
ράλ προλαμβάνει τη γονιμοποίηση, 
δηλαδή την ένωση του σπέρματος με το 
ωάριο. Δεν προκαλεί αποβολή. Η προετοιμα-
σία για τη διαδικασία εισαγωγής μπορεί να διαρκέ-
σει περίπου 5 λεπτά. Οι περισσότερες γυναίκες βρίσκουν 
ότι η προσαρμογή προκαλεί μόνο κάποια ελάχιστη ενό-
χληση.

Ενδομήτριο σύστημα με ορμόνη-προγεστερόνη 
(IUS)

Το IUS είναι μία αποτελεσματική, μακροχρόνια και ανα-
στρέψιμη μέθοδος αντισύλληψης. Τοποθετείται εντός της 
μήτρας, όπου απελευθερώνει με αργό ρυθμό μια μικρή 
ποσότητα προγεστερόνης που ονομάζεται λεβονοργε-
στρέλη  στον βλεννογόνο της μήτρας. Αναστέλλει τη γο-
νιμοποίηση και προλαμβάνει την κύηση, δρώντας κυρίως 
τοπικά για έως και 5 έτη. Δεν μεταβάλλει τη φυσιολογική 
ορμονική ισορροπία της γυναίκας, μπορεί να απομακρυν-
θεί εύκολα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και η γονι-
μότητα επανέρχεται αμέσως. Ορισμένες γυναίκες μπορεί 
αρχικά να εμφανίσουν μικροσκοπική αιμορραγία ή περί-
οδο μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά έπειτα από περίπου 3 
μήνες, η περίοδος γίνεται ηπιότερη, μικρότερης διάρκειας 
και λιγότερο επώδυνη. Κάποιες γυναίκες μπορεί να μην 
έχουν καθόλου περίοδο, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τα 
αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό. Η προετοιμασία για 
τη διαδικασία εισαγωγής μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 
λεπτά. Οι περισσότερες γυναίκες βρίσκουν ότι η προσαρ-
μογή προκαλεί μόνο κάποια ελάχιστη ενόχληση.

Διακεκομμένη συνουσία 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι πολύ περιορι-
σμένη είτε γιατί αποτυγχάνει ο αυτοέλεγχος του άνδρα, 
είτε γιατί ακόμα και στις εκκρίσεις του πέους που προη-
γούνται της εκσπερμάτισης υπάρχουν σπερματοζωάρια, 
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εγκυμοσύνη.

Τα σημερινά αντισυλληπτικά 

Τα σύγχρονα αντισυλληπτικά τρίτης γενιάς περιέχουν ελά-
χιστες ποσότητες ορμονών, φτάνοντας σε πολύ υψηλά επί-
πεδα ασφάλειας και έλλειψης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η 
αντισυλληπτική προστασία που παρέχουν τα χάπια είναι 
γύρω στο 95%-97%, αρκεί η γυναίκα να μην ξεχνάει το 
χάπι και να το παίρνει καθημερινά την ίδια περίπου ώρα. 
Σε γυναίκες κάτω των 35 ετών ή σε εκείνες που δεν έχουν 
τεκνοποιήσει, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι η αντισύλ-
ληψη δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού αλλά 
ούτε και τον μειώνει. Η αντισύλληψη για 12 μόλις μήνες 
μειώνει τον μελλοντικό κίνδυνο καρκίνου της μήτρας κατά 
40% και η προστατευτική αυτή δράση διαρκεί 15 χρόνια 
μετά την διακοπή της αντισύλληψης. Η αντισύλληψη δεν 

αυξάνει ούτε μειώνει τον κίνδυνο 
για καρκίνο του τραχήλου. Πολλές 

μελέτες έχουν δείξει ότι η αντισύλληψη 
μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών 

κατά 40%-70%. Tο ποσοστό 70% αντιστοιχεί σε 
8ετή χρήση ή και περισσότερο. 

Η αντισύλληψη, καθώς αναστέλλει την ωοθυλακιορρη-
ξία, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ωοθηκικών κυστών. 
Πράγματι, η μείωση φτάνει το 49% για τις κύστεις ωοθη-
κών και το 78% για τις κύστεις ωχρού σωματίου Η καλοή-
θης νόσος των μαστών (ινοκυστική νόσος, ινοαδένωμα). Η 
αντισύλληψη μειώνει κατά 40% τη συχνότητα εμφάνισης, 
σταδιακά και μετά από 2-4 χρόνια χρήσης.  Μετά από ση-
μαντική μελέτη έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι η αντισύλληψη 
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ινομυωμάτων κατά 17% 
για κάθε 5 χρόνια αντισύλληψης. Η αντισύλληψη μειώνει 
στο μισό (κατά 50%) τη συχνότητα της μηνορραγίας και 
της δυσμηνόρροιας. Η μείωση της ποσότητας αποβαλλό-
μενου αίματος συμβάλει και στην αντιμετώπιση της αναι-
μίας. Τέλος φαίνεται πως όσο διαρκεί η αντισύλληψη κα-
ταγράφεται μείωση κατά 50% της πιθανότητας εμφάνισης 
φλεγμονώδους νόσου της πυέλου.

Τα νέα αντισυλληπτικά εμφανίζουν λίγες παρενέργειες, 
οι οποίες σπάνια αναγκάζουν τη γυναίκα να τα διακόψει. 
Συγκεκριμένα, από τις κλινικές μελέτες αποδεικνύεται ότι 
ποσοστό 90% των γυναικών συνεχίζει κανονικά την αντι-
σύλληψη, ενώ ποσοστό 10%, δηλαδή 1 γυναίκα στις 10, 
αποφασίζει να διακόψει λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο πονοκέφαλος. 
Ναυτία μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό 3-4% και εμετός 
στο 1-2%, ενώ σε πολλές γυναίκες η ερωτική επιθυμία 
αυξάνεται (libido). Μια «τάση», ενόχληση στους μαστούς, 
αναμένεται σε ποσοστό 8%, ενώ νευρικότητα εμφανίζει το 
4% των γυναικών. Τα νέα αντισυλληπτικά δεν παχαίνουν.  
Στις ηλικίες 35-44, οι καπνίστριες που χρησιμοποιούν 
το «χάπι» έχουν κίνδυνο 1/2000, ενώ οι μη καπνίστριες 
1/6000 για θρομβοεμβολική νόσο. Η σύσταση είναι λοιπόν 
να μην χρησιμοποιούν το «χάπι» οι καπνίστριες ηλικίας 
άνω των 35 ετών.

Δανιηλίδης Άγγελος

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Επίκουρος Καθηγητής  
Μαιευτικής Γυναικολογίας  
Α.Π.Θ., BSCCP, DFFP, MIGS 
Ειδικότητα & Μετεκπαίδευση  
επί τετραετία σε Εδιμβούργο  
και Γλασκώβη και για 6 μήνες  
στη Γαλλία. 
www.gynekologia.gr  
info@gynekologia.gr
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Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Νικόλα-
ος Τσεμπερλίδης, περιγράφει πως για τα κέντρα αδυνατίσματος, 
υπάρχει ένα ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προστα-
τεύει τους καταναλωτές. «Εκεί μπορούμε εύκολα να κινήσουμε 
διαδικασίες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να πάρει πίσω τα χρήματά 
του, για υπηρεσίες που δεν έχει λάβει. Όμως, κάποια ινστιτούτα 
ιδρύουν ιατρικά κέντρα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το 
θεσμικό πλαίσιο κι εκεί μπορούν να εφαρμόσουν μη επεμβατικές 
θεραπείες όπως είναι η κρυολιπόλυση ή άλλες τεχνικές όπως οι 
ραδιοσυχνότητες. Εκεί είναι πιο δύσκολο να αποδείξεις τη ζημιά 
που έχει πάθει ο καταναλωτής, διότι πρέπει να πάει στο νοσοκο-
μείο και να λάβει ιατρική γνωμάτευση που θα αποδεικνύει πως 
η βλάβη προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη θεραπεία», εξηγεί. Ο 
κ. Τσεμπερλίδης επισημαίνει πως δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές 
που έκαναν κρυολιπόλυση προκειμένου να «χάσουν» μερικούς 
επιπλέον πόντους και τελικά… «κέρδισαν» εγκαύματα. «Καταγε-
γραμμένη έχουμε μία διαπιστωμένη περίπτωση, όπου τα εγκαύ-
ματα προκλήθηκαν από τη ραδιοσυχνότητα. Υπάρχουν πολλά 
παράπονα που σχετίζονται με το τι τους υποσχέθηκαν αρχικά και 
ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Εκείνο που μας κάνει βέβαια ιδι-
αίτερη εντύπωση, είναι πως βλέπουμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, 
να υπογράφουν προγράμματα που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ! 
Πολλές φορές οι κυρίες υπογράφουν, το κρύβουν από τους δι-
κούς τους και όταν “σκάσει” το πρόβλημα, τότε αρχίζουμε να ψά-
χνουμε πως θα το επιλύσουμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, στο ΚΕΠ-
ΚΑ μπορούμε να συμβουλέψουμε τους καταναλωτές για το αν 
αυτό που επιθυμούν ανταποκρίνεται στο συμβόλαιο που τελικά 
υπογράφουν», εξηγεί ο κ. Τσεμπερλίδης. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ 
(Ινστιτούτου Καταναλωτών) Γιώργος Λεχουρίτης, σημειώνει πως 
έχει δεχτεί τηλεφωνικές καταγγελίες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
καταγραφεί. «Δεν έχουν γίνει έγγραφες καταγγελίες έτσι ώστε να 
περάσουν στο αρχείο μας. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες, αφορού-
σαν σε ινστιτούτα αισθητικής, που άλλα τους έταζαν και… άλλα 
ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Μιλάμε για αισθητικές επεμβάσεις 
που έγιναν μέσα σε χειρουργείο. Είχα μάλιστα δύο με τρεις τέ-
τοιες περιπτώσεις. Το ΙΝΚΑ σε αυτές τις περιπτώσεις δε μπορεί να 
κάνει κάτι. Θα πρέπει ο καταναλωτής να απευθυνθεί σε κάποιον 
δικηγόρο και να ασκήσει αγωγή εναντίον του γιατρού», λέει ο 
κ. Λεχουρίτης. Ο ίδιος περιγράφει: «υπήρχε περίπτωση όπου η 
ασθενής παραπονέθηκε στο γιατρό για το τελικό, μη επιθυμητό 
αποτέλεσμα, κι εκείνος της απάντησε χαρακτηριστικά: “τι περίμε-
νες να κάνω έτσι όπως ήσουν”. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος 
γιατρός, αρχικά δεν είχε ενημερώσει την πελάτισσα πως η περί-
πτωσή της ήταν ακραία, αντιθέτως, τη διαβεβαίωσε πως θα την 
έκανε “το καλύτερο κορμί”». Ο κ. Λεχουρίτης ξεκαθαρίζει πως 

αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται μεγάλη διερεύνηση αναφορικά 
με το ποιος έχει την ευθύνη, «μόνο ένας δικηγόρος μπορεί να τις 
αναλάβει. Εμείς μπορούμε να διαβιβάσουμε την καταγγελία, είτε 
στο υπουργείο Υγείας, είτε στον Ιατρικό Σύλλογο».

Πτώση… 50%

Όπως ήταν αναμενόμενο, η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό και τις αισθητικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τον Dr. Μιχαήλ 
Ν. Στάμπο, M.D, PH.D, το ποσοστό των αισθητικών επεμβάσεων 
που πραγματοποιούνται, έχει πέσει κάτω του 50%, συγκριτικά με 
αυτές που γινόντουσαν πριν από την κρίση. «Εμείς συμμεριζόμα-
στε την κατάσταση και οι τιμές μας σε πάρα πολλές επεμβάσεις, 
μειώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Βέβαια, κάθε επέμ-
βαση έχει την αξία της. Πρέπει να ξέρεται πως κανένας ασθενής 

δεν εκτιμάει το φτηνό», λέει. Και εξηγεί: «πολλές φορές τα άτομα 
προτιμούν να κάνουν μία αισθητική επέμβαση, υπομένοντας τον 
πόνο, τους κινδύνους και τα έξοδα του χειρουργείου, αφήνοντας 
στην άκρη ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί για παράδειγμα να 
είναι μία πέτρα στη χολή. Διότι αυτό που βλέπουν στον καθρέ-
φτη, τους πονάει περισσότερο απ’ ότι ο σωματικός πόνος. Αυτό 
δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς, δεν πρόκειται για επιπολαιότητα. 
Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που έχουν παιδάκια με πεταχτά 
αυτιά, τα αφεστώτα ώτα. Αυτά τα παιδιά, στο σχολείο υφίστανται 
bullying, με αποτέλεσμα να μη θέλουν να πηγαίνουν και να μην 
κοινωνικοποιούνται. Όταν κάνουν την επέμβαση, η ψυχολογία και 
η καθημερινότητά τους αλλάζει άρδην». Ο dr. Στάμπος εξηγεί πως 
τις περισσότερες φορές, οι αισθητικές επεμβάσεις δε σχετίζονται 
με τη ματαιοδοξία του ανθρώπου, «τις πιο πολλές φορές πρόκει-

«Απάτη» χιλιάδων ευρώ  
στο όνομα της ομορφιάς

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ... ΠΛΆΣΤΙΚΏΝ ΕΠΕΜΒΆΣΕΏΝ Η ΕΛΛΆΔΆ

#έρευνα

Οι διαφημίσεις τηλεοπτικές και μη, που απεικονίζουν καλλίγραμμα, αψεγάδιαστα σώματα, δίνουν και παίρνουν -ενόψει καλοκαιριού- ενώ αν κάνει κανείς μία βόλτα στην οδό Τσιμισκή, 
είναι βέβαιο πως πωλητές ινστιτούτων αδυνατίσματος θα τον σταματήσουν ουκ ολίγες φορές, προκειμένου να του χαρίσουν το «σώμα των ονείρων του». Όπως αποδεικνύεται από το 

ρεπορτάζ της Karfitsa, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά, ενώ αρκετές υποθέσεις αισθητικής καταλήγουν… στις δικαστικές αίθουσες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η 
Ελλάδα φαίνεται να διαθέτει την αφρόκρεμα της πλαστικής χειρουργικής, αφού η χώρα μας τείνει να γίνει top προορισμός για τέτοιου είδους επεμβάσεις!

Της  Έλενας Καραβασίλη 

Ο πελάτης…  
έχει πάντα δίκαιο
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Βαλεργάκη, παρότι δεν υπάρ-
χουν στατιστικά στοιχεία που να σχετίζονται με τα ιατρικά 
λάθη που αφορούν σε αισθητικές επεμβάσεις, «σίγουρα 
υπάρχουν περιπτώσεις και μάλιστα πολλές, που έφτα-
σαν στις δικαστικές αίθουσες». Χαρακτηριστικές είναι 
δύο υποθέσεις που έφτασαν στα έδρανα του Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, πριν από έξι χρόνια, όπου και 
στις δύο, δικαιώθηκε ο πελάτης. Σύμφωνα με όσα είχαν 
γίνει γνωστά, τότε και στις δύο υποθέσεις η ευθύνη ήταν 
των γιατρών… που κλήθηκαν να πληρώσουν πολλές 
χιλιάδες ευρώ. Η μία περίπτωση αφορούσε σε προσθε-
τική στήθους, όπου το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυ-
μητό και η άλλη υπόθεση αφορούσε σε επέμβαση στο 
πρόσωπο. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση, η ασθενής 
υπέστη ζημία σε άλλο σημείο του σώματός της! Το χει-
ρουργείο ήταν πολύωρο, η ασθενής έπαθε κατακλύσεις 
και κόντεψε να χάσει το πόδι της διότι είχαν σημειωθεί 
επιμολύνσεις. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν και στις 
δύο υποθέσεις άγγιξαν περίπου τις 60.000 ευρώ, έκα-
στη. Βέβαια, τα παραδείγματα αποτυχημένων πλαστικών 
επεμβάσεων που έχουν δει κατά καιρούς τα φώτα της 
δημοσιότητας είναι χιλιάδες, ενώ δυστυχώς υπάρχουν 
και περιπτώσεις όπου γυναίκες έχασαν τη ζωή τους κατά 
τη διάρκεια πλαστικής επέμβασης.
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#έρευνα
ται για επεμβάσεις ψυχικής ανάγκης».

Έρχονται στην Ελλάδα  
για… πλαστικές

Ο dr. Στάμπος υποστηρίζει πως οι γειτονικές μας 
χώρες, δεν αποτελούν «προορισμό» για την υλο-
ποίηση πλαστικών επεμβάσεων. Μάλιστα, όπως 
φαίνεται συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. «Καμία 
χώρα από τους γείτονές μας και τα Βαλκάνια, 
δεν έχει το επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσι-
ών αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, που δι-
αθέτει η Ελλάδα. Έχουμε πολλούς πελάτες που 
έρχονται από Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και 
Ρωσία. Το επίπεδό μας είναι πολύ υψηλό», λέει. 
Να σημειώσουμε πως ο dr. Στάμπος είναι το 
δεύτερο μέλος της Ελλάδος στην International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery, είναι μέλος 
της αμερικάνικης εταιρίας αισθητικής πλαστικής 
χειρουργικής, διατέλεσε Επιμελητής της Χει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Πανα-
γία» και Υπεύθυνος του Χειρουργικού Τμήματος  
της Γενικής Κλινικής «Γαληνός», ενώ είναι ενερ-
γό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής 
Χειρουργικής, όπου επί σειρά ετών διετέλεσε 
Πρόεδρος του τμήματος Αισθητικής.

Ιατρικά λάθη

«Η αισθητική πλαστική χειρουργική αποτελεί το 
υψηλότερο σκαλοπάτι εκπαίδευσης του πλα-
στικού χειρουργού. Όταν έρχεται κάποιος για 
μία αισθητική επέμβαση, έχει μία συγκεκριμέ-
νη απαίτηση. Ο γιατρός λοιπόν πρέπει να έχει 
την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρει 
αυτό που υπόσχεται και να μην απογοητεύει τον 
ασθενή», τονίζει ο dr. Στάμπος. «Θα αναφέρω 
για παράδειγμα τη ρινοπλαστική. Υπάρχουν οι 
ωτορινολαρυγγολόγοι, των οποίων το γνωστι-
κό αντικείμενο της εκπαίδευσης, δεν περιέχει 
τη λέξη ρινοπλαστική. Έτσι, μπορεί ένας ασθε-
νής να πηγαίνει για στραβό διάφραγμα και να 
του προτείνει ο συγκεκριμένος γιατρός να του 
“διορθώσει και τη μύτη”. Με αυτόν τον τρόπο, 
περνάει στον ασθενή πως το διάφραγμα είναι 
μία σημαντική επέμβαση και η ρινοπλαστική… 
πιο ασήμαντη. Κάτι που είναι μέγα ψεύδος. Το 
διάφραγμα δε μπορεί να γίνει χειρότερο, αλλά το 
τι αποτυχημένες πλαστικές έχουνε δει τα μάτια 

μας από ωτορινολαρυγγολόγους οι οποίοι ασυ-
νείδητα κάνουν αυτή την πρόταση, είναι κάτι το 
απερίγραπτο. Η επανεπέμβαση για να διορθώ-
σεις μια αποτυχημένη ρινοπλαστική είναι μία 
από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις. Βέβαια ο πλα-
στικός χειρουργός, οφείλει να γνωρίζει να διορ-
θώσει το ρινικό διάφραγμα. Αν λοιπόν κάποιος 
δυσαρεστημένος πελάτης, παραπέμψει τον 
ωτορινολαρυγγολόγο σε εισαγγελέα… εκείνος 
θα του ζητήσει το γνωστικό του αντικείμενο και 
φυσικά θα τον κατηγορήσει για το γεγονός ότι 
ανέλαβε την ευθύνη, ενώ υπάρχει συγκεκριμέ-
νη ειδικότητα γι’ αυτόν τον σκοπό». Ο πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης 
Βλασταράκος, ξεκαθαρίζει πως σε περιπτώσεις 
ιατρικών λαθών κατά τη διάρκεια πλαστικών 
επεμβάσεων «οι γιατροί παραπέμπονται για τα 
αδικήματά τους στους Ιατρικούς Συλλόγους. 
Πολλά δε φτάνουν καθόλου στον Πανελλήνιο, 
γιατί δεν ασκείται έφεση. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, τιμωρούνται με πρόστιμο ή μικρές ποινές 
χωρίς να γίνει έφεση. Τα τελευταία χρόνια, δεν 
έχουν φτάσει σ’ εμάς αδικήματα για πλαστικές 
επεμβάσεις. Στα σοβαρά αδικήματα, περιμέ-
νουν και οι Ιατρικοί Σύλλογοι να εκδικαστούν οι 
υποθέσεις διότι παράλληλα με την πειθαρχική 
δίωξη, ασκείται και ποινική. Έτσι, περιμένουν 
να εκδικαστεί πρώτα το ποινικό δικαστήριο». 
Σύμφωνα με τον κ. Βλασταράκο, ο Πανελλή-
νιος Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με την 
Κεντρική Ένωση Δήμων, αγωνίζονται  στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω του Ινστι-
τούτου Επιστημονικών Ερευνών, να προάγουν 
τον ιατρικό τουρισμό. «Τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Δεδομένου ότι εδώ 
έχουμε αξιόπιστα κέντρα αισθητικών επεμβά-
σεων και μπορούν παράλληλα να απολαύσουν 
στο πλαίσιο διακοπών, τις ομορφιές της χώρας 
μας και του πολιτισμού μας. Κάνουμε κινήσεις 
προς όλες τις χώρες, δεδομένου ότι έχουμε 
οικονομικά πακέτα- σε σύγκριση με χώρες της 
Δύσης- όπου μπορεί κανείς να κάνει μία σωστή 
πλαστική επέμβαση από πιστοποιημένα κέντρα, 
με χαμηλά τιμολόγια», σημειώνει. 

«Μασάζ και μηχανήματα… απάτης»! 
Αναφορικά με τις αισθητικές επεμβάσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ο dr. Στάμπος 
λέει πως παγκοσμίως, η πρώτη σε συχνότητα επέμβαση είναι η λιποαναρρόφηση. «Υπάρ-
χουν τοπικές λιπαποθήκες όπου γενετικά το λίπος σε εκείνα τα σημεία αθροίζεται και 
δημιουργεί αντιαισθητικό περίγραμμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα “ψωμάκια” 
στις γυναίκες, στους άντρες το “σωσίβιο” στην κοιλιά, στη μέση κ.ο.κ. Καμία μέθοδος, 
μηχάνημα, μασάζ, γυμναστική, δε μπορούν να μας απαλλάξουν από αυτά. Έχω εμπειρία 
30 ετών και όλα τα παραπάνω, είναι απάτη. Κανένα δεν έχει αποτέλεσμα μόνιμο και ορι-
στικό. Μπορεί να κάνετε δύο συνεδρίες και να ελαττωθούν οι πόντοι για μερικά 24ωρα, 
όμως μόλις σταματήσετε, θα επανέρθετε στην πρότερη κατάσταση. Κι αυτό διότι μόνο η 
λιποαναρρόφηση που αφαιρεί τα λιποκύτταρα μπορεί να έχει μόνιμο και οριστικό αποτέ-
λεσμα», λέει χαρακτηριστικά. Η δεύτερη σε συχνότητα επέμβαση ήταν η ρινοπλαστική. 
«Τα τελευταία χρόνια όμως, αυξάνεται ραγδαία η αυξητική μαστοπλαστική και τείνει να 
γίνει η πρώτη σε συχνότητα επέμβαση». Ο dr. Στάμπος ξεκαθαρίζει ότι οι διάφορες μη 
επεμβατικές θεραπείες, είναι αναποτελεσματικές με «προσωρινό αποτέλεσμα που διαρ-
κεί… όσο διαρκούν και οι θεραπείες. Ο αριθμός των λιποκυττάρων είναι καθορισμένος 
στο ανθρώπινο σώμα. Αυξάνεται και ολοκληρώνεται στην εφηβεία, η οποιαδήποτε αυξο-
μείωσή τους γίνεται κατ’ όγκο και όχι κατά αριθμόν».
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■ «Πρόβα τζενεράλε» έκανε ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, ενόψει της αντιπυρικής περιό-
δου. «Αποδίδω ακόμα μια φορά, τα εύσημα στο δήμο μας και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
για τον αποτελεσματικό τρόπο που διαχειρίστηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την 
χειμερινή περίοδο. Τη συγκεκριμένη εποχή προετοιμαζόμαστε αναλόγως για την αντιπυ-
ρική τρέχουσα περίοδο σε όλο το εύρος του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ενόψει της φετινής 
αντιπυρικής περιόδου που τυπικά ξεκίνησε από την 1η Μαΐου», δήλωσε ο δήμαρχος Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης. Να υπενθυμίσουμε, ότι όταν το κέντρο της πόλης είχε «εγκλωβιστεί» τον 
περασμένο χειμώνα στα χιόνια, ο ορεινός δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, είχε δρόμους ανοι-
χτούς ενώ την ίδια ώρα στα… πεδινά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν αποκλεισμένοι! 
Φίλοι του έλεγαν ότι είναι ικανός να πετάει και με ανεμόπτερο (βλ φωτο δημάρχου Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη) για να εποπτεύει την περιοχή!

■ Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της Γε-
νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον Ασπρόπυργο βρέθηκε 
ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας 
Αναστασιάδης. Στην ομιλία του ζήτησε διεθνή αναγνώριση της 
Γενοκτονίας. Συγκεκριμένα είπε ο κ. Αναστασιάδης «…μόνο 
μέσα από την δικαίωση και τα διδάγματα και τα μηνύματα που 
αυτή θα στείλει σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, θα μπορέσουμε να 
αποτρέψουμε ανάλογα εγκλήματα στο μέλλον».

■ Προτάσεις από πολιτικούς 
χώρους που κινούνται μετα-
ξύ Αριστεράς και Κεντροδεξι-
άς μαθαίνουμε πως δέχεται ο 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος. 
Πληροφορίες της στήλης 
αναφέρουν ότι αυτοί που θέ-
λουν να συζητήσουν μαζί του 
είναι από παντού (ΠΑΣΟΚ, 
ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία). 
Το κορυφαίο στέλεχος της 
«Πρωτοβουλίας» μέχρι 
στιγμής δεν έχει κάνει καμία 
επαφή, «βλέπει τα προβλή-
ματά της πόλης και μέσω των 
παρεμβάσεών του στο δημο-
τικό συμβούλιο προσπαθεί 
να δώσει λύσεις…» όπως μας 
είπε «Αβραμοπουλικός».

■ Σύμφωνα με πληροφορίες 
της στήλης  αντιδήμαρχος 
του Γιάννη Μπουτάρη «βολι-
δοσκοπείται» από τα κομ-
ματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης προκειμένου 
να πει το «ΝΑΙ» και να είναι 
υποψήφιος βουλευτής στις 
επόμενες εθνικές εκλογές. Ο 
λόγος για τον Πέτρο Λεκά-
κη – αδελφός της γνωστής 
ηθοποιού Μαρίας Λεκάκη - ο 
οποίος όπως ακούγεται θα 
ριχτεί τελικά στη μάχη του 
σταυρού όποτε στηθούν κάλ-
πες. Αν και ακόμα δεν έχει 
δώσει επίσημη απάντηση, οι 
πληροφορίες μας αναφέρουν 
πως σύντομα θα δοθούν τα 
χέρια. Ο ίδιος διατηρεί καλές 
σχέσεις με το περιβάλλον της 
Φώφης Γεννηματά, δε στα-
μάτησε να υπερασπίζεται το 
Κίνημα ακόμα και τις εποχές 
των πρώτων μνημονίων που 
οι περισσότεροι λοιδορούσαν 
τους ΠΑΣΟΚους και έχει και 
μεγάλο… σόι, «ταμάμ» για 
εκλογές.

Συνεχίζει την φουλ επίθεση στο Γιάννη Μπουτάρη 
ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2019, Σπύ-
ρος Βούγιας. Με αφορμή πρόσφατη φωτογράφιση 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης  -πάνω σε βέσπα με την 
Ζωζώ Σαπουντζάκη (βλ φωτο BHMAgazino) ο πρώην  
των κυβερνήσεων Σημίτη και Παπανδρέου έγραψε 
στο facebook: «Μιας και κατέβηκε στην Αθήνα, δεν 
μπορούσε να πεταχτεί (με το βεσπάκι και το κορί-
τσι) μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών για να εξηγήσει 
στον κ. Σπίρτζη ότι χωρίς λεωφορεία, η Θεσσαλονίκη 
πεθαίνει, μέρα με τη μέρα, από ασφυξία».  Ώστόσο 
«Καλή η αντιπολιτευτική διάθεση ορισμένων αλλά 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις δικές μας ευθύνες» 
σχολίασε στην Karfitsa στέλεχος της «Πρωτοβου-
λίας» υπενθυμίζοντας παράλληλα πως ο κ. Βούγιας 
διετέλεσε στέλεχος της ηγεσίας του υπουργείου 
Υποδομών από τη θέση του υφυπουργού και το 2001 
και το 2010. 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με ανάρτησή του στο 
facebook διέψευσε τα σενάρια που τον θέλουν 

υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες 
εθνικές εκλογές. Δε διέψευσε όμως τα σενάρια που 

τον θέλουν να μην είναι… καθόλου υποψήφιος!

SMS

Ο Τσίπρας καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ, 
είναι ο πρώτος αριστερός πρωθυ-
πουργός της χώρας, είναι ο πρώτος 
αντιμνημονιακός πρωθυπουργός της 
χώρας, είναι ο πρώτος πρωθυπουρ-
γός που έκανε μνημονιακή κωλο-
τούμπα και φυσικά είναι ο πρώτος 
πρωθυπουργός που υπογράφει δεύ-
τερο Μνημόνιο κατά τη διάρκεια της 
θητείας του.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
υποστηρίζει ότι όσα υπεγράφησαν 
στο Hilton δεν αποτελούν Μνημόνιο 
και είναι απλώς ένα ακόμη στάδιο 
των υποχρεώσεων της χώρας προς 
τους δανειστές. Η πραγματικότητα 

όμως είναι ότι ο Τσίπρας έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που υπέ-
γραψε αναγκαστικά μέτρα (δηλαδή το 4ο Μνημόνιο) ύψους 440 εκατ. ευρώ 
προκειμένου να κλείσει το δημοσιονομικό κενό, χωρίς αυτά να συνοδεύονται 
από χρηματοδότηση.

Το 4ο Μνημόνιο είναι τόσο σκληρό που όπως υπολογίζεται σχεδόν δύο εκα-
τομμύρια συνταξιούχοι θα χάσουν έως και τέσσερις συντάξεις μέσα σε έναν 
χρόνο! για να μη μιλήσουμε για το αφορολόγητο το οποίο κόβεται και αυτό 
στα 5.681 ευρώ.

Όλα αυτά ήταν κόκκινες γραμμές που αφορούν την Δεύτερη Φορά Αριστερά 
και όχι την «εποχή της αυταπάτης», όπως ο ίδιος ο Τσίπρας έχει παραδεχθεί 
πως είχε. Τελικά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τιμά δεόντως τον εργάτη 
και τον συνταξιούχο τους οποίους και πετσόκοψε στα χλιδάτα τραπέζια του 
Hilton.

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

Τα ρεκόρ του Αλέξη με… σανό
Του Ευθύμη Καρανάσιου*
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■ «Εδώ τα δικά του προβλήματα δε μπορεί να διαχειριστεί…». Τέλος, στις πληροφορίες που τον θέλουν υποψήφιο δήμαρχο στο δήμο Θερμαϊκού βάζει 
με ανακοίνωσή του ο πρώην Περιφερειάρχης Π. Ψωμιάδης. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εάν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος θα είναι στον… κεντρικό 
δήμο Θεσσαλονίκης. Βέβαια όπως σημειώνουν οι επικριτές του «δεν τον ρώτησε κανείς… Μόνος του θέτει τις ερωτήσεις, μόνος του απαντάει!». Στη 
δήλωση του - πάντως - σημειώνει ότι επειδή «οι φήμες ξεπέρασαν και τα όρια της φαιδρότητας, οφείλω να ξεκαθαρίσω δημόσια τα εξής: επανειλημμένα 
έχω δηλώσει πως θέλω να κλείσω την πολιτική μου σταδιοδρομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απόλυτη προτεραιότητα εκεί απ’ όπου ξεκίνησα, στον 
κεντρικό δήμο της πόλης. Πλην όμως, καλούμαι πρώτα να ξεπεράσω δικά μου, προσωπικά ζητήματα, ενώ δε με αφήνουν αδιάφορο και οι επόμενες 
εθνικές εκλογές, όπου μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η συμμετοχή μου». Όπως σχολίασαν φίλοι του κ. Ψωμιάδη «καλύτερα να δει τα δικά του προσω-
πικά – όπως λέει – προβλήματα και να αφήσει της Θεσσαλονίκης ή άλλων περιοχών». Μάλιστα σημείωσαν ότι δε βρίσκεται στην καλύτερη εποχή του…

■ Ούτε μια, ούτε δυο αλλά δεκαοκτώ «γαλά-
ζιες» σημαίες έχει ο δήμος Νέας Προποντίδας 
και οι παραλίες του. Όπως έγινε γνωστό ο συ-
γκεκριμένος δήμος αναδεικνύεται πρώτος σε 
όλη την Ελλάδα καθώς βραβεύτηκε για τις 18 
από τις 71 παραλίες που συνολικά διαθέτει. 
«Ο δήμος μας έχει ως βασική  επιδίωξη την 
αναβάθμιση της εικόνας του και προτεραιότη-
τά του το δημότη και τον τουρίστα. Κατάφερε 
να αυξήσει τον αριθμό των γαλάζιων σημαιών 
από 14 που ήταν πέρσι σε... 18 να απονέμονται 
σε ακτές της Ν. Ποτίδαιας, της Σωζόπολη, της 
Βεργιάς καθώς και της Ν. Ηράκλειας» δήλωσε 
από την πλευρά του ο δήμαρχος της περιοχής 
Εμμανουήλ Καρράς.

■ «Μια… «Καραμανλικιά» των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων στο πλευρό του πρώην πρωθυπουρ-
γού της ΝΔ Κ. Καραμανλή»! Έτσι σχολιάστηκε 
η πρόσφατη παρουσία της υφυπουργού Εσω-
τερικών –γνωστής και ως υφυπουργού Μακε-
δονίας Θράκης για τους… Βορείους- Μαρίας 
Κόλλια Τσαρουχά στην εκδήλωση του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου Ελλάδας όπου παραβρέ-
θηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής. Οι δυο τους όπως μάθαμε είχαν 
μια σύντομη συνομιλία χωρίς ωστόσο να γίνει 
γνωστό το περιεχόμενο αυτής. Η κ. Τσαρουχά 
δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για 
τον πρώην αρχηγό της ΝΔ και φροντίζει να το 
δείχνει με κάθε τρόπο. Πάντως selfie μαζί του 
(όπως μας έχει συνηθίσει τώρα τελευταία) δεν 
έβγαλε…

■ Ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης 
θα έχουμε για δεύτερη χρονιά - κατά τους 
θερινούς μήνες - με τα νησιά Σκιάθο, Σκό-
πελο και Αλόννησο. Τη... χαρμόσυνη είδηση 
σε μια πόλη που δεν είχε για μέρες αστικά 
λεωφορεία έκανε ο δήμαρχος μέσω του 
αντιδημάρχου του και ο εκπρόσωπος της 
Hellenic Seaways, Γιάννης Δημητριάδης. 
Πληροφορίες που θέλουν συμφωνία για 
μόνιμη αστική θαλάσσια συγκοινωνία -της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας- 
δυστυχώς, δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγ-
μής…

■ Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιο και θυγα-
τέρα λέει ο θυμόσοφος λαός και κάτι τέτοιο 
φαίνεται πως ισχύει για την οικογένεια του 
πρώην υπουργού και πρώην βουλευτή της ΝΔ 
από τον Έβρο Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου. 
Ο ίδιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην 
περιοχή του αλλά όπως μαθαίνουμε υποψήφια 
στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι και η κόρη του 
Μελίνα. Η νεαρή και μάχιμη δικηγόρος (μέλος 
της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ και της Διοι-
κούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης) σύμ-
φωνα με πληροφορίες θα ριχτεί στη μάχη του 
σταυρού για το δήμο Θεσσαλονίκης το 2019. 
Άλλωστε η αγάπη της για την τοπική αυτοδιοί-
κηση κρατά από το 2010 τότε που συμμετείχε 
στο ψηφοδέλτιο του Κ. Γκιουλέκα. 

■ Απουσία… έβαλε 
ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκος Μητσοτά-
κης στον βουλευτή 
του κόμματός του 
από τη Β’ Θεσσα-
λονίκης, Θεόδωρο 
Καράογλου. Ο 
τελευταίος δεν 
παραβρέθηκε ούτε 
στην ομιλία του προέδρου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ούτε επισκέφτηκε μαζί του 
την Αμφίπολη το πρωί της επόμενης ημέρας. 
«Θόδωρε πήρες απουσία από τον πολιτιστικό 
μας περίπατο» ακούσαμε να του λέει όταν τελι-
κά οι δυο άνδρες συναντήθηκαν το απόγευμα 
της περασμένης Τετάρτης στην ετήσια γενική 
συνέλευση του ΣΒΒΕ. «Είμαι δικαιολογημένος 
Πρόεδρε. Και τις δυο ημέρες ήμουν στα κεντρι-
κά γραφεία του κόμματος και είχα συναντή-
σεις και ομάδες εργασίας του τομέα μου» του 
αποκρίθηκε ο Θεσσαλονικιός εκπρόσωπος του 
λαού για να λάβει την απάντηση δια στόματος 
Μητσοτάκη: «Ε, τότε είσαι δικαιολογημένος». 
Στο μεταξύ ο Καράογλου το τελευταίο διάστη-
μα προχώρησε σε… αλλαγές και… ανανέωση. 
Όπως είδαμε άλλαξε ριζικά την προσωπική του 
ιστοσελίδα (που θυμίζει πλέον… America) και 
αναμένεται να κάνει κι άλλες! 

■ Τον ιστορικό τουρισμό στην ευρύτερη περιο-
χή του Ρούπελ (βλ Σέρρες) συζητά η κοινωνία 
της Β. Ελλάδος. Όπως αναδείχθηκε πρόσφατα, 
στη 2η αναβίωση της ιστορικής μάχης στο Β΄-
Παγκόσμιο Πόλεμο, της Μάχης των Οχυρών, 
οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
επικεφαλής τον περιφερειάρχη Κ. Μακεδονί-
ας, ψάχνουν τρόπους να μεγαλώσουν ακόμη 
περισσότερο τον θεσμό που θα αντιμετωπίσει 
και την ανεργία της περιοχής με συγκεκριμένες 
δράσεις ανάπτυξης του ιστορικού τουρισμού.

 «Σήμερα συμπληρώνουμε το τεχνικό παζλ ώστε το φυσικό αέριο να βγει από την 
πόλη και να φτάσει παντού, χάρη στη συνεργασία του κοινωνικού με τον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε από τη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, στη βιομηχανική 
περιοχή της οποίας εγκαινίασε τον… πρώτο σταθμό συμπιεσμένου φυσικού αερί-
ου CNG PROMETHAN, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτης Φάμελλος. Στην ομιλία του ο αν. υπουργός αναφέρθηκε στις προσπά-
θειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την απεξάρτηση της χώρας μας από τα 
ανθρακούχα – λιγνιτούχα ενεργειακά προϊόντα. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι «το 
αέριο βγαίνει από την πόλη».

«Η τρέλα αυτή πρέπει να σταματήσει…» ήταν η αντίδραση του δήμου Θεσσαλονί-
κης – βλ Γιάννη Μπουτάρη – την ενάτη ημέρα χωρίς αστικές συγκοινωνίες στην 
πόλη του. Έκανε λόγο για εργαζόμενους που κρατούν τους πολίτες… όμηρους 
και για «λίτρα» ότι  «υπάρχουν επίσημες διαβεβαιώσεις ότι το ποσό που επιδικά-
στηκε στον ΟΑΣΘ με τη διαδικασία της Διαιτησίας είναι θέμα χρόνου να μπει στους 
λογαριασμούς του Οργανισμού…». Συνεπώς γιατί δεν τελειώνει η… τρέλα; Όσο 
για τον υπουργό Σπίρτζη σημείωσε ότι «καλώς άνοιξε το θέμα του ΟΑΣΘ, πρέπει 
όμως και να βρει τρόπο να το… κλείσει χωρίς να πληγεί η πόλη και η οικονο-
μία της» Ο κεντρικός δήμος κάλεσε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας, δηλαδή τον πρόεδρο Κυρίζογλου (ΝΔκρατικης προέλευσης) και τον 
Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας  Απόστολο Τζιτζικώστα να αναλάβουν πρωτοβου-
λία για σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης… Βέβαια θα μπορούσαν, όπως σχολίαζαν 
ορισμένοι «να αναλάβει και ο ίδιος δράση, αφού η παράταξη του ονομάζεται 
Πρωτοβουλία και θα μπορούσε μια χαρά να την πάρει αυτός με την επιστράτευση 
τουριστικών λεωφορείων, όπως είχε κάνει η ΔΕΘ και ο διευθύνων σύμβουλος Κ. 
Ποζρικίδης σε μια ανάλογη περίπτωση…».
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Υπάρχουν κοινά στοιχεία στο χαρακτήρα 
της Εβίτα με αυτόν της Νάντιας; Μπορείτε 
να εντοπίσετε τρία ελαττώματα της Εβίτα;

Κοινά στοιχεία με το χαρακτήρα της δεν 
μπορώ να πω  ότι μπορώ να βρω σε μένα. 
Η Εβίτα ήταν ιδιαίτερη προσωπικότητα με 
απίστευτο θάρρος, θράσος, αποφασιστικό-
τητα απίστευτη. Δεν είμαι σίγουρη αν τα έχω 
όλα αυτά μαζί και μάλιστα στο βαθμό που τα 
είχε εκείνη. Σε σχέση με την κριτική πλευρά 
της προσωπικότητάς της πολλά μπορούν να 
ειπωθούν. Όλα αυτά όμως, φαίνονται μέσα 
από το musical που ανεβάζουμε. Είναι πολ-
λές οι πλευρές της Εβίτα. Ήταν μία πολύ 
σύνθετη προσωπικότητα και μία αμφιλεγό-
μενη γυναίκα,  γι’ αυτό κατάφερε όσα κατά-
φερε. Κανείς δε μπορεί να της αρνηθεί, ότι 
ήταν πρωτοπόρος για την εποχή της.

Η Εβίτα στη σημερινή Ελλάδα τι ρόλο θα 
είχε;

Η Εβίτα σαφέστατα θα ήταν πολιτικός σήμε-
ρα. Όπως προσπάθησε να είναι  πολιτικός 
και στην εποχή της, κατά την οποία ήταν 
αδιανόητο μία γυναίκα να ασκεί πολιτική. 
Μπόρεσε να το κάνει μέσα από το σύζυγο 
της τον Περόν, τον πρόεδρο της χώρας. Για 
την εποχή της υπήρξε πρωτοπόρα και έκανε 
πράγματα, που άλλες γυναίκες ούτε τα ονει-
ρευόντουσαν. Σήμερα λοιπόν, που η θέση 
της γυναίκας είναι σαφώς καλύτερη στην 
κοινωνία και διεκδικεί πολύ περισσότερα σε 
σχέση με τότε, πιστεύω ότι θα είχε καταφέ-
ρει πολύ μεγάλα πράγματα στην πολιτική.

Έχοντας στα χέρια σας το ρόλο και την 
ιστορία της Εβίτα και αφού κάνατε την 
έρευνα σας, πέρα από όσα αποκαλύπτει ο 
ρόλος, τι είναι αυτό που σας έμεινε;

Ήταν η αποφασιστικότητά της, γιατί αν κά-
ποιος διαβάσει για τη ζωή της και δει τη 
βιογραφία της, θα καταλάβει σε πόσο αντί-
ξοες συνθήκες μεγάλωσε, σε πόσο δύσκολη 
εποχή για τις γυναίκες και με πόση δύναμη 
κατάφερε να τα υπερκεράσει όλα αυτά. Γεν-
νήθηκε σε μία πολύ φτωχή οικογένεια, ως 
νόθα κόρη, ήταν γυναίκα και όλα αυτά όπως 
καταλαβαίνετε ήταν στοιχεία,  που εκείνη 
την εποχή την τοποθετούσαν πάρα πολύ 
χαμηλά στην κοινωνία. Ήταν δύσκολο, έως 
αδύνατο για μία γυναίκα, να ξεφύγει από την 

κοινωνική θέση μέσα στην οποία είχε γεν-
νηθεί. Αυτή όμως, με την αποφασιστικότητά 
της και τη θέλησή της, κατάφερε όλα αυτά 
τα εμπόδια να τα ξεπεράσει.

Το musical που έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
τι περιμένετε να δώσει στο κόσμο, αλλά 
και πως περιμένετε να το αντιμετωπίσει 
το κοινό; Musical δε βλέπουμε τόσο συχνά 
στην Ελλάδα…

Η αλήθεια είναι ότι εκπαιδευόμαστε όλοι 
στο musical τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα. Το κοινό, όσο περνά ο καιρός δείχνει 
όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και έχει και 
μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους καλλιτέ-
χνες που κάνουν musical. Αλλά και οι ίδιοι 
οι ηθοποιοί, τραγουδιστές και χορευτές που 
παίζουν, εκπαιδεύονται επί τω έργω, γιατί 
χρειάζεται πολλά πράγματα το musical. Και 
εμείς εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το πολύ 
δύσκολο είδος, που στη χώρα μας δεν έχει 
ιστορία, δεν έχει παράδοση, αλλά θέλω να πι-
στεύω πως με τα χρόνια θα δημιουργήσουμε 
τη δική μας γραφή.

Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου; Σκέφτε-
στε κάτι;

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει χρόνος! 
Όλα όσα είχα συζητήσει τηλεοπτικά, είτε δε 
μπορούσα να τα συνδυάσω με το θέατρο, 
είτε δεν ήταν πράγματα  που ήθελα να κάνω. 
Αν οι συνθήκες κάποια στιγμή  προκύψουν 
και είναι οι σωστές, βλέπουμε. Η τηλεόρα-
ση είναι ένα μέσο που αγαπώ  και που δεν 
έχω ποτέ προσπεράσει, απλά θα ήθελα να το 
κάνω, όταν το κάνω, με το σωστό τρόπο.

Αυτά από τη Νάντια Μπουλέ. Και όσον αφορά 
στην παράσταση, αξίζει να αναφέρουμε, ότι 
η «Evita»  παρουσιάζεται με 54 συντελεστές 
επί σκηνής, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μα-
λισσόβα, απόδοση κειμένου του Γέρασιμου 
Ευαγγελάτου, μουσική διδασκαλία και διεύ-
θυνση ορχήστρας του Αλέξιου Πρίφτη με τη 
συμμετοχή 10μελούς παιδικής χορωδίας και 
της Majestic Symphonic Orchestra! Εκτός 
από την Νάντια Μπουλέ, στους βασικούς ρό-
λους εμφανίζονται οι Αιμιλιανός Σταματάκης, 
Μιχάλης Ψύρρας, Άλεξ Οικονόμου, Μαρία 
Δελετζέ, Ίαν Στρατής και Άρης Πλασκασοβί-
της.

«Μια Εβίτα στην Ελλάδα, θα είχε πετύχει μεγάλα πράγματα στην πολιτική»
ΝΆΝΤΙΆ ΜΠΟΥΛΕ

#συνέντευξη

Θα τη δείτε, να κάνει βόλτες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, αφού αυτό το κομμάτι της πόλης της αρέσει ιδιαίτερα. Η Νάντια Μπουλέ εξομολογείται στην Karfitsa πως η 
Θεσσαλονίκη της ανοίγει την όρεξη, γι’ αυτό ίσως την «τσακώσετε» να κάνει και γευστικές παρασπονδίες σε μικρά μαγαζιά του κέντρου της πόλης. Σίγουρα και σε κάθε περίπτωση 
μπορείτε να τη δείτε στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια παράσταση -σπονδή στην εκρηκτική  Evita Peron.Το θρυλικό μιούζικαλ Evita των Tim Rice και Andrew Lloyd Webber, έρχεται στη 

Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Εvita Peron, που λατρεύτηκε ως η «Αγία» ενός ολόκληρου λαού. Σύζυγος του πρώην Αργεντίνου δικτάτορα Juan 
Peron, η Εvita, ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία. Αυτήν την πορεία από την ταπεινή καταγωγή μέχρι τον πλούτο και τη δύναμη αφηγείται το μιούζικαλ Evita.

Συνέντευξη στη  Φιλία Νομικού
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«Ο παρατηρητής» 

Ένα συγκλονιστικό θρίλερ που έγινε μπεστ σέλερ! Ο Σάμ-
σον Σίγκαλ παρακολουθεί άγνωστες γυναίκες. Θέλει να 
μάθει τα πάντα γι’ αυτές. Γαντζώνεται από τη ζωή τους 
για να ξεφύγει από τη δική του, να ξεχάσει τις αποτυχίες, 
την απόρριψη… Αγαπά με πάθος, αν και από απόσταση, 
την ωραία Τζίλιαν Γουόρντ. Γίνεται σκιά της, φύλακάς της. 
Στο μυαλό του «συμμετέχει» στην τέλεια ζωή της με τον 
όμορφο σύζυγο και τη χαριτωμένη της κόρη. Ώσπου ανα-
καλύπτει ότι έχει πέσει θύμα μιας απατηλής εικόνας: στη 
ζωή αυτής της γυναίκας τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται. 
Την ίδια περίοδο, δύο άγριες δολοφονίες αναστατώνουν 
τους κατοίκους του Λονδίνου. Τα θύματα είναι μοναχικές 
γυναίκες, δολοφονημένες με τρόπο εκδικητικό, σαδιστι-
κό –ίσως από τον ίδιο δράστη. Η αστυνομία αναζητά έναν 
ψυχοπαθή δολοφόνο, έναν άντρα που μισεί τις γυναίκες. 
Ύστερα, γίνεται άλλος ένας φόνος. Αλλά ο δολοφόνος ίσως 
να έκανε λάθος αυτή τη φορά –ο στόχος του μάλλον ήταν 
η όμορφη Τζίλιαν. Και τότε, ξαφνικά, ο αλλόκοτος Σάμσον 
εξαφανίζεται...

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
της Charlotte Link

#books
«Τα μαύρα φεγγάρια  

του έρωτα» 

Διπλή ιστορία έρωτα και προδοσίας, κεκλεισμένων των 
θυρών, «Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα» είναι ένα μεγά-
λο μυθιστόρημα για τα όρια αλλά και για τα αδιέξοδα της 
ιδιωτικής ζωής, όταν εκείνη συντρίβεται υπό το κράτος 
της ίδιας της ελαφρότητάς της. O Φραντς αφηγείται στον 
συνταξιδιώτη του, Ντιντιέ, το χρονικό του ακραίου έρωτά 
του με τη γοητευτική και μυστηριώδη Ρεβέκκα, αφήγηση 
που δε θα αφήσει ανέγγιχτη τη σχέση του Ντιντιέ με τη 
δική του σύντροφο, την Μπεατρίς. «Μία τυχαία συνάντη-
ση που ξεκινάει με τη δύναμη και την ορμή του πάθους 
περνάει από όλες τις διαδρομές της λαγνείας και της σαρ-
κικής εξάρτησης... Οι ήρωες του Μπρυκνέρ, ανασφαλείς 
και παντοδύναμοι ταυτόχρονα, παρασύρουν και άλλους 
στο προκληκτικό και άγριο παιχνίδι τους, θέτοντας μπρο-
στά στα μάτια τους την επιθυμία ως πειρασμό, την αγάπη 
ως κακόγουστο παιχνίδι και τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων 
ως μία κατάσταση που δεν πρέπει να είναι γαλήνια και 
στατική. Μήπως χωρίς τη σκοτεινή πλευρά δεν υπάρχει 
ερωτικό πάθος; 

Εκδόσεις Πατάκη
του Pascal Bruckner

Οι εκδοτικές επιχειρήσεις  
Ν. Καραμανλή στο 28ο Money Show 

Την έκθεση ιστορικών εκδόσεων αυτοδιοικητικής ιστορίας των 
εκδοτικών επιχειρήσεων του Νικόλαου Καραμανλή, παρουσί-
ασε με μεγάλη επιτυχία ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας 
Karfitsa, κ. Γιάννης Πολυράβας, στο 28ο Money Show, που 
ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή 21 Μαΐου, στο Hyatt 
Regency Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πολυ-
ράβας, ο όμιλος εκδοτικών και δημοσιογραφικών επιχειρήσεων Νικό-
λαου Καραμανλή, δραστηριοποιείται επί μία και πλέον εικοσαετία στο χώρο της παρα-
γωγής και προώθησης επιλεγμένων εκδόσεων. «Στο διάστημα αυτό, τα έργα μας έτυχαν 
ιδιαίτερης αναγνώρισης, τόσο από το ευρύ αναγνωστικό κοινό, όσο και από την επι-
στημονική κοινότητα,  αποσπώντας διακρίσεις και βραβεύσεις για την αρτιότητα και την 
αισθητική τους», σημείωσε ο κ. Πολυράβας. Εξήγησε μάλιστα ότι ο Όμιλος έχει ειδικευτεί 
στο χώρο της δημιουργίας πολυτελών εκδόσεων συλλεκτικού τύπου, αναλαμβάνοντας 
την έρευνα, τη συγγραφή και την παραγωγή λευκωμάτων υψηλής αισθητικής και ανα-
γνωρισμένης επιστημονικής αρτιότητας. 

«Διατηρούμε στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα μεγαλύτερα μουσεία και ιδρύ-
ματα της χώρας, καθώς και με εκλεκτούς επαγγελματίες, καλύπτοντας έτσι ολόκληρο 
το φάσμα παραγωγής» είπε χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά ανέφερε πως  μεταξύ των εκ-
δόσεων του Ομίλου Νικόλαου Καραμανλή, συγκαταλέγονται ιστορικά, πολιτισμικά και 
αυτοδιοικητικά λευκώματα, τουριστικοί οδηγοί, επετειακές μονογραφίες, ιστορικές και 
λογοτεχνικές σειρές, χρηστικοί οδηγοί, παιδικά έργα καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. 
«Οι εκδόσεις μας έχουν τύχει μιας ευρύτερης αποδοχής και μας έχουν τιμήσει με την 
εμπιστοσύνη τους πολλοί φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, περιφέ-
ρειες, δήμοι και οργανισμοί) όπως και μεγάλες εταιρείες, καλύπτοντας με τις εμπεριστα-
τωμένες εκδόσεις μας, τις πάγιες εθιμοτυπικές τους ανάγκες και εξασφαλίζοντας τη μέ-
γιστη εταιρική προβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της Karfitsa.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι εκδόσεις του Ομίλου έχουν εκπονήσει με τη συνεργασία των 
Περιφερειών, ειδικές βιβλιοφιλικές εκδόσεις τοπικής ιστοριογραφίας και αντίστοιχα με 
τη συνεργασία των δήμων, μονογραφίες αυτοδιοικητικής ιστορίας. Μέρος του έργου του 
Ομίλου, είναι η ιστορία και ο πολιτισμός των δήμων: Θεσσαλονίκη, Πυλαίας- Χορτιάτη, 
Νέας Σμύρνης, Αργυρούπολης, Χαλανδρίου, Κερατσινίου, Σμήνους κ.α., καθώς και εκ-
δόσεις που αφορούν στις περιφέρειες δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Νέες κυκλοφορίες

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 31/5
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX):
Αίθουσα 1
Μοοnlight
Προβολές: 19:30, Δευτέρα: 19:00
Τόνυ Έρντμαν
Προβολές: 21.30, εκτός Δευτέρας
Αίθουσα 2
Όνειρα Γλυκά 
Προβολές: 20.00
Επιφανής Πολίτης
Προβολές: 22.15

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ο Τοίχος
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.10
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 14.00 – 16.00, 
Κυριακή: 12.00 – 14.00 – 16.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Φύλακες του Γαλαξία 2 
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 15.00 
– 18.10 – 21.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.10 – 21.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 00.15
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 
– 15.40 – 17.45, Δευτέρα – Τετάρτη: 
17.45
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10 
– 23.00
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο: 15.20 – 18.00 – 
20.40 – 23.30, Κυριακή: 12.40 – 15.20 
– 18.00 – 20.40 – 23.30, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.00 – 20.40 – 23.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 21.50
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.00 
– 16.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound 
D.T Cosmote)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.10 
– 19.30 – 22.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.30 – 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.45 – 
21.30 – 00.00
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 14.45 – 16.45, 
Κυριακή: 12.30 – 14.45 – 16.45
Αίθουσα 8 
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.40 
– 22.15
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.10 – 
17.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00
Comfort 2
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 22.40
VILLAGE Θερινό COSMOS
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 17.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο: 20.30, Κυριακή – 
Τρίτη: 19.00 – 21.30

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

ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
POLINA: Ο χορός είναι η Ζωή μου
Προβολές: 21.30

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάν-
δρου 3, τηλ: 2310829457)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: 21.15

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και 
Δημ. Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, 
Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: 19.30
Η ενοχή των αθώων
Προβολές: 22.30

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Η κυνηγός με τον αετό
Προβολές: 17.00, εκτός Κυριακής
Aquarius
Προβολές: 18.45 –  21.30, εκτός 
Κυριακής
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 
1, λιμάνι
Οι Μπλε – Μια διαφορετική ιστορία 
της Γαλλίας

Προβολές: Σάββατο: 20.00 
Έρικ (μικρού μήκους)
Προβολές: Σάββατο: 22.00 
Η ιστορία της Admiral
Προβολές: Σάββατο: 22.00
Ο Ζλάταν ενηλικιώνεται
Προβολές: Κυριακή: 20.00
Lebanon Wins the World Cup 
(μικρού μήκους)
Προβολές: 22.00
Μια υπέροχα αποτυχημένη σεζόν
Προβολές: Κυριακή: 22.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Τα άλλα παιδιά
Προβολές: Σάββατο: 19.30
Μέσα σε ένα ηφαίστειο: Η άνοδος 
του ισλανδικού ποδοσφαίρου
Προβολές: Σάββατο: 21.30
Λομπανόφσκι για πάντα
Προβολές: Κυριακή: 19.30
True Futbol (μικρού μήκους)
Προβολές: Κυριακή: 21.30
Νίκη! Η γέννηση της NYCFC
Προβολές: Κυριακή: 21.30
Αίθουσα Παύλος Ζάννας 
Άφτερλωβ
Προβολές: 18.00 – 20.00
Στέφαν Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός 
στην Ευρώπη
Προβολές: 21.45

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννι-
τσών 61 & Κωλέττη 34, One Salonica 
Outlet Mall, 3ος όροφος, τηλ: 
2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.00 
– 14.00 – 17.00 – 20.00 – 23.00, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 17.00 – 20.00 – 
23.00
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.00 
– 15.00 – 18.00 – 21.00, Δευτέρα – 

Τετάρτη: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 
– 16.00 – 17.00 – 22.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.15 
– 13.15 – 15.15 – 17.15, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.15
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 
– 21.45
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.30 – 
14.30 – 16.30 – 18.30
Ο Τοίχος
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.30
Chuck: Η ιστορία του πραγματικού 
Rocky Balboa
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 20.30, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.30 – 20.30
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο - Κυριακή 11.30 
– 13.30 – 15.30 – 17.30 – 19.30, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 17.30 – 19.30
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.15 
– 22.45
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 18.15
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 

Σπαθιού
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.45
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.15 
– 16.15
Αίθουσα 8 (θερινή)
Αν
Προβολές: Σάββατο: 21.10
Chevalier
Προβολές: Δευτέρα: 23.30
Ένας άλλος κόσμος
Προβολές: Σάββατο: 23.30, Τρίτη: 21.10
Η Ρόζα της Σμύρνης
Προβολές: Κυριακή: 23.30, Τετάρτη: 
21.10
Ο Αστακός
Προβολές: Δευτέρα: 21.10
Μικρά Αγγλία
Προβολές: Τρίτη: 23.30
Πολίτικη Κουζίνα
Προβολές: Κυριακή: 21.10

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πλη-
ροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.50
POLINA: Ο χορός είναι η ζωή μου
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00
Chuck: Η ιστορία του πραγματικού 
Rocky Balboa
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.15
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30 
– 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 

Από την Ισλανδία μέχρι την Ουκρανία, από τη Νότιο Αφρική μέχρι την Σκωτία, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την 
Τούμπα, το OFFSIDE Festival παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές ιστορίες, 
ιστορίες γεμάτες ένταση και πάθος που ξεκινούν πάντα από το ίδιο ακριβώς σημείο: τη σέντρα. Το OFFSIDE 
Festival πραγματοποιείται από χθες, Παρασκευή 26 μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου στις αίθουσες Σταύρος Τορνές 
και Τζον Κασσαβέτης (Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και αποτελεί συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης με την Parenthesis.

Σκηνοθεσία: Φιλίπ Φαλάρντο 
Παίζουν οι: Λιβ Σράιμπερ, Ναόμι Γουότς, Ρον 
Πέρλμαν, Μάικλ Ράπαπορτ, Ελίζαμπεθ Μος, Τζιμ 
Γκάφιγκαν 

Βιογραφική ταινία που αφηγείται την ιστορία 
του Τσακ Γουέπνερ, ενός πωλητή αλκοολούχων 
ποτών από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος κατάφερε 
να αντέξει 15 γύρους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Βαρέων Βαρών του 1975 εναντίον του διασημότε-
ρου μποξέρ όλων των εποχών, Μοχάμεντ Άλι, και 
τελικά ενέπνευσε το πολλών δισεκατομμυρίων 
franchise του Ρόκυ. Στα δέκα χρόνια του ως 
μπόξερ, ο Γουέπνερ υπέστη οκτώ σπασμένες 
μύτες, δύο knockouts και συνολικά 313 ράμματα. 
Αλλά οι σκληρότερες μάχες που έδωσε ήταν έξω 
από το ρινγκ, ζώντας μια επική ζωή γεμάτη ποτά, 
ναρκωτικά, παρέα με άγρια θηλυκά και με πολλά 
σκαμπανεβάσματα. Η ταινία είναι κατάλληλη για 
άτομα άνω των 15 ετών.

OFFSIDE Festival (26-28 Μαΐου 2017, αίθουσες 
Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης)

«Chuck: η Ιστορία του πραγματικού Rocky Balboa»

Νέ
ες

 τα
ινί

ες

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο: 18.00 – 21.00 
– 00.00, Κυριακή – Τετάρτη: 18.00 
– 21.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.30 – 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.15 – 23.00
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
19.50 – 22.40
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος 
του Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.30
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ 
STER (Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία, κρατήσεις από 
σταθερό: 8018017837 και από 
κινητό: 2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.10 – 19.00 – 22.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.40
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
18.00 – 21.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
21.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
18.30 – 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Chuck: Η ιστορία του πραγματι-
κού Rocky Balboa
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
18.00 – 20.10 – 22.40, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.10 – 22.40
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
POLINA: Ο χορός είναι η ζωή μου
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 

17.40 – 20.00 – 22.20, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.00 – 22.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.20 – 23.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.00 – 18.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.00 – 19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι 
Ανίκητοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.10
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος 
του Σπαθιού 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.10
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ

Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 

17.20 – 20.30 – 23.15, Δευτέρα – 

Τετάρτη: 20.30 – 23.15

Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)

Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο 
χωριό (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 

17.30

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 

19.50 – 22.30

Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)

Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευ-
ρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 

16.20 – 18.20

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελε-
ήμονος 10 , Αρχή Ιασωνίδου - 
Καμάρα, τηλ: 2310208007)

Τα μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος
Προβολές: 18.30, εκτός Σαββάτου

Το δίχτυ
Προβολές: 21.45, εκτός Σαββάτου

Στα δάση της Σιβηρίας
Προβολές: 20.00, εκτός Σάββατου

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 31/5

 «Polina: Ο χορός είναι η ζωή μου»

Σκηνοθεσία: Βαλερί Μουλέρ & Αντζελίν Πρελζοκάζ 
Παίζουν οι: Αναστάσια Σέβτσοβα, Ζιλιέτ Μπινός, Νιλς Σνάιντερ, Αλεκσέι Γκούσκοβ

Μόσχα, αρχές της δεκαετίας του ’90: Η 8χρονη Πολίνα είναι μια προικισμένη μπαλαρίνα. Παρά την 
φτωχική της καταγωγή, γίνεται δεκτή στη φημισμένη σχολή του Καθηγητή Μποζίνσκι, ο οποίος εκ-
παιδεύει χορευτές για τα μπαλέτα Μπολσόι. Εκείνος αμέσως αντιλαμβάνεται το φοβερό της ταλέντο 
και την κάνει να εργαστεί τόσο σκληρά που στα 18 της το όνειρό της επιτέλους γίνεται πραγματικό-
τητα και κερδίζει μια θέση στα φημισμένα μπαλέτα. Εκεί, θα γνωρίσει τον Αντριάν, έναν γοητευτικό 
Γάλλο χορευτή που θα την βοηθήσει να ανακαλύψει την αγάπη αλλά, το κυριότερο, μια νέα μορφή 
χορού, πιο σύγχρονη και εκφραστική – ένα είδος χορού που θα αλλάξει την ζωή της για πάντα. Από 
την Μόσχα μέχρι την Γαλλία και το Βέλγιο, από την επιτυχία ως την απογοήτευση, ακολουθούμε το 
απίστευτο ταξίδι της ζωής της Πολίνα. Η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.
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#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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Πριν ο Θοδωρής γίνει Theodore τι έκανε;

Ξεκίνησα να προσπαθώ να δημιουργήσω 
μουσική όταν ήμουν 18 ετών και τελείωσα 
το σχολείο. Ήταν άκρως μεταβατική περίο-
δος. Έτσι χωρίζω τη ζωή μου σε δυο περι-
όδους, δηλαδή πριν αρχίσω να κάνω αυτό 
που κάνω τώρα και μετά. Πριν, εκτός από 
το ότι πήγαινα σχολείο δεν έκανα και δεν 
ήμουν συγκεντρωμένος σε τίποτα. Έπαιζα 
λίγη μουσική. Μόλις ενηλικιώθηκα κα-
τάλαβα ότι αυτό που ήθελα να κάνω ήταν  
να παίζω μουσική. Αποφάσισα να πάω στο 
Λονδίνο και να σπουδάσω κλασική σύν-
θεση και μουσική για κινηματογράφο και 
άρχισα να προσπαθώ να βρω δρόμους να 
φτιάξω τη μουσική μου και να κυνηγάω τα 
όνειρά μου.

Γράφετε μουσική και στίχους. Από πού 
εμπνέεστε;

Μου αρέσει να γράφω για τα πράγματα που 
απασχολούν γενικότερα, τα πράγματα που 
σκέφτομαι και φαντάζομαι. Στον πρώτο μου 
δίσκο, που ήμουν και μικρός τότε, αποφάσι-
σα να ασχοληθώ με τον έρωτα και τι σήμαι-
νε αυτός μέσα από τα μάτια ενός 18χρονου. 
Στο δεύτερο δίσκο με ενδιέφερε πάρα πολύ 
πώς τα αντίθετα αλληλοεξουδετερώνονται, 
αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει το ένα το 
άλλο. Από καλλιτέχνες μεγάλωσα με κλα-
σική μουσική και Χατζηδάκι. Αγαπώ πολύ 
τους Radiohead, Pink Floyd και άλλους.

Γιατί ένας καλλιτέχνης στην προκειμένη πε-
ρίπτωση εσείς που η μητρική σας γλώσσα 
είναι η ελληνική, επιλέγει να τραγουδάει 
στα αγγλικά;

Kυρίως γιατί ξεκίνησα από την Αγγλία, όπου 
και πρωτοέπαιξα τη μουσική μου εκεί προ-
σπαθώντας να απευθυνθώ σε ένα ευρύτερο 
κοινό και να μην έχω τη δυσκολία του να 
κατανοήσουν αυτό που προσπαθώ να πω. 
Στην πορεία όμως συνειδητοποίησα ότι το 
να μη γράφεις στη γλώσσα σου έχει το εξής 
όμορφο: η μητρική γλώσσα του καθενός 
σημαίνει πολλά για τον ίδιο και τους γύρω 
του. Δεν είναι το ίδιο να πεις σε αγαπώ ή 
ακόμα και να βρίσεις στη γλώσσα σου από 
το να το πεις σε μια ξένη γλώσσα, δεν έχει 
την ίδια ακουστική βαρύτητα. Είναι ένα φίλ-
τρο που μου δίνεται και το χρησιμοποιώ.

Είστε μόλις 25 ετών και τώρα ετοιμάζετε 
τον τρίτο δίσκο σας. Είναι εφικτό στις μέρες 
μας να το κάνει αυτό ένας νέος καλλιτέχνης;

Τo να δημιουργήσεις ένα δίσκο, να τον βγά-
λεις και να φτάσει στο σημείο να βρίσκεται 
στον κόσμο ψηφιακά είναι εύκολο. Το δύ-
σκολο είναι το μετά. Το να φτάσει στο κοινό, 
στον κόσμο και να προσπαθήσεις να βγεις 
στο εξωτερικό για να μοιραστείς τη μουσική 
σου σε μεγαλύτερο κοινό, αυτό είναι πολύ 
δύσκολο. Μικρότερος πίστευα ότι υπάρ-
χουν οι άνθρωποι που θα μπορούν να με 
βοηθήσουν, να με πάρουν από το χέρι και 
να με οδηγήσουν στο κοινό μου κατευθεί-
αν. Αυτό όμως δεν υπήρχε. Πλέον από το 
2015 έφτιαξα μια εταιρεία που είχε σκοπό 
να εξυπηρετήσει εμένα, όμως αντιλαμβα-
νόμενος ότι υπάρχουν τόσοι μουσικοί γύρω 
μου που έχουν την ίδια ανάγκη, πλέον έχω 
μια εταιρεία που βοηθάει νέους μουσικούς 
να βρουν το δρόμο τους.

Στη σκηνή έχετε πάντα μαζί σας το πιάνο. 
Βλέποντάς σας κανείς αντιλαμβάνεται ότι 
έχετε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του έως και 
ερωτική. 

Πρωτοακούμπησα το πιάνο όταν ήμουν 3 
ετών και από τότε παίζω συνέχεια. Το αγα-
πώ το πιάνο. Κάποιες φορές προσπαθώ να 
δουλεύω και χωρίς αυτό για να καθαρίζει 
λίγο το μυαλό από τον ήχο του και μετά ξα-
ναγυρνάω σε αυτό. Το πιάνο είναι το μέσο 
που έχω βρει σαν προέκταση των χεριών 
μου, ώστε να μεταφέρω  τα συναισθήματα 
που νιώθω.

Σας έχουν κατατάξει στα νέα μουσικά αστέρια 
της χώρας. Πως γίνεται κάποιος να κρατήσει 
τις ισορροπίες και να μην «πάρουν» τα μυαλά 
του αέρα;

Όταν τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σου είναι 
πολύ συγκεκριμένες και παρ’ όλα αυτά πιάνεις 
κάποιους από τους στόχους που είχες βάλει, 
τότε συνειδητοποιείς ότι δεν είναι αρκετό και 
ονειρεύεσαι παραπάνω. Είσαι μονίμως με 
το κεφάλι σκυμμένο και δουλεύεις για να το 
κατακτήσεις, έτσι δεν προλαβαίνεις να χαρείς 
ή να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Επίσης, οι 
μουσικοί που ανεβαίνουν στη σκηνή θα πρέ-
πει να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τη 
σκηνή και τον εαυτό τους που βρίσκεται κάτω 
από τη σκηνή. Πάνω στη σκηνή πρέπει να αι-

σθάνεσαι ότι σου ανήκει όλος ο κόσμος, γιατί 
όλοι εκεί είναι για σένα και αν δεν πιστεύεις 
ότι είσαι αρκετός τότε μπορεί να σε καταπιεί η 
σκηνή και τα φώτα. Αλλά κατεβαίνοντας κάτω 
από τη σκηνή αν πάρεις μαζί σου όλη αυτή την 
κατάσταση θα χαθείς σε άλλο κόσμο τελείως. 
Οπότε αυτά τα πράγματα είναι ξέχωρα.

Είστε δικτυωμένος στα social media; Ποιες 
είναι οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές για 
έναν καλλιτέχνη;

Τα χρησιμοποιώ αρκετά. Το καλό είναι ότι 
έχεις μια άμεση και γρήγορη επικοινωνία που 
δε χρειάζεται κάποιος για να αποφασίσει αν θα 
περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη η μου-
σική σου. Ταυτόχρονα, μου δίνει τη δυνατό-
τητα ξαφνικά να ακούσει τη μουσική μου και 
κάποιος από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερι-
κού. Τώρα το κακό προκύπτει από τα καλά. Το 
γεγονός ότι μπορείς να πεις πράγματα μέσω 
των social media σημαίνει ότι υπάρχει ένας 
κορεσμός. Όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η έκρη-
ξη των κοινωνικών δικτύων ήταν τεράστιο 
όχημα για έναν μουσικό. Τώρα πλέον υπάρ-
χουν τα πάντα και εσύ πρέπει να βρεις τον 
τρόπο να ξεχωρίσεις.

Theodore, το νέο μεγάλο μουσικό αστέρι της Ελλάδας
Ο ΚΆΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΆΝ ΜΙΛΆΕΙ ΣΤΗΝ Karfitsa

#συνέντευξη

Γεννήθηκε στην Αθήνα πριν από 25 χρόνια και μόλις ενηλικιώθηκε αποφάσισε ότι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του είναι μουσική. Ο λόγος για τον Theodore, κατά κόσμον 
Θοδωρή Πολυχρονόπουλο. Ένας μουσικός της νέας γενιάς που έχει ζήσει αρκετές μεγάλες στιγμές στην έως τώρα καριέρα του, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Με σκυμμένο 

το κεφάλι και ευγένεια προσπαθεί να δημιουργεί τη δική του μουσική. Έχει ήδη ανοίξει τα φτερά του στη διεθνή μουσική σκηνή. Κάνει αρκετά live, ωστόσο επιλεγμένα, στα 
οποία δημιουργεί ένα επιβλητικό μουσικό θέαμα τραβώντας την προσοχή του κοινού με τους ήχους του.

Συνέντευξη στη  Φιλίππα Βλαστού
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Οι Ministry έρχονται στο Principal Club Theater την 
Παρασκευή 2 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές Εισιτηρίων: 
Early Bird στα 25 ευρώ (μέχρι την εξάντλησή τους), 
στην προπώληση στα 28 ευρώ και στο ταμείο στα 
30 ευρώ.  Σημεία Προπώλησης: www.viva.gr, στο 
τηλέφωνο 11876 και σε όλα τα καταστήματα Seven 
Spots, Relaod, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευρυπί-
δης, Αθηνόραμα gr. «Η είδηση σκάει σαν βόμβα», 
δεν υπάρχει καλύτερη φράση για να συνοδέψει την 
ανακοίνωση της πρώτης, αναμενόμενης εδώ και 
πολλά χρόνια, εμφάνισης των εκρηκτικών Ministry 
στην Ελλάδα.  Η μπάντα που άλλαξε τη ροή της 
μουσικής ιστορίας και ο αρχιερέας του σκοτεινού 
Industrial ήχου, θα βρεθούν στη χώρα μας για δυο 
εμφανίσεις, από τις σπάνιες, που πραγματοποιούν 
πλέον ως μπάντα τα τελευταία χρόνια. Οι Ministry 
απευθύνονται σε ένα ιδιαίτερα πλατύ κοινό όσον 
αφορά στις μουσικές προτιμήσεις. Μας συνδέουν 
πολλά μαζί τους, με κομβικό σημείο το δίσκο, που 
έμελε να είναι και ο πιο εμπορικός στην καριέρα 
τους και έφερε τον ελληνικό τίτλο «ΚΕΦΑΛΗ ΞΘ» 
ή ως πιο γνωστό «Psalm 69: The Way to Succeed 
and the Way to Suck Eggs». Η κυκλοφορία αυτή ήταν 
σημείο αναφοράς και best seller τη χρονιά εκείνη 
(1992) σε όλο τον κόσμο.

Σημειώστε ότι όλος ο εξοπλισμός σκηνής θα έρθει 
από το εξωτερικό! Η Ministry experience του ελλη-
νικού κοινού δεν θα έχει τίποτε να ζηλέψει από τις 
άλλες εμφανίσεις, που θα πραγματοποιήσουν στην 
παγκόσμια περιοδεία τους.

Στο Eightball θα εμφανιστεί η Sofia Sarri το Σαββατο 
27 Μαΐου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 7 ευρώ. Opening 
act κάνουν οι Underwates Chess. 

Η μουσική της Σοφίας Σαρρή είναι προσωπική, παγα-
νιστική και μαγική. Ένα σύμπαν όπου οι επιλογές χω-
ρίς συμβιβασμούς είναι ευπρόσδεκτες, επιτρέποντας 
στην κρητική λύρα να αισθάνεται άνετα δίπλα στο 
αναλογικό synth και στο δαιμονισμένο χτύπημα του 
διπέταλου. Το ταξίδι της Σοφίας στη μουσική και το 
τραγούδι είναι μεγάλο. Έχει ερμηνεύσει και συνθέσει 
για μπάντες διαφορετικού υπόβαθρου, όπως η post 
rock κολεκτίβα των Night on Earth, πρωτοπόροι της 
indie σκηνής της Αθήνας. Αυτή τη φορά το ζητούμενο 
ήταν να ορίσει και να αφηγηθεί τα μουσικά μονοπά-
τια που έχει εξερευνήσει μέχρι σήμερα. Να χειριστεί 
τη φωνή της ως ισότιμο όργανο ανάμεσα στα άλλα 
μουσικά όργανα και να τραγουδήσει εκ βαθέων το 
μυστικιστικό παράλληλο σύμπαν της. Πειραματίζεται 
τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις σύγχρονες 
φόρμες, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί το συνοθύλευμα 
της μαζικής ηχητικής και μουσικής πληροφόρησης 
που χαρακτηρίζει τη γενιά της.

Οι Underwater Chess είναι ένα ηλεκτροακουστικό 
ντουέτο από τη Θεσσαλονίκη (Μιχάλης Βρέττας - 
βιολί, φωνή, Πάνος Παπάζογλου – κιθάρα, φωνή). 
Δημιουργήθηκαν το 2001, έχουν κυκλοφορήσει δύο 
άλμπουμ και έχουν πραγματοποιήσει πολλές συναυ-
λίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως αυτοσχε-
διαστικού χαρακτήρα.

Την Τετάρτη 31 Μαΐου ο Blaze Bayley θα ανέβει στην 
σκηνή του Eightball. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00. 
Τιμές εισιτηρίων στην προπώληση 12 ευρώ και στο 
ταμείο 15 ευρώ. Σημεία προπώλησης: The Nephilim 
Metal Musicstore (Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσα-
λονίκη, τηλ.: 694 53 66 526, www.nephilimstore.gr),  
Musicland Records (Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσα-
λονίκη, τηλ.: 2310 264880). Τη συναυλία θα ανοίξουν 
οι heavy rockers BEND FOR ELEVEN.

Το 8ο studio album του Blaze, με τίτλο «Infinite 
Entaglement» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2016 με 
μπάντα του πλέον τους Absolva, που συμπεριλαμ-
βάνουν τον κιθαρίστα Chris Appleton, τον drummer 
Martin McNee και τον μπασίστα Karl Schramm.

«Ψυχολογία μηδέν του Βορρά» στο BLOCK 33 το 
Σάββατο 27 Μαΐου. Ώρα: 20:00. Τιμή εισιτηρίου 6 
ευρώ στην προπώληση και 9 ευρώ στο ταμείο.

Στη σκηνή θα βρίσκονται: The Art Of Raw Records, 
Twinsanity, Fer De Lance, Λόγος Γένεσις, Αίρεση 5/5, 
Novel T, κ.α. Στα decks θα είναι ο Dj Slander (The Art 
Of Raw Records), Sativa και ο ΔΒΣ Άλγος Prod. Το 
οpening θα γίνει από τους Δ.Β.Σ που αποτελείται από 
παιδιά του Εύοσμου.

Λίγες μέρες αφότου θα έχει συμπληρώσει τα 54 του 
χρόνια ο εκ Μελβούρνης ορμώμενος Hugo Race, 
ιδρυτικό μέλος των Bad Seeds, επιστρέφει στις 27 
Μαϊου στο Club του Μύλου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισιτη-
ρίου στην προπώληση 13 ευρώ και στο ταμείο 15 
ευρώ. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα ση-
μεία: Stereodisc (Αριστοτέλους 4, τηλ. 2310 262912), 
Λωτός (Σκρά 7, τηλ. 2310 260776). Τη συναυλία θα 
ανοίξει η Σεμέλη Ταγαρά.

Η εμφάνιση τους στη Θεσσαλονίκη γίνεται στο πλαί-
σιο της νέας ευρωπαϊκής περιοδείας του, παρέα με 
τους Fatalists αυτή την φορά και τον τελευταίο του 
δίσκο «John Lee Hooker’s World Today» στις απο-
σκευές.

HUGO RACE ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΗΔΕΝ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑMINISTRY SOFIA SARRI

BLAZE BAYLEY

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

 Κυριακή 28 Μαϊου 2017 | ώρα 8.00 μ.μ.
Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής»
στο Κέντρο Πολιτισμού Πανοράματος

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο»

Τραγουδούν:
Ιόλη Ρώσσιου, Δημήτρης Κεχαγιάς

Δέσποινα Σκέντου, Δημήτρης Ατζέμης
Πιάνο: Σάκης Κοντονικόλας
Κιθάρα: Κώστας Ματσίγκος
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#ζώδια

Πολύ πιθανόν να έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλές 
νέες ασχολίες που θα σας δώσουν νέα δεδομένα στη 
ζωή σας. Αν θέλετε πολύ να διεκδικήσετε κάποια 
χρήματα που σας έχουν άδικα αφαιρέσει, αυτή είναι μια 
καλή περίοδος, ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να κάνετε 
τις απαιτούμενες κινήσεις. 

Αν και θα νιώσετε κάποια στιγμή ότι τα πράγματα που 
θεωρείτε δεδομένα έχουν αρχίσει και αλλάζουν λόγω 
συνθηκών, αυτό δεν σημαίνει ότι χάσατε την επαφή 
σας με τους ανθρώπους που σας δένουν πάρα πολλά. 
Οι ειλικρινείς συζητήσεις θα σας φέρνουν πιο κοντά σε 
αγαπημένα πρόσωπα. 

Είστε πολύ απασχολημένοι αυτήν τη χρονική περίοδο 
με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την υλική σας 
σταθερότητα. Για κάποιους λόγους θα πρέπει να βρείτε 
τη χρυσή τομή σε καταστάσεις που σας πιέζουν, ενώ θα 
έρθουν κάποιες συνθήκες που θα σας θυμίζουν λάθη που 
κάνατε και αφορούσαν την οικονομική σας υπόσταση.

Ίσως να χρειαστεί να επανεξετάσετε ένα πολύ σοβαρό 
θέμα που αφορά μία σχέση σας. Αν δεν υπάρξουν λύσεις 
τώρα, πολύ σύντομα θα πρέπει να απομακρυνθείτε από 
το πρόσωπο που σας δημιουργεί άδικες στεναχώριες. Οι 
ώριμες συζητήσεις θα σας αποτρέψουν από τα λάθη.

Αν για κάποιους λόγους ήσασταν σε μία περίοδο 
αναστατώσεων και παραλογισμού από τους άλλους, ήρθε 
η στιγμή να πατήσετε πόδι σε ό,τι σας χαλά τη διάθεση. Οι 
μέρες αυτές είναι επίσης κατάλληλες ώστε να ξεκινήσετε 
ένα νέο διάβημα πάνω στα επαγγελματικά σας. 

Μην ανοιχτείτε με αγορές και συμφωνίες οικονομικές, 
που θα σας φέρουν αργότερα σε δύσκολη θέση. Αν 
υπάρχουν εκκρεμότητες νομικές όπου το στοιχείο που 
τις χαρακτηρίζει είναι καθαρά μία υλική υπόθεση, αυτό 
θα πάρει θετική εξέλιξη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το διάστημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συναντήσετε 
κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα και να αναθερμανθούν οι 
μεταξύ σας σχέσεις. Το ξεκαθάρισμα των ανασφαλειών σας 
θα γίνει η αιτία να βρείτε την προσωπική σας ηρεμία μέσα 
από ώριμες σκέψεις και διεκδικήσεις. Τα οικονομικά θα 
σας απασχολήσουν πάρα πολύ.

Θέλετε να ζήσετε έντονα τις προκλήσεις που σας έχουν 
πλησιάσει και αυτό σάς κάνει ανίσχυρους στο συναίσθημα 
και στην πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει μια σχέση. 
Μπορεί να αφεθείτε σε έναν κρυφό έρωτα, που κοινωνι-
κά δεν είναι αποδεκτός, ή να αφήσετε τις καταστάσεις να 
σας ορίζουν χωρίς να αντιδράσετε καθόλου. 

ΠΆΡΘΕΝΟΣ

ΆΙΓΟΚΕΡΏΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΏΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα μπορέσετε με ευκολία να τακτοποιήσετε επαγγελ-
ματικά θέματα που εκκρεμούν από την αρχή του μήνα. 
Βέβαια, μην επαναπαύεστε στην τύχη, όταν και εκείνη 
δουλεύει καλύτερα με τη δική σας προσπάθεια. Βρείτε 
λοιπόν τον κατάλληλο τρόπο να προχωρήσετε αυτό το 
οποίο είστε ικανοί να κάνετε. 

Θα παρουσιαστούν κάποια εμπόδια στην επικοινωνία 
σας με τον/τη σύντροφό σας. Όλα θα εξαρτηθούν από τη 
σωστή διαχείριση της κατάστασης και η εξέλιξη βρίσκεται 
στα δικά σας χέρια. Με σωστούς χειρισμούς θα μπορέσε-
τε να βρείτε τους παλιούς σας ρυθμούς.

Οι καταστάσεις που επικρατούν αυτό το διάστημα θα σας 
ωθήσουν στο να πάρετε κάποιες αποφάσεις που έχουν 
να κάνουν με την προσωπική σας ζωή. Αν βρίσκεστε σε 
κάποια σχέση, πολύ πιθανόν να έχει ωριμάσει μέσα σας 
το ενδεχόμενο μιας νομιμοποίησης ή ολοκλήρωσης για 
να προχωρήσετε ένα βήμα ακόμα. 

Υπάρχουν πολλά θέματα που σας κάνουν να είστε σε 
αναμονή. Οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα σάς 
έχουν δημιουργήσει μία ανασφάλεια και δεν ξέρετε 
πότε θα πρέπει να αντιδράσετε. Βέβαια, οι συνθήκες θα 
είναι πιο κατάλληλες το επόμενο διάστημα, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την προσωπική σας ζωή. 

ΤΆΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΆΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Το εντυπωσιακό δείπνο από τον Λ. Λαζάρου

Της Φ. Βλαστού
Σε ένα οινοποιείο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης βρίσκεται η ρετσίνα για την 
οποία οινοκριτικοί από όλο τον κόσμο γράφουν «ύμνους».

Η οικογένεια Κεχρή έχει καταφέρει εδώ και αρκετές δεκαετίες να εκσυγ-
χρονίσει το παραδοσιακό ποτό της Ελλάδας γευστικά, αλλά και εμπορικά. 
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ευάγγελος Κεχρής το 1911 επιστρέφοντας από την 
Αμερική, είχε βάλει στις βαλίτσες του γυάλινα μπουκάλια και μέσα τους 
είχε οραματιστεί να εμφιαλώσει κρασί, όπου μέχρι τότε στην Ελλάδα που-
λιόταν χύμα. Έτσι και έκανε. Το χαρακτηριστικό της πρωτοπορίας για τα 
ελληνικά δεδομένα, έμελε λοιπόν, να γίνει η δυναμική των  Κεχρίδων στις 
οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.

Τη Δευτέρα, 15 Μαΐου, το οινοποιείο «Κεχρής», φιλοξένησε δημοσιογρά-
φους και επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης από το χώρο της εστίασης και 
του τουρισμού στις εγκαταστάσεις της νέας επέκτασης της εταιρείας, που 
πρόκειται σύντομα να εγκαινιαστεί. Σε μια εκδήλωση με τίτλο: «Κεχριμπά-
ρι η ρετσίνα που πρωτοπορεί», ο Στέλιος και η Ελένη Κεχρή, μοιράστηκαν 
με τους καλεσμένους τους το όραμα, τους στόχους, τις θέσεις τους για 
τη ρετσίνα, αλλά και προσωπικές ιστορίες που έχουν βιώσει μέσα σε μια 
πορεία δεκαετιών αφιερωμένης στην αναβάθμιση της ποιότητας και της 
εικόνας αυτού του μοναδικού προϊόντος της ελληνικής γαστρονομίας.

Μόλις κατέφθαναν οι καλεσμένοι, σε μικρά γκρουπ, ξεναγούνταν στους 
χώρους οινοποίησης, παλαίωσης, εμφιάλωσης. Στη συνέχεια, οδηγούνταν 
στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ιστορίας του οινοποιεί-
ου «Κεχρής» και γευσιγνωσία των ρετσινών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό δείπνο, όπου οι προσκεκλη-
μένοι έφαγαν από τα χέρια του γνωστού σεφ Λευτέρη Λαζάρου που μαζί 
με τον Γιάννη Παρίκο και την ομάδα του Varoulko Seaside είχαν σχεδιάσει 
και εκτελέσει μενού με τέσσερα διαφορετικά πιάτα που διαδοχικά σερβι-
ρόταν η αντίστοιχη ρετσίνα που έδενε το φαγητό στον ουρανίσκο. Το πρώτο 
πιάτο ήταν καρπάτσιο λαβράκι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αχινό. Το 
επόμενο πιάτο ήταν ψαροκεφτές με ροφό και γλυκόξινη πιπεράτη σάλτσα. 
Το τρίτο πιάτο ήταν φιλέτα ψαριού σε λεπτές φέτες ψωμιού με προζύμι 
κρέμα αρακά, μους καπνιστής μελιτζάνας και μαρμελάδες ντομάτας και 
καρότου. Το κριθαράκι με γαρίδες παρμεζάνα και μπούκοβο αποτέλεσε το 
τέταρτο πιάτο. Το τελικό στάδιο του γεύματος απογειώθηκε με το επιδόρπιο 
από σοκολάτα Gianduja με κρέμα ελληνικού καφέ και παγωτό βανίλιας 
συνοδευόμενο από Λικέρ Δωρική Καρυδάκι, το οποίο  είναι ένα από τα δύο 
μοναδικά λικέρ που φτιάχνει από το 1984 ο Στέλιος Κεχρής.

Ελένη και Στέλιος ΚεχρήςΣτιγμιότυπο της βραδιάς

Έφη Κανάκα- Αφροδίτη Αντωνίου- Ζωή Κεχρή Στέφανος Κόγιας - Νίκος Μάνεσης -  
Χρήστος Κατσάνος

Λευτέρης Λαζάρου Μερώπη Παπαδοπούλου- Ελένη Κεχρή

Μαρία Αμανατίδου - Αφροδίτη Τομπακίδου Κωνσταντίνος Γαργάνης - Ζωή Κεχρή  
Κωνσταντίνος Μάρκου
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Το ωραιότερο gala όλων των εποχών, σύμφωνα 
με τις απόψεις των εμπόρων, πραγματοποιήθηκε 
στην Καστοριά στο πλαίσιο της 42ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Γούνας. Το Gala για πρώτη φορά διεξήχθη 
στην εξωτερική πλατεία «ΝΤΟΛΤΣΟΣ» στο ιστορικό 
κέντρο της Καστοριάς με κεντρική παρουσιάστρια 
την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στο gala συμμετείχαν 15 
γουνοποιοί από την Καστοριά και παρουσίασαν 8 
μοναδικά κομμάτια ο καθένας. Με την παρουσία 
τους τίμησαν το gala ο Λάκης Γαβαλάς και η Βάνα 
Μπάρμπα, ενώ την βραδιά έκλεισαν η Νίνα Λοτσά-
ρη με την συνοδεία του Ωδείου Βορείου Ελλάδος. 

Φημισμένοι γουνοποιοί «ζέσταναν» την πασαρέλα…

Μαρία Τσάνκ, Χρύσα Αυταρά

Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή Γιάννης Κορεντσίδης (Πρόεδρος Συνδέσμου γουνοποιών Καστοριάς),  
Βάνα Μπάρμπα, Ιορδάνης και Μαρία Μιχαηλίδη

Catwalk

Σταματίνα Τσιμτσιλή,Ιωάννης Κορεντσίδης Πρόεδρος Συνδέσμου γουνοποιών 
Καστοριάς),Νάνσυ Υφαντίδου της διοργανώτριας PR BIZZ

#social_life
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Να πάρει τη ρεβάνς απέναντι στην ΑΕΚ θέλει αύριο 
(20:30) ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης ημέρας των 

πλέι-οφ της Super League, για την εντός έδρας ήττα 
στην πρεμιέρα. Ο «δικέφαλος», που έχει μπροστά 

του μία σειρά από ντέρμπι, αφού αυτό με την Ένωση 
ακολουθεί εκείνο με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα 

την Τετάρτη (31/5), θέλει να κάνει το «2 στα 2», ώστε 
να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες υπάρχουν για 

έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στο άλλο ματς της ημέρας, 
ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 18:15 τον Πανιώνιο.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση, που επικρατεί στην ομάδα 
του Άρη, μετά τη νέα απώλεια βαθμών την περασμέ-

νη Κυριακή (0-0 με τη Λαμία), καθώς οι «κίτρινοι» 
απώλεσαν και την τελευταία ελπίδα, που είχαν για 

άνοδο στη Super League. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να κρατήσει με νύχια και 

με δόντια μέχρι τέλους την 3η θέση και να περιμένει τις 
εξελίξεις στη μεγάλη κατηγορία σχετικά με τις αδειο-
δοτήσεις των ομάδων, μήπως προκύψει κάποια κενή 
θέση. Μέχρι τότε, οι παίκτες του Νίκου Κωστένογλου 
είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν συγκεντρωμένοι 

στα καθήκοντά τους μέσα στο γήπεδο, κλείνοντας τα 
αυτιά τους σε ό,τι συμβαίνει έξω από αυτό. Ο Θοδωρής 

Καρυπίδης και οι συνεργάτες του θα κάνουν «ταμείο» 
στο φινάλε του πρωταθλήματος – απομένουν ακόμα 

τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωσή του – και τότε ο 
καθένας θα κληθεί ν’ αναλάβει τις ευθύνες του.

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στον Ηρακλή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας, αφού μετά την ψηφοφορία 

στη Σούπερ Λιγκ και το 9-2 κατά του «γηραιού», ο 
τελευταίος πήρε τον δρόμο για τη Football League, 

σε αντίθεση με τον Λεβαδειακό, που παρέμεινε στην 
κατηγορία. Και αν μέχρι χθες η μόνη ελπίδα του 

Ηρακλή άκουγε στο όνομα «Διαιτητικό Δικαστήριο», 
στο οποίο και προσέφυγε για την υπόθεση Πουρ-

τουλίδη, πλέον ούτε και αυτή υφίσταται. Άλλωστε, 
ακόμα και αν δικαιωθεί από το Διαιτητικό Δικαστή-
ριο, από τη  στιγμή που δεν πήρε άδεια συμμετοχής 
στο πρωτάθλημα, δεν έχει δικαίωμα να είναι παρών 

στη Super League της επόμενης περιόδου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη χθεσινή συνεδρίαση της 

Λίγκας, οι «κυανόλευκοι» πέταξαν «λευκή» πετσέτα, 
καθώς παραιτήθηκαν από την έφεση που είχαν κα-

ταθέσει για τη μη αδειοδότησή τους από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Έπεσε και επίσημα πλέον η αυλαία του φετινού 
πρωταθλήματος για τη Βέροια, με τη νέα χρονιά να 

βρίσκει την ομάδα της Ημαθίας στη Football League. 
Οι προσφυγές και τα ερωτηματικά για το «αύριο» 

του συλλόγου συνθέτουν το κλίμα στην βεροιώτικη 
ομάδα, την ίδια ώρα που μένει να φανεί ποια θα είναι 

τα συνολικά χρέη που θα την ακολουθήσουν στη Β’ 
Εθνική και θα βαρύνουν την όποια διοίκηση.

Ντέρμπι και στο…  
βάθος Τσάμπιονς Λιγκ

Να τελειώνει η χρονιά

Υποβιβάστηκε ο «γηραιός»

Προσφυγές  
και… θολό τοπίο

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας δεν κατάφερε στο φινάλε 
του φετινού πρωταθλήματος να εξασφαλίσει την παρα-
μονή του στην κατηγορία, μετά την ήττα του με 4-2 από 
την ΑΕ Καραϊσκάκης και έτσι αποχαιρέτισε τις εθνικές 
κατηγορίες. Η ομάδα της Πιερίας πάλεψε μέχρι τέλους 
για να σώσει την παρτίδα, αλλά δεν τα κατάφερε. 

Από την πλευρά του, ο Πιερικός, αν και με παίκτες 
απροπόνητους όλη την περασμένη εβδομάδα και με… 
χίλια άλλα προβλήματα, έκανε το καθήκον του και 
κατέβηκε κανονικά στο ματς με τον Αστέρα Πετριτή, 
γνωρίζοντας την ήττα με 3-1. Με αρνητικό αποτέλε-
σμα έκλεισε, επίσης, τη χρονιά και η Πύδνα Κίτρους 
(2-1 από τον Τηλυκράτη), η οποία κατετάγη 5η, ενώ ο 
Διαγόρας Σεβαστής, που τερμάτισε μέσα στην πρώτη 
τετράδα, επικράτησε με 2-0 του Εθνικού Φιλιππιάδας.

Έχοντας σώσει εδώ και αρκετό καιρό τη φετινή… 
παρτίδα ο Πανσερραϊκός, αγωνίζεται πλέον χωρίς 
άγχος, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις το «πλη-
ρώνει» αυτό. Όπως αποδείχθηκε, μάλιστα, και στο 
τελευταίο ματς στην Καρδίτσα, όπου η γηπεδούχος 
Αναγέννηση είχε το βαθμολογικό κίνητρο, που την 
ώθησε στη νίκη (2-1), εν αντιθέσει με τα «λιοντάρια». 
Στα συν, πάντως, είναι ότι ο τεχνικός των Σερραίων, 
Παναγιώτης Διλμπέρης, είχε την ευκαιρία να δώσει 
χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς αθλητές.

Νίκη-παραμονής πέτυχε την περασμένη Κυριακή 
ο Αιγινιακός με αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα 
(2-0) και πλέον μπορεί ν’ ατενίζει με περισσότερη 
αισιοδοξία τη συνέχεια. Η ομάδα της Πιερίας πήρε το 
πολυπόθητο τρίποντο, παρά το γεγονός ότι αγωνί-
στηκε με πολλές απουσίες βασικών της παικτών, και 
εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της 
Football League και την επόμενη σεζόν.

Πρώτος έκοψε το νήμα στο φετινό πρωτάθλημα της 
Χαλκιδικής ο Άρης Παλαιοχωρίου, μετά και τη νίκη 
του με 2-1 επί της ομάδας του Στρατωνίου και πλέον 
οι «κιτρινόμαυροι» οδεύουν προς την Γ΄ Εθνική. 
Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο 
σύλλογος του Παλαιοχωρίου ολοκλήρωσε αήττητος 
τις φετινές του υποχρεώσεις, έχοντας απολογισμό 
26 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον Κιλκισι-
ακό την προσεχή Τετάρτη 31 Μαΐου, με αφορμή και 
την επιστροφή της ομάδας στα εθνικές κατηγορίες. 
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Το Δ.Σ. του 
Α.Ο.Κιλκισιακού, σύμφωνα με το καταστατικό του, 
προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου 
να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του, Δημοτική 
Αγορά 1 – Κιλκίς, στις 31.05.2017 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: - Διοικη-
τικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ., - Οικονομικός 
απολογισμός, - Έγκριση πεπραγμένων και απαλλα-
γή του απερχόμενου Δ.Σ., - Εκλογή νέου Δ.Σ. και 
Eξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Γ.Σ. θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα, της Κυριακή 
11.06.2017 και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο».

Υποτονικός χωρίς  
βαθμολογικό κίνητρο

Έσωσε την παρτίδα

Πρωταθλητής  
ο Άρης Παλαιοχωρίου

Γενική συνέλευση  
στον Κιλκισιακό

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Επιστροφή μετά από τέσσερα χρόνια στη Football 
League για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος 
έριξε αυλαία για φέτος με «τριάρα» απέναντι στον 
Αλμωπό Αριδαίας. Οι Πόντιοι, λοιπόν, πέτυχαν τον 
μεγάλο φετινό τους στόχο και ήδη κάνουν τα σχέδιά 
τους για τη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία. Από 
την πλευρά της, η ΑΠΕ Λαγκαδά έκλεισε πετυχημένα 
τη φετινή χρονιά με την κατάκτηση της 3ης θέσης, 
ενώ η Καρδία, στην παρθενική της συμμετοχή στις 
εθνικές κατηγορίες, κατετάγη 10η.

Πλάνα Β  ́Εθνικής  
κάνει ο Απόλλων

Αποχαιρέτισε ο Αχιλλέας  
Νεοκαισάρειας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

#γήπεδα
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Το όνομα της Ελευθερίας Κολλήγα είναι άμεσα συνδεδε-
μένο με τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, αφού 
η 33χρονη αμυντικός θεωρείται η... ζωντανή ιστορία του 
«κιτρινόμαυρου» τμήματος. Πρόκειται για μία αθλήτρια, η 
οποία τίμησε για μία περίπου δεκαετία τη φανέλα του Άρη 
και πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την απόφασή της ν’ 
αποσυρθεί από την ενεργό δράση, θεωρώντας πως ήρθε 
το «πλήρωμα του χρόνου». 

Η Ελευθερία, αν και ξεκίνησε ως κωπηλάτισσα στη γενέτει-
ρά της, την Καστοριά, όταν ήρθε το 2002 στη Θεσσαλονίκη 
για να φοιτήσει στα ΤΕΦΑΑ, άλλαξε… ρότα και προτίμησε 
το ποδόσφαιρο. Όπως, άλλωστε, λέει και η ίδια «είχα πά-
ντα την επιθυμία ν’  ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν 
υπήρχε γυναικεία ομάδα στην πόλη μου!».

Ξεκίνησε, λοιπόν, την καριέρα της ως ποδοσφαιρίστρια 
στην ομάδα της Ηλιούπολης, η οποία το 2008 απορροφή-
θηκε από τον Άρη και συνέχισε ως αρχηγός του «κιτρινό-

μαυρου» τμήματος. Παράλληλα, το διάστημα αυτό ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές της στα ΤΕΦΑΑ και την τελευταία τριετία 
ανέλαβε να προπονεί τις μικρές του Άρη, μαθαίνοντάς τους 
τα μυστικά του ποδοσφαίρου.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η καθημερινότητά της μοιράζεται 
ανάμεσα σε πρωινή εργασία στο εργοστάσιο (παλιότερα σε 
τουριστικό γραφείο) – αφού το γυναικείο ποδόσφαιρο στη 
χώρα μας είναι ακόμα ερασιτεχνικό και ως εκ τούτου οι 
αθλήτριες δεν βιοπορίζονται από αυτό – και στις προπονή-
σεις το απόγευμα.

Συνεπώς, ένα 24ώρο ποτέ δεν της ήταν αρκετό και για τον 
λόγο αυτό, η ίδια πήρε πρόσφατα την απόφαση να σταμα-
τήσει ως αθλήτρια, μένοντας, ωστόσο, δίπλα στο αγαπημέ-
νο της άθλημα και στον Άρη από τη θέση της προπονήτρι-
ας. Η ζωή θέλει θυσίες και στην περίπτωση της Ελευθερίας 
Κολλήγα αυτή που μπήκε στον βωμό ήταν η καριέρα της 
ως ποδοσφαιρίστρια.

Το τμήμα πάλης της ΧΑΝΘ είναι ένα από τα πιο ιστορικά, 
που διαθέτει ο σύλλογος, καθώς προπολεμικά η πρώτη 
αναφορά για την ίδρυσή του καταγράφεται μόλις το 1939 
στην Εφημερίδα των Βαλκανίων! Μετά τον πόλεμο (1954) 
σημειώνεται η πρώτη του παρουσία στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής πάλης, όπου κατέκτησε 
ένα χάλκινο μετάλλιο με τον Ζαμπέτογλου. Η ομάδα πά-
λης της ΧΑΝΘ άρχισε να οργανώνεται περισσότερο από 
το 1958, ενώ ήδη από την επόμενη χρονιά οι αθλητές της 
«κλέβουν» τις εντυπώσεις στους αγώνες, που συμμετέ-
χουν. Μάλιστα, η πρωτιά δε θ’ αργήσει να έρθει για την 
ομάδα της Αδελφότητας, που το 1960 κατετάγη πρώτη 

στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ελευθέρας Ερασιτε-
χνικής και Ελληνορωμαϊκής Πάλης, ενώ οι αθλητές της 
αποτελούσαν βασικά μέλη της Εθνική ομάδας. Οι επιτυ-
χίες του τμήματος συνεχίστηκαν σε όλες τις ηλικίες μέ-
χρι και τις πρώτες χρονιές της δεκαετίας του ΄70, για ν’ 
ακολουθήσει μία μικρή κάμψη την επόμενη επταετία και 
να επιστρέψει εν τέλει δριμύτερο το 1977. Ωστόσο, από το 
2005 και έπειτα το ιστορικό αυτό τμήμα με δέκα πανελ-
λήνια πρωταθλήματα στο ενεργητικό του αναγκάστηκε ν’  
αναστείλει τη λειτουργία του, έχοντας ως παρακαταθήκη 
τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Η δουλειά στο εργοστάσιο και η καριέρα στον Άρη Σε δύο αγωνιστικές τελειώνει η σειρά 
των αγώνων των πλέι οφ του πρω-
ταθλήματος της Super League, αλλά 
η ανάμνηση που αφήνει πίσω της δεν 
ενθουσιάζει κανέναν.

Η εικόνα των άδειων κερκίδων και 
το αγωνιστικό θέαμα προκαλούν 
απογοήτευση στους φίλους του 
ποδοσφαίρου και συγχρόνως ίσως 
την καλύτερη απόδειξη ότι ο θεσμός 
των πλέι οφ έχει ξεφτίσει. 

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε 
πριν από χρόνια στην καθιέρωση της 
διαδικασίας των έξτρα αγώνων, κυ-
ρίως για τηλεοπτικούς λόγους γιατί 
ήθελε να δώσει μεγαλύτερο αριθμό 
αγώνων, τηλεοπτικό προϊόν δηλαδή, 
στο συνδρομητικό κανάλι.

Αρχικώς η ιδέα φάνηκε ότι 
είχε ενδιαφέρον. Στην εξέ-

λιξη όμως αποδείχθηκε 
ότι η πρωτιά στα πλέι οφ 
η οποία δίνει το δικαίωμα 
να αγωνισθεί η ομάδα 

που θα την καταλάβει στα 
προκριματικά του Champions 

League δεν κεντρίζει σε μεγάλο 
βαθμό το ενδιαφέρον του κόσμου. 
Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με 
το ότι οι ομάδες που συμμετέχουν 
στα πλέι οφ είναι αυτές που έχουν 
αγωνισθεί και στους περισσότερους 
αγώνες της περιόδου, άρα δεν έχουν 
αγωνιστική φρεσκάδα, λογικό είναι 
να παρουσιάζουν κακό θέαμα.

Ποιο θα μπορούσε να είναι το αντί-
δοτο; Θεωρητικά η υλοποίηση της 
πρότασης που συζητείται, δηλαδή ο 
πρωταθλητής να βγαίνει μέσα από 
τη διαδικασία των πλέι οφ ώστε να 
υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η πρόταση δεν απορρίφθηκε από τη 
Super League και εξετάζεται καθώς 
είναι και επιθυμία της NOVA.

Σε κάθε περίπτωση πάντως εάν 
τελικώς υλοποιηθεί η πρόταση και 
στην επόμενη αγωνιστική περίοδο 
ο πρωταθλητής θα προκύπτει μέσα 
από τη διαδικασία των πλέι οφ θα εί-
ναι εξέλιξη που θα δώσει ώθηση στο 
ενδιαφέρον του μίνι πρωταθλήματος.

Με μία όμως προϋπόθεση: ο πρώτος 
της κανονικής περιόδου να μη μπαί-
νει στη διαδικασία των πλέι οφ με 
μεγάλη διαφορά πόντων στην ειδική 
βαθμολογία.

Άρα λοιπόν η βασική προϋπόθεση 
είναι να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα όπου θα κυριαρχεί 
η ισονομία και ο σεβασμός στο 
ποδοσφαιρικό προϊόν. Διαφορετικά 
τζάμπα κόπος.

Η πονεμένη ιστορία  
των αγώνων πλέι οφ
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Πάλη ΧΑΝΘ: Από την ακμή στην… παρακμή

ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΚΟΛΛΗΓΆ
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Για τους λάτρεις του ελληνικού καφέ που έχουν 
μάθει να τον απολαμβάνουν με πλούσιο καϊμάκι 
έφτασε το νέο ηλεκτρικό μπρίκι από τη VICKO τώρα 
μόνο με 12,90. Με ισχύ 800watt είναι ιδανικό για 
παραδοσιακό ελληνικό καφέ αλλά και ζεστό νερό 
για κάθε ρόφημα σε λιγότερο από 1 λεπτό! Η χωρη-
τικότητά του αρκεί για να ετοιμάσουμε 4 φλιτζάνια 
ελληνικού καφέ ενώ πλέον δεν θα χρειάζεται να 
ανησυχούμε μήπως τελειώσει το γκαζάκι! Διαθέ-
τει διακόπτη on/off με φωτεινή ένδειξη λειτουργί-
ας ενώ η αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση 360 
μοιρών κάνει το καθάρισμα ακόμα πιο εύκολο. Συ-
νοδεύεται με 2 χρόνια εγγύηση. Τιμή : €12,90 από 
€23,50. Η προσφορά ισχύει από 15 έως 31 Μαΐου 
2017.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσ-
σαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) στηρίζει την ομάδα παλαι-
μάχων του ΗΡΑΚΛΗ, για τις δράσεις φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα που συμμετέχουν οι παλαίμαχοι ποδο-
σφαιριστές για προσφορά σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες και συνανθρώπους μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπα-
κούρας μαζί με στελέχη της Εταιρείας, συνάντησαν 
τον εκπρόσωπο της ομάδας παλαιμάχων του ΗΡΑ-
ΚΛΗ κ. Κώστα Αϊδινίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες της ομάδας παλαιμάχων του ΗΡΑΚΛΗ 
για συνεισφορά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Για τον σκοπό αυτό, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα υποστηρίξει το 
φιλικό παιχνίδι των παλαιμάχων του ΗΡΑΚΛΗ το 
Σάββατο 20 Μαϊου στις 5 μ.μ. στο Καυταντζόγλειο 
στάδιο, με αντίπαλο την ομάδα ΣΤΑΣΥ των Εργαζομέ-
νων στις Δημόσιες Συγκοινωνίες, για την ενίσχυση 
και νοσηλεία της μικρής Γεωργίας, που έχει ανάγκη 
ειδικευμένης θεραπείας. Οι θεμελιώδεις αξίες της 
προσφοράς και της συμμετοχής αποτελούν βασικές 

αρχές της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης 
- Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), η οποία σε συνεργασία 
με συλλόγους με φιλανθρωπικό έργο, φροντίζει 
συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις να διατηρήσει 
την κοινωνική ευθύνη, έχοντας σαν προτεραιότητα 
τον συνάνθρωπο.

To SolidarityNow στηρίζει τους πιο ευάλωτους 
πληθυσμούς με κάθε τρόπο. Πώς; Ενισχύοντας και 
ενδυναμώνοντάς τους με σκοπό να διαχειριστούν 
ξανά τη ζωή τους με αυτονομία και αξιοπρέπεια. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού, το SolidarityNow 
υλοποιεί το πρόγραμμα παροχής μετρητών μέσω 
προπληρωμένων καρτών Cash4Solidarity, για 
όλους τους ωφελούμενούς του που εντάσσονται 
στο πρόγραμμα Στέγασης & Φιλοξενίας Home for 
Hope, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το πρόγραμμα παροχής 
μετρητών με τη χρήση προπληρωμένων καρτών 
Cash4Solidarity, το οποίο  από το Νοέμβριο του 2016 
μέχρι τον Απρίλιο του 2017, υλοποιείται σε συνερ-
γασία με τη Western Union. Μέχρι σήμερα, έχουν δι-
ανεμηθεί σχεδόν 900  προπληρωμένες κάρτες, που 
αντιστοιχούν σε πάνω από 2.100 ωφελούμενους του 
SolidarityNow, οι οποίοι φιλοξενούνται στις δομές 
στέγασης και φιλοξενίας της οργάνωσης.  

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 7.800 (5.400 από τις τρείς 
τάξεις του Γυμνασίου και 2.400 από τις τρεις τελευ-
ταίες τάξεις του Λυκείου), πήραν μέρος στον Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που διοργανώνει η Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών. Μαθητές με αγάπη για τη Φυσική 
από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας, κέρδισαν συ-
νολικά 50 βραβεία και 70 επαίνους αποδεικνύοντας 
πως σε εποχές δύσκολες περισσεύει η αγάπη για 
την Επιστήμη.  «Οι πρωτιές από την Ηγουμενίτσα, τις 
Σέρρες, την Αλεξανδρούπολη, σε μαθητές δημοσίων 
σχολείων αποδεικνύουν πως υπάρχουν ευκαιρίες για 
όλους» , τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Ελλήνων Φυσικών Παναγιώτης Φιλντίσης. Φέ-
τος, δόθηκαν στους αριστεύσαντες του Διαγωνισμού 
και υποτροφίες για το Θερινό Σχολείο Φυσικής που 
διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Θεσσα-
λονίκη, ενώ ακόμη δόθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό 
μαθητών η δυνατότητα τριήμερων εκπαιδευτικών δι-
ακοπών στο πρωτοποριακό camp, «οι Αγγελιοφόροι 
του Ολύμπου» που διοργανώνει η ΕΕΦ.

H νέα σειρά θρίλερ, Riviera, με την υπογραφή του 
βραβευμένου με OSCAR  Νιλ Τζόρνταν και πρωτα-
γωνίστρια την Τζούλια Στάιλς, έρχεται σε Α’ τηλε-
οπτική προβολή, αποκλειστικά στην COSMOTE TV. 
Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD 
την Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 22.00, αμέσως μετά 
την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία.  Η 
σειρά ακολουθεί την Τζορτζίνα, η οποία μετά τον 
θάνατο του δισεκατομμυριούχου συζύγου της, από 
έκρηξη στο ιστιοπλοϊκό του, έρχεται αντιμέτωπη 
με σοκαριστικές αποκαλύψεις, καθώς μαθαίνει ότι 
η πολυτελής ζωή της μέχρι τότε ήταν αποτέλεσμα 
εγκληματικής δράσης.

Η MMD, η κορυφαία εταιρία τεχνολογίας και brand 
license partner των οθονών Philips, παρουσιάζει 
τη νέα κυρτή οθόνη 32 ιντσών της σειράς E-line 
για οικιακούς χρήστες, που προσφέρει φανταστικά 
χρώματα και κυρτή εμπειρία προβολής στο σπίτι. 
Με ευρεία γωνία θέασης και ανάλυση Full HD που 
συμπληρώνει την τεχνολογία Ultra-Wide-Color, η 
νέα οθόνη εμπλουτίζει την ήδη εντυπωσιακή σει-
ρά κυρτών οθονών Philips και παράλληλα επιβε-
βαιώνει τη δέσμευση της MMD να προσφέρει μια 
ευέλικτη και ολοκληρωμένη γκάμα στην κατηγορία 
κυρτών οθονών.  Στο σπίτι, οι οθόνες αναμένεται 
να εκτελούν ένα μεγάλο εύρος εργασιών. Η νέα 
328E8QJAB5 στις 32 ίντσες, είναι αρκετά μεγάλη 
ώστε να δίνει στους χρήστες μια άνετη αίσθηση 
χώρου για κάθε εργασία. Χάρη στην καμπυλότητα, η 
οθόνη αγκαλιάζει απαλά τη γραμμή ορατότητας του 
χρήστη, συμβάλλοντας  στην καλύτερη συγκέντρω-
ση –ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως είναι 
το σπίτι.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 22ο Βαλκανικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, στο «Makedonia Palace». Πλή-
θος συνέδρων από τις γείτονες Βαλκανικές χώρες, παρακολούθησαν  τις εργασίες του Συνεδρίου, το 
οποίο αποτελεί μεγάλο επιστημονικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη. Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου 
κήρυξε ο Ά  Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αναστάσιος Κουράκης, ο οποίος είναι και… γιατρός. Σημειώ-
νεται πως πρόκειται για το πρώτο συνέδριο που πραγματοποιείται στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο συμ-
φερόντων Ιβάν Σαββίδη! 

Η καλύτερη θέα 
 βρίσκεται…  στο σπίτι

Συνέδρια στο ανακαινισμένο Makedonia Palace

Riviera: η νέα σειρά  
του Νιλ Τζόρνταν

Ηλεκτρικό μπρίκι από τη VICKO 
τώρα μόνο με 12,90!

Το αέριο Θεσσαλονίκης στηρίζει τους παλαίμαχους του Ηρακλή Βοήθησε όσους έχουν ανάγκη με προπληρωμένες κάρτες

Αγάπησαν τη Φυσική και… 
βραβεύτηκαν!

#αυτό_το_μάθατε;
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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
Café de Sport (Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
De lol ( Café Bar Playroom) Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2311210534
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
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη, 6944477417
Local Café Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
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
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
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
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
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 Μacedonia Palace, Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
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, 2310250200
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
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815
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, 2310247111
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
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

ΔΥΤΙΚΆ 
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. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719
Ηοme Αγ.Παρασκευής 38, Πολίχνη, 2313050659
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310759409
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6949465578
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008
Mind the book, 25ης Μαρτίου 93, Έυοσμος, 2310747090
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030
Μoments (espresso bar) Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310748080
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
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210
Soho Επταπυργίου 69-75, Συκιές, 2310218218
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Συκιές, 6947470994
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310600885
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310675075
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310737833
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 21, Παύλου Μελά, 2310650999
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, 2310582241

ANATOΛΙΚΆ 
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
Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222
Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494
Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
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
Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595
Café Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310332137
Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216
Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690
The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187
The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224
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
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, 2310400904
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011
Κρητικός Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996
Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
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
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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