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(Στο πρωτοσέλιδο, έργο του Δημήτρη Πανταζή)

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομί-
ας ξεθωριάζουν επικίνδυνα. Ακριβώς 
όπως ξεθώριασε και το επικοινωνιακό 
αφήγημα της κυβέρνησης, μετά τη δι-
αρροή των πρακτικών του τελευταίου 
Eurogroup. Μίας κυβέρνησης που, από 
τους λεονταρισμούς ότι δεν θα εφαρμό-
σει τα μέτρα, έφτασε να ψηφίζει στη... 
ζούλα –κατά το κοινώς λεγόμενο– τρο-
πολογίες για τις συντάξεις, σε νομοσχέ-
διο για την αλιεία. Την ίδια ώρα, ο πήχης 
εν όψει του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 
έχει πέσει πολύ χαμηλά από όλες τις 
πλευρές. Δεν είναι τυχαία η αλλαγή ρη-
τορικής του πρωθυπουργού, που από 
«καθαρή λύση» για το χρέος έφτασε να 
ζητάει αναπτυξιακές πολιτικές. Μάλι-
στα, οι καλά γνωρίζοντες τις προθέσεις 
των δανειστών σημειώνουν πως οτι-
δήποτε περισσότερο από 
μία «γενναία» δόση θα 
ισοδυναμεί με θαύμα. 

Το πιο ανησυχητικό 
– κάτι που έχουμε 
επανειλημμένως 
επισημάνει στην  
«Κ» – είναι πως, 

ακόμη και στις πιο 
κρίσιμες στιγμές, το 

Μέγαρο Μαξίμου ασκεί 
πολιτική με επικοινωνια-
κούς όρους. Για να ψηφι-
στεί το 4ο μνημόνιο από 
τους 153 βουλευτές ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, γέμισαν τα 
πρωτοσέλιδα των φιλι-
κών Μέσων από μη ρεα-
λιστικές υποσχέσεις. Την 
ίδια ώρα, έχοντας προ-
φανώς λησμονήσει την 
ομολογία του περί «αυ-
ταπάτης», ο πρωθυπουργός διατυμπά-
νιζε πως δεν θα διστάσει να έρθει και σε 
ρήξη με τους δανειστές, θυμίζοντας πε-
ρισσότερο τη λαϊκή παροιμία «Θύμωσε 
ο αγάς κι έκοψε τα... πόδια του».

Κοιτάζοντας κανείς τη μεγάλη εικόνα 
που έχει διαμορφωθεί, βλέπει πως το 
ΔΝΤ –το ξεκαθάρισε ο Τζέρι Ράις– δεν 

θα βάλει ούτε ένα ευρώ στο πρόγραμμα 
έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με 
το χρέος, ενώ, από την άλλη, το Βερο-
λίνο δεν θέλει να δώσει τίποτα περισ-
σότερο από επέκταση της ωρίμανσης 
των ομολόγων (ίσως και μία μικρή μεί-
ωση του επιτοκίου) και αυτή με πολύ 
σκληρούς όρους. Ανάλογη στάση τηρεί 
και η ΕΚΤ, με τον Μάριο Ντράγκι –στο 
πλαίσιο και της διαμάχης του με τον 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε – να ξεκαθαρίζει 
ότι με το υπάρχον μείγμα μέτρων για το 
χρέος δεν πρόκειται να εκδώσει θετική 
έκθεση για το χρέος. Απομακρύνεται 
δηλαδή κι άλλο η ένταξη της Ελλάδας 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, 

κάτι που θα έδινε έστω 
και ψήγματα αναπτυξια-
κής προοπτικής σε ένα 
περιβάλλον ακραίας λι-
τότητας. 

Μακριά από εμάς κάθε 
ίχνος λαϊκισμού, όμως 
δεν μπορεί κανείς να 
παραγνωρίσει ότι η ση-
μερινή κυβέρνηση –που 
δεν θα έπαιρνε ούτε ένα 
ευρώ επιπλέον μέτρα 
λιτότητας– όχι μόνο έχει 
ψηφίσει ένα Μεσοπρό-
θεσμο Πρόγραμμα (με 
περικοπές και φόρους, 
που πλήττουν ακόμη και 
τους πλέον αδύναμους), 

αλλά ετοιμάζεται να φέρει ακόμη περισ-
σότερα για μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει 
ξεπερνούν κατά πολύ τον δικό της βίο 
και φτάνουν μέχρι το 2048 ή το 2060. 
Κι όλα αυτά, για να παρατείνουν την πα-
ραμονή τους στην εξουσία για μερικούς 
μήνες ακόμη... 

Όταν η «καθαρή λύση» 
αποδείχθηκε αυταπάτη
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Οτιδήποτε 
περισσότερο 

από μία 
«γενναία» δόση, 
στο Eurogroup

 της 15ης Ιουνίου,
 θα ισοδυναμεί 

με θαύμα

socialismata
«κουάξ κουάξ» «βρεκεκέξ κοάξ κοάξ» #λύθηκαν_τα_μάγια; μπα, δεν χρειάζε-
ται... #The_Muppets #body_shaming 

Τζάμπα περιμένουμε να μας… φιλήσει κάποιος για να γίνουμε πρίγκιπες   
#άσε_που_δεν_θέλουμε #πράσινο_παντού #χάφτουμε_μύγες 

Ψηφίζουν κι άλλες περικοπές στις συντάξεις #μις_ πίγκι; Μπα μίστερ… PIGS 
#γουρουνιές #shaming_σκέτο

Θέμα αισθητικής ή… ηθικής; #body_shaming Έχουμε τον πόνο των άλλων, 
έχουμε και το δικό μας #πλαδαρά_στις_παραλίες 

Η Ελλάδα θα «αποχαρακτηρισθεί» από προβληματική σε χώρα υψηλού χρέους 
#πςςς_κανονικότητα #κουάξ_κουάξ #εύκολη_εποχή_για_πρίγκιπες  
#ποιοι_κουάζουν;

Εκπρόθεσμες τροπολογίες #βάλτος #βουλή #τελευταίο_πακέτο μέτρων κι 
άλλου περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας. Τα «νέα χαμπέρια» μπήκαν σε κύ-
ρωση συμφωνίας για… ψαράδες! #κουάξ_κουάξ  #λιμνοθάλασσα  
#θάλασσα_τα_έκαναν_πάλι

«Αντιμετωπίζετε τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ως… κοπάδι ψάρια που θα 
ψηφίζουν σε ρυθμούς ταχύτητας, μέτρα που κόβουν συντάξεις» Καλά βρε Γιώρ-
γο (ΑΜΥΡΑ) δεν είναι και ΠΟΤΑΜΙσια (τα ψάρια λέω) #γλυκού_νερού

«Στις 15 Ιουνίου η (…) δοσομανής χώρα θα πάρει τη… δόση» Κ. Χρυσόγονος 
(του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη) #σαν_μύγες_στο_στόμα_βατράχου 

Απορία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: «γιατί δεν κλείσατε την ιστορία με τα μέτρα στο προη-
γούμενο πολυνομοσχέδιο και αφήνετε… ουρές;» ΥΓ: Οι #frog εύκολα γίνονται 
πειραματόζωα  #εμ_στο_νερό_εμ_στη_στεριά

«Zoύγκλα η αγορά εργασίας…» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Frog o… αφρικάνικος, ο πιο μεγάλος (Ο πιο μικρός στην Κούβα  
#Sminthillus_limbatus) #πράσινοι_όλοι 

Τρέλα ο… μεζές! #βατραχοπόδαρα_Ελλάδας #μας_τρώνε_στην_ΕΕ  
#πράσινα_φύκια_γλυκού_νερού 

Όταν οι «Κέρμιτ» αγάπησαν τα… «PIIGS» (δύο ΙΙ για έμφαση) #τα_χώρισαν 
(Portugal, Italy, Irelan, Greece, Spain… Η αφύπνιση των γουρουνιών Χοακίν & 
Βασαπό & Μαρτούφι)

Της αξιολόγησης πάλι (όχι δεν έκλεισε) #βάλε_μια_ρήξη Μπα, το 2015 ήταν το 
δύσκολο λέει ο πρόεδρος στη Welt #Παυλόπουλος «Ο κ. Schäuble είναι πρότυ-
πο στην τήρηση κανόνων» Δηλαδή… Auf Wiedersehen (=αντίο)

Πρωθυπουργικό Γραφείο Θεσσαλονίκης; Οχι Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
για το… Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ Αλέξης Τσίπρας, 
Benjamin Netanyahu (και Νίκου Αναστασιάδη) #Του_νερού_ κι_εδώ… #ΑΟΖ_
κοντά_στη_θάλασσα #μυστικές_υπηρεσίες_παντού  
#15_Ιουνίου_χαμός_στους_δρομους #οικόπεδα_θαλάσσης #γεωτρύσεις  
#εξορύξεις #επενδύσεις (;)

Σημείωση: Ο βάτραχος όπως και ο χαμαιλέοντας, αλλάζει χρώμα και προσαρ-
μόζεται καλύτερα στο περιβάλλον του… #κάποιος_να_το_φιλήσει #σιγά_μη_γί-
νει_πρίγκιπας #κουάξ_κουάξ #shaming

(#βρεκεκέξ)

Το πρωτοσέλιδο είναι από την οδό Τύπου (με Φράγκων γωνία) Φωτο Σ. Αυγητίδης



 Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Ε. Τσαλκατίδου, 

Στέλλα Πατσιά



4

#ρεπορτάζ

Κρουαζιερόπλοια… γιοκ, λόγω Τουρκίας!
ΠΤΏΣΗ ΠΟΥ ΑΓΓΊΖΕΊ ΤΟ 75% ΣΤΑ ΛΊΜΑΝΊΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ!

Κάθε πέρσι και καλύτερα λέει ο θυμόσοφος λαός και όπως τα στοιχεία δείχνουν η λαϊκή ρήση επαληθεύεται περίτρανα στην φετινή τουριστική 
κίνηση της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα στον κλάδο της κρουαζιέρας. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν τα βορειοελλαδικά 
λιμάνια (αυτά της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Καβάλας) έχει μειωθεί αισθητά, με τους προέδρους των Οργανισμών Λιμένων να επιρρίπτουν 
τις ευθύνες στις πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες μιλώντας στην Karfitsa σχολιάζουν πως 

δεν φταίει μόνο η Τουρκία αλλά και το… «ανύπαρκτο» brand name της περιοχής.

Στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης η πτώση είναι 
κατακόρυφη. Το 2016 «έδεσαν» στο δεύτε-
ρο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας συνολικά 25 
κρουαζιερόπλοια. Φέτος, αναμένεται να το 
προσεγγίσουν μόλις επτά, σύμφωνα με όσα έχει 
ανακοινώσει η ΟΛΘ Α.Ε. στην επίσημη ιστοσελί-
δα της. Τα δυο πρώτα (ACE και GARCON) έχουν 
ήδη έρθει ενώ αναμένονται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της τουριστικής περιόδου τα εξής πέντε: 
SEA CLOUD, AEGEAN ODYSSEY, GOLDEN IRIS, 
MARINA και CELESTIAL NEFELI. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνο Μέλλιο, ο οποίος μίλησε 
στην Karfitsa η πτώση είναι αναμενόμενη και 
είχε προβλεφθεί από πέρσι. Όπως ισχυρίζεται 
ο… «καπετάνιος» της ΟΛΘ Α.Ε. βασικός λόγος 
για τη μη έλευση κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνι 
της Βόρειας Ελλάδας είναι οι εσωτερικές ανα-
ταραχές που επικρατούν στη γειτονική Τουρκία 
από πέρσι. «Από την περίοδο του πραξικοπή-
ματος και μετά, το δημοψήφισμα αλλά και στην 
στάση του Ερντογάν απέναντι στην Ευρώπη, 
φαινόταν ότι οι μεγάλες εταιρίες κρουαζιέρας 
θα απομακρύνουν τα πλοία τους από την περιο-
χή λόγο φόβου. Προτιμούν να τα πάνε σε άλλες 
θάλασσες και όχι στην ανατολική Μεσόγειο» 
λέει ο κ. Μέλλιος. 

«Για φέτος έχουν προαναγγείλει πως θα προ-
σεγγίσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επτά 
κρουαζιερόπλοια. Εάν προκύψει κάποια έκτα-
κτη επίσκεψη θα ανακοινωθεί» υποστηρίζει ο 
πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. ο οποίος ωστόσο στο 
ερώτημα γιατί δε φρόντισαν οι επιτελείς της 
εταιρίας να προνοήσουν σχετικά, αφού οι συ-
νέπειες από την Τουρκική κρίση ήταν γνωστές 
απαντά: «Η δουλειά του λιμανιού ξεκινά και 
τελειώνει αφού το πλοίο προσεγγίσει το λιμά-
νι. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν υπάρχει ως 
προορισμός στις εταιρίες κρουαζιέρας. Το να 
ξέρουν απλώς που βρίσκεται δε συμβάλλει στο 
να έρθουν κι άλλα κρουαζιερόπλοια. Οι εταιρίες 
αγνοούν την πόλη και το κίνητρο δεν είναι οι-
κονομικό». Σύμφωνα με τον κ. Μέλλιο «καμία 
εταιρία κρουαζιέρας δεν πρόκειται να παίξει με 
την ασφάλεια των επιβατών. Γι’ αυτό δεν φέρ-
νουν καράβια στην περιοχή. Η κρουαζιέρα στην 

Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο πάτωμα» 
σχολιάζει. 

Πτώση σε Βόλο και Καβάλα 

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο Λιμάνι του 
Βόλου, αφού από τα 54 κρουαζιερόπλοια που 
το επισκέφτηκαν το 2016, φέτος θα το προ-
σεγγίσουν μόλις εννιά. Ο λόγος για τα πλοία: 
OCEAN MAJESTY, COSTA NEORIVIERA, SEA 
CLOUD, VICTORIA, GOLDEN IRIS, LE LYRIAL, 
ΑΕGEAN ODYSSEY, AIDA AURA και MARINA. 
Όπως αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμέ-
νος Βόλου, Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος «η 

χρονιά δεν ξεκίνησε καλά. Είμαστε πολύ πεσμέ-
νοι συγκριτικά με πέρσι. Ο κύριος λόγος αυτής 
της πτώσης είναι οι εσωτερικές εξελίξεις στη 
γειτονική Τουρκία. Η χρονιά είναι χαμένη. Εμείς 
έχουμε μάλιστα την ιδιαιτερότητα ότι δεν είμα-
στε λιμάνι εκκίνησης αλλά πέρατος. Έχουμε ήδη 
ξεκινήσει να δουλεύουμε την ακτοπλοϊκή μας 
σύνδεση με το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά, ώστε 
να αυξηθούν οι αριθμοί του χρόνου» σχολιάζει 
ο κ. Σταυριδόπουλος. 

«Πεσμένη» είναι όμως η κρουαζιέρα και στο 
λιμάνι της Καβάλας. Πέρσι σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία το είχαν επισκεφτεί 19 κρου-
αζιερόπλοια, ενώ ο προγραμματισμός για το 

2017 προβλέπει την άφιξη μόλις επτά. Ο λόγος 
για τα: STAR FLYER, SEA CLOUD, BREAMAR, 
MINERVA, AEGEAN ODYSSEY, COLDEN IRIS 
και CELESTAYL NEFELI. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Χρήστο 
Ηλιάδη η πτώση οφείλεται κυρίως στις εσω-
τερικές εξελίξεις της Τουρκίας που έχει άμεσο 
αντίκτυπο στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. 
«Και οι οργανισμοί λιμένος και τα λιμάνια σε 
νησιά του Βορείου Αιγίου που επένδυσαν στον 
τομέα της κρουαζιέρας έχουν το ίδιο πρόβλη-
μα. Εμείς παρόλα αυτά εργαζόμαστε προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η κατάσταση στην Τουρκία 
κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί» δηλώνει στην 
Karfitsa. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Ηλιάδη 
και το 2018 η τάση θα είναι πτωτική ενώ ελπίζει 
πως το 2019 τα πράγματα θα αλλάξουν.  Σε ό,τι 
αφορά το λιμάνι του Πειραιά τα επίσημα στοι-
χεία αναφέρουν ότι θα δεχτεί φέτος 572 αφίξεις 
την ώρα που πέρσι το προσέγγισαν 625 κρουα-
ζιερόπλοια, ενώ μειωμένος θα είναι φέτος και 
ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων στο δημοτικό 
Λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο το 2016 προ-
σέγγισαν 274 κρουαζιερόπλοια.

Του Βαγγέλη Στολάκη

Απουσιάζει 
η στρατηγική 

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Του-
ρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας αναφέρει 
μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχει μια μεγάλη κά-
θοδος στην κρουαζιέρα στην Ελλάδα και 
την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου λόγω 
της πολιτικής αστάθειας που υπάρχει. Τα 
πλοία είναι παντού λιγότερα». Ο κ. Πέγκας 
συμπληρώνει πως: «στη Θεσσαλονίκη για 
χρόνια δεν υπάρχει επαγγελματική ενασχό-
ληση με την κρουαζιέρα. Δεν έχουμε χαρά-
ξει, δυστυχώς, μια ολοκληρωμένη πολιτική 
προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων ως πόλη. 
Χρειάζεται επαγγελματική προσέγγιση στο 
θέμα και ελπίζω να γίνει με τη νέα κατάστα-
ση που διαμορφώνεται στο λιμάνι μετά την 
πώληση ποσοστού των μετοχών του δημο-
σίου», καταλήγει.

φωτο Σάββας Αυγητίδης 





6

#ρεπορτάζ

«Υγειονομική βόμβα» έτοιμη να... «εκραγεί»
ΕΠΊΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΔΏΝ ΦΟΊΤΗΤΏΝ ΣΤΊΣ ΠΡΥΤΑΝΊΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΊΑ ΤΑ ΧΑΛΊΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.!

«Φυλακισμένοι» μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, υποστηρίζουν ότι νιώθουν φοιτητές που μίλησαν στην Karfitsa κι αποκάλυψαν πως 
πλέον οι δοσοληψίες ναρκωτικών ουσιών γίνονται μέρα-μεσημέρι, μπροστά στα μάτια τους ακόμη και στο χώρο του κυλικείου! Οι περισσότεροι 

αποφεύγουν να κινούνται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά τις βραδινές ώρες, ενώ τις φορές που αναγκάζονται να το κάνουν 
(λόγω μαθημάτων) μετακινούνται… κατά ομάδες. Μόλις μία εβδομάδα πριν, μία γυναίκα - χρήστης ναρκωτικών σύμφωνα με την αστυνομία - βρέθηκε 

νεκρή στο υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής. Kαι δεν είναι το μοναδικό θλιβερό περιστατικό. Ακριβώς πάνω από το συγκεκριμένο χώρο -που έχει 
μετατραπεί σε σκουπιδότοπο- βρίσκεται αίθουσα υπολογιστών όπου πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα!

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του karfitsa.gr με 
φωτογραφίες - ντοκουμέντα, με σύριγγες, σκουπίδια 
και λιμνάζοντα νερά, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 
της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, με σχετική ερώτηση 
στη Βουλή προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων κάνει λόγο -εκτός από διακί-
νηση ουσιών- και για εμπόριο λευκής σαρκός! Μία 
εβδομάδα μετά, ο φωτογραφικός φακός της Karfitsa 
βρέθηκε ξανά στον «τόπο τους εγκλήματος», όπου 
διαπιστώσαμε πως… τίποτα δεν άλλαξε. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, η διοίκηση του ΑΠΘ απέστειλε email 
με το οποίο… ζητά από όλους να είναι… προσεκτικοί, 
ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αυξάνεται η φύλαξη 
εντός του πανεπιστημίου.

«Εδώ Πολυτεχνείο…  
είμαστε αποκλεισμένοι»

 «Το Πανεπιστήμιο καταρρέει. Ξεκινώντας από τις 
υποδομές, μέχρι τη φύλαξη, την καθαριότητα αλλά 
και την ίδια την εκπαίδευση. Καθηγητές φεύγουν και 
δεν αναπληρώνονται. Προσωπικά, αποφεύγω να κι-
νούμαι μέσα στο campus τις βραδινές ώρες και όταν 
έχω μαθήματα, προσπαθώ να φεύγω όσο πιο γρήγο-
ρα μπορώ. Ένα Σαββατοκύριακο παρουσιάζαμε μία 
εκδήλωση στο χημικό, απ’ έξω γινόντουσαν επεισό-
δια, κουκουλοφόροι μπήκαν μέσα στο campus για να 
“προστατευθούν” κι εμείς δε μπορούσαμε να φύγου-
με», περιγράφει ο φοιτητής του τμήματος πολιτικών 
μηχανικών, Κώστας Κραχτόπουλος. Ο ίδιος λέει πως 
έχουν γίνει προσπάθειες από την πλευρά της διοίκη-
σης, έτσι ώστε να μπει μία τάξη σε αυτό το «χάος». 
«Στην πλατεία χημείου –από τότε που η φύλαξη έγινε 
εντονότερη- δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Όμως, 
το πρόβλημα δε λύθηκε, μεταφέρθηκε απλώς στην 
Πολυτεχνική. Βλέπεις εμπόρους ναρκωτικών να κά-
νουν τις συναλλαγές τους μέσα στο κυλικείο της σχο-
λής», λέει χαρακτηριστικά. Όπως αποκαλύπτει, έχει 
συνταχθεί επιστολή με τις υπογραφές περισσότερων 
από 250 φοιτητών και παραλήπτη τη διοίκηση του 
ΑΠΘ, όπου εκφράζουν τις ανησυχίες και τους φόβους 
τους για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους 
του Πανεπιστημίου. Ο Γιάννης Παπαευαγγέλου είναι 
φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής. Περιγράφει πως 
τον τελευταίο χρόνο, το πρόβλημα της διακίνησης 
ναρκωτικών μέσα στο ΑΠΘ, έχει ενταθεί. «Βλέπουμε 
τους διακινητές να περιφέρονται στο χώρο, ανάμεσα 
σε φοιτητές. Από το χώρο του κυλικείου, μέχρι και 
έξω από τις αίθουσες την ώρα που κάνουμε μάθημα! 
Ξέρω περιστατικό, όπου πρόσφατα παρενόχλησαν 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο χώρο του πάρκινγκ. 
Πήγαν να τη στριμώξουν και ευτυχώς περνούσε 

εκείνη την ώρα ένας φύλακας και τη γλύτωσε. Μπο-
ρεί να κυκλοφορούν φύλακες μέσα στο campus, 
όμως οι διακινητές παραμένουν. Ο χώρος του Πα-
νεπιστημίου είναι για τους φοιτητές, θεωρώ πως θα 
έπρεπε να είναι προστατευόμενος», υπογραμμίζει. Ο 
ίδιος περιγράφει ένα περιστατικό όπου καθηγήτρια 
πήγε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό της και έντρομος 
τη σταμάτησε ένας περαστικός καθώς… κάτω από το 
όχημα βρισκόταν ένας άνθρωπος (χρήστης ναρκωτι-
κών) που είχε χάσει τις αισθήσεις του! 

«Το Πανεπιστήμιο έχει γίνει γκέτο»

Ο Βαγγέλης Μαμαλάκης σπουδάζει στο τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και λέει πως κα-
θημερινά σχεδόν, βλέπει να κυκλοφορούν μέσα στο 
χώρο του campus άνθρωποι που είναι… άσχετοι με 
αυτό. «Δε νιώθουμε ασφαλείς μέσα στο Πανεπιστή-
μιο, έτσι κυρίως τις βραδινές ώρες, φροντίζουμε να 
είμαστε πολλά άτομα μαζί. Η φύλαξη που υπάρχει 
δεν επαρκεί. Μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι και να μη 
σε ακούσει κανείς!», λέει χαρακτηριστικά. «Έχουν 
ακουστεί διάφορα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν 
μέσα στο campus. Από κλοπές και δοσοληψίες ναρ-
κωτικών, μέχρι παρενοχλήσεις φοιτητών και πρό-
σφατα ένας θάνατος. Είναι λογικό να υπάρχει μία 
ανησυχία αναφορικά με την ασφάλεια μέσα στο Πα-
νεπιστήμιο. Είμαι από το Ηράκλειο και ακόμη και οι 
γονείς μου έχουν εκφράσει τους φόβους τους», λέει 

ο φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Αλέξανδρος Ευαγγέλου. Η Θεοδώρα Ιωαννίδου είναι 
καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο 
ΑΠΘ. Όπως περιγράφει: «η κατάσταση είναι πάρα 
πολύ άσχημη και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει 
τους τελευταίους μήνες. Το Πανεπιστήμιο έχει γίνει 
γκέτο ναρκομανών, γιατί έχουν την ασφάλεια πως 
εδώ δε θα τους πειράξει κανείς. Πολλές φορές κάθο-
μαι στο γραφείο μου μέχρι αργά το βράδυ και βλέπω 
από το παράθυρο να γίνονται συναλλαγές και χρήση 
ναρκωτικών. Στο δε κυλικείο η εικόνα είναι δραματι-
κή. Από τη μία βλέπεις νέους ανθρώπους, στην αρχή 
της σταδιοδρομίας τους και από την άλλη τους ναρ-
κομανείς και τους διακινητές».

Της  Έλενας Καραβασίλη / Φωτορεπορτάζ: Σάββας Αυγητίδης

Τι λένε οι 
πρυτανικές 
αρχές
«Το πρόβλημα του 
εμπορίου ναρκω-
τικών μεταφέρθηκε 
από την πλατεία του 
Χημικού στην Πολυτεχνι-
κή» συμφωνούν οι καθηγητές του 
ΑΠΘ. Τόσο ο πρύτανης του ΑΠΘ όσο και η 
ακαδημαϊκή κοινότητα, ζητούν την άμεση 
συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. «Το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ζητά διαρκώς από την Πολιτεία να αντιλη-
φθεί ότι είναι και αυτό ένα… σχολείο και 
έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Με τις δικές 
μας δυνάμεις δε μπορούμε να αποτρέψου-
με την παραβατικότητα» τονίζει ο πρύτανης 
κ. Περικλής Μήτκας, με τον πρόεδρο του  
Ενιαίου Συλλόγου Μελών ΔΕΠ, κ. Χαρά-
λαμπο Φείδα να συμπληρώνει «δυστυχώς, 
η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει την υπη-
ρεσιακή δυνατότητα να ανταποκριθεί μόνη 
της. Μοναδικός φορέας είναι οι αστυνομι-
κές αρχές. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει 
βελτίωση του προβλήματος -γιατί επίλυση 
δε γίνεται να υπάρξει, ναρκωτικά υπήρχαν 
και θα υπάρχουν στο χώρο του ΑΠΘ- είναι 
η συνεργασία της πολιτείας με τις πανεπι-
στημιακές αρχές. Να γίνει ένα σχέδιο δρά-
σης και να το αντιμετωπίσουμε».

 Αρ. Τασούλα 
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«Οι συνέπειες του body shaming είναι αρκε-
τά σοβαρές για να τις παραβλέψουμε» λέει 
ο ψυχίατρος Σταύρος Μπουφίδης. «Το body 
shaming μπορεί να δημιουργήσει κακή ει-
κόνα για το σώμα μας και να πυροδοτήσει 
αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυ-
τοπεποίθησης. Το αίσθημα της κακής εικό-
νας του σώματος μας οδηγεί στο να μισούμε 
το σώμα μας και να μην το φροντίζουμε, το 
εκτιμάμε και να του δίνουμε την σημασία που 
πρέπει. Το κάθε σώμα έχει την δική του ση-
μασία και αξία!», σημειώνει ο ίδιος. 

Χονδροφοβία της… εποχής 

«Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που ιδιαιτέ-
ρα η χονδροφοβία είναι έκδηλη και υπάρ-
χουν κάποιες αναφορές ότι η ψυχολογική 
και η λεκτική βία που ασκείται σε αυτούς 
τους ανθρώπους για το πάχος τους μπορεί 
να πυροδοτήσει αυτοκτονικές σκέψεις και 
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή ακόμη 
και μερικούς ανθρώπους να τους οδηγήσει 
στην κατάθλιψη όπου πια η ίδια η κατάθλιψη 
δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να φροντί-
σουν το σώμα τους. Οι γονείς είναι ωφέλι-
μο να μαθαίνουν στα παιδιά τους να λύνουν 
τους διαπληκτισμούς μέσω της συζήτησης. 
Να μάθουν να αγαπούν το σώμα τους. Aν εί-
ναι κάποιος γνωστός η φίλος, του απαντάμε 
ότι αυτό που μας λέει είναι ενοχλητικό και να 
αποφεύγει σχόλια σχετικά με την εξωτερική 
μας εμφάνιση. Aν είναι κάποιος άγνωστος 
απλά τον περιφρονούμε και αν τα σχόλια εί-
ναι διαδικτυακά δεν τα διαβάζουμε παραπά-
νω από μια φορά για να μην μας ενοχλούν» 
τονίζει ο κ. Μπουφίδης.

Κάντε delete

Όπως σημειώνει η κα Τέσσα Χριστοδούλου, 
Κλινική-δικαστική ψυχολόγος-νευροψυχο-
λόγος, «οι συνέπειες του… body shaming 
(ντροπή… σώματος) εξαρτώνται από το 
ιστορικό του κάθε ατόμου. Το να ντρέπεται 
κάποιος για το σχήμα ή το βάρος του σώ-
ματός του, έχει κατά κύριο λόγο επιπτώσεις 
στην αυτοπεποίθηση, το πώς αισθανόμαστε, 
δηλαδή, απέναντι στον εαυτό μας και στους 
άλλους. Οπότε, διαταράσσονται απευθείας οι 
κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελματικές 

σχέσεις μας, εφόσον δε θεωρούμε ικανό τον 
εαυτό μας να ανταπεξέλθει στη διαχείριση 
μίας κατάστασης. Εστιάζουμε, κατά κύριο 
λόγο, στο ότι ένα κομμάτι μας δε μας αρέσει, 
οπότε πάσχει». Η ίδια εξηγεί πως «ένα προ-
σβλητικό σχόλιο σε κάποιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει το body 
shaming, εάν υπάρχει και ένα υπόβαθρο, 
ενώ μπορεί να έχει συμπτώματα θλίψης, 
απομόνωσης και αποξένωσης». 

«Ένας αρνητικός σχολιασμός δημιουργεί επι-
βάρυνση στην ψυχική κατάσταση. Κάποιος 
ο οποίος έχει αρκετούς φίλους-γνωστούς 
στο Facebook και καθημερινά δέχεται αυτή 

Θέμα αισθητικής ή ηθικής;
«ΕΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΤΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΟΊΝΏΝΊΚΗΣ ΔΊΚΤΥΏΣΗΣ ΕΊΝΑΊ ΓΊΑ... DELETE»

«Στο Facebook υπάρχει διέξοδος, το delete ή η αναφορά. Υπάρχει, επίσης, η επιλογή του block σε περίπτωση… προσβλητικού σχολίου» λένε οι ειδικοί της ψυχολογίας, 
της κοινωνίας και της επικοινωνίας. Αφορμή για την έρευνα στάθηκε… η καταγγελία καλλιτεχνών του Hollywood για τις αναρτήσεις των «περιττών κιλών».

«Συμβουλευτείτε κάποιον τρίτο»

Στο Facebook υπάρχει διέξοδος, το delete 
ή η αναφορά. Στους όρους του υπάρχει, 
επίσης, η επιλογή του block  σε περίπτωση 
προσβλητικού σχολίου. Κάποιος ο οποίος 
δέχεται αρνητικά σχόλια στα social media, 
το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μι-
λήσει σε κάποιον που εμπιστεύεται και αν 
δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ η διάθεσή 
του, να σκεφτεί τι θα συμβούλευε αυτός 
κάποιον τρίτο σε μια ανάλογη περίπτωση. 
Συνήθως η μη απάντηση είναι η καλύτε-
ρη συμπεριφορά, γιατί κόβει «μαχαίρι» το 
να διαιωνιστεί μέσω των σχολίων ή μέσω 
των προσωπικών μηνυμάτων ένα αρνητι-
κό σχόλιο», υποστηρίζει η κα. Χριστοδού-
λου. Για κάποιον μπορεί μία κοπέλα να 
είναι παχουλή, ενώ για κάποιον άλλον όχι. 
Η ίδια όμως μπορεί να αισθάνεται καλά με 
τον εαυτό της. «Ο καθένας κρίνει με βάση 
την προσωπική του αντίληψη», λέει η κ. 
Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι «αυτός 
ο οποίος σχολιάζει αρνητικά, μπορεί να 
εξωτερικεύει με αυτόν τον τρόπο δικά 
του συμπλέγματα. Συνήθως έχει δεχθεί 
και αυτός μία απόρριψη και με αυτόν τον 
τρόπο προσπαθεί να το αντισταθμίσει, 
εκτός από τις περιπτώσεις που πρόκειται 
για ανθρώπους οι οποίοι, από πλευράς 
χαρακτήρα, είναι δύστροποι- ιδιόρρυθμοι. 
Επιλέγει άτομα τα οποία μπορεί να θεωρεί 
ότι είναι πιο ευάλωτα έτσι ώστε να μπορεί 
πιο εύκολα να τα απορρίψει. Σε κριτικάρω 
γιατί έχουν κριτικάρει και εμένα, οπότε 
νιώθω ανώτερος με αυτό τον τρόπο» λέει 
η κα Χριστοδούλου.

Έργο της Ολυμπίας Μπαλίτα-Θεοδωρίδου  
Olympia Balita (τηλ 23920-28126)Της Xρ. Καράπα
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Σοφία Μουτίδου:  Είναι έγκλημα  
η αδιαφορία μας σε κάθε είδους bullying

«Σε κάθε περίπτωση μία γυναίκα, 
για παράδειγμα, που δέχεται 
κάποιο αρνητικό σχόλιο πρέπει 
να υπερασπιστεί τον εαυτό της 
από τη στιγμή που έχει κάνει 
την επιλογή να εκτεθεί έστω και 
λίγο σε κάποιους, οι οποίοι δεν 
είναι η ευρύτερη παρέα της, και 
να απαντάει στις προσβολές ή 
και να τις αγνοεί διαγράφοντας 
τους διαδικτυακούς φίλους που 
την προσβάλλουν. Δε μπορεί 
να δοθεί μια γενική συμβουλή 
γιατί ο καθένας έχει την 
προσωπικότητα του…».

«Το χιούμορ, ίσως, είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων και 
μία έξυπνη απάντηση θα αποστομώσει τον επίδοξο άνθρωπο που θέλει να προσβάλλει», 
αναφέρει ο κ. Οικονόμου προσθέτοντας ότι σε ακραίες μορφές, όταν κάποιος ντρέπεται για 
το σώμα του μπορεί να οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση. Ο κύριος Οικονόμου κάνει λόγο 
για το ιστορικό απόρριψης που μπορεί κάποιος να έχει οδηγώντας τον σε συμπεριφορές 
όπως το να σχολιάσει αρνητικά. «Κάποιος ο οποίος σχολιάζει αρνητικά μία γυναίκα μπορεί 
να νιώθει ανασφάλεια και αισθήματα κατωτερότητας, στοχοποιώντας ακόμα και άτομο 
που δε γνωρίζει. Πιθανόν το άτομο που το κάνει να είχε αρνητικές εμπειρίες με το άλλο 
φύλλο», καταλήγει ο κ. Οικονόμου.

την επιβεβαίωση, σε ένα αρνητικό σχόλιο 
θα πατήσει ένα delete και δε θα δοθεί συ-
νέχεια. Κάποιος ο οποίος αναζητάει αυτή 
την επιβεβαίωση αντιμετωπίζοντας έτσι τα 
δικά του συμπλέγματα σχετικά με την εικό-
να που δείχνει στους άλλους ή και στον ίδιο 
του τον εαυτό, πιθανόν να το απομονώσει 
και να το υπερ… μεγεθύνει. Το πιο ακραίο 
φαινόμενο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί 
κάποιος, ο οποίος ντρέπεται για το σώμα 
του, είναι κάποιου είδους διαταραχή πρό-
σληψης τροφής, ψυχογενή βουλιμία ή και 
κατάθλιψη. Τα δύο τελευταία μπορεί να 
συνυπάρχουν. Τα κορίτσια διατρέχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο. Η ανορεξία, είναι κάτι 
άλλο, πιο περίπλοκο όσον αφορά στο κομ-
μάτι της παρουσίασης της σε μια κλινική έκ-
φανση», υπογραμμίζει η κα. Χριστοδούλου. 

«Υπάρχει μια υπερέκθεση  
στα social media» 

Ο κοινωνιολόγος κ. Γιώργος Οικονόμου 
επισημαίνει ότι «δε χρειάζεται να εμφανίζεις 
όλες σου τις φωτογραφίες από όλες σου τις 
καλοκαιρινές διακοπές» και προσθέτει ότι 
«πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος σχετικά 
με τους διαδικτυακούς φίλους. Δε μπορεί 
κάποιος να έχει 4.000 και 5.000 διαδικτυ-
ακούς φίλους. Υπάρχουν άτομα τα οποία 
εμφανίζουν μικρή ή μεγάλη αλληλεπίδραση 
μόνο στα social media. Υπάρχουν δηλαδή, 
διαδικτυακές φιλίες και δεν έχουν καμία 
σχέση με τις πραγματικές και εκεί μπορεί 
κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να θέλει 
να μπει στη διαδικασία να προσβάλλει κά-
ποιον. Είναι συνηθέστατο το φαινόμενο και 
ειδικά στις μικρές ηλικίες που ανεβάζουν 
πολλά προσωπικά, κατά την άποψη μου, 
δεδομένα». Όταν κάποιος δέχεται προσβο-
λές μπορεί να χρησιμοποιήσει «εργαλεία» 
για να προστατευθεί. «Συμβουλή μου εί-
ναι να γίνεται μία λελογισμένη χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων. Μπορεί ο εκάστοτε 
χρήστης του Facebook, για παράδειγμα, να 
κάνει τις φωτογραφίες του ή τις αναρτήσεις 
του ορατές μόνο στους φίλους του. Όταν 
κάποιος γίνεται ιδιαιτέρως ενοχλητικός, 
καταφεύγουμε και στο μπλοκάρισμα ή σε 
κάποια πιο “βαριά” περίπτωση, που είναι και 
ποινικά κολάσιμη, μπορεί κάποιος να απευ-
θυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήμα-
τος».

Το βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός Σο-
φία Μουτίδου με τη… «χοντρή ποδη-
λάτισσα» είναι σίγουρα μια γροθιά στο 
στομάχι όλων. Σε μόλις σχεδόν τρεις 
εβδομάδες έχει πάνω από 2.000.000 
views. H κα Μουτίδου περιέγραψε ένα 
περιστατικό που τουλάχιστον στους 
δρόμους της Ελλάδας είναι καθημερι-
νό φαινόμενο. Ειδικά αν είσαι γυναίκα 
και ταυτόχρονα έχεις και κανένα κιλό 
έξτρα «σε λούζουν» με το παραμικρό 
ατόπημα. Η ηθοποιός έγινε μάρτυρας 
στο ανελέητο bullying που δέχτηκε 
ποδηλάτισσα σε δρόμο της Αθήνας, 
επειδή άργησε για δέκατα του δευ-
τερολέπτου να ξεκινήσει όταν άναψε 
πράσινο το φανάρι και έτυχε να είναι... 
χοντρούλα. Τότε οι υπόλοιποι οδηγοί 
φωνάζοντας και βρίζοντας απέδειξαν 
ότι ο εκφοβισμός βρίσκεται παντού 
όπως και οι φοβίες και ανασφάλειες. 

Σε  πρόσφατη συνέντευξη στην 
Karfitsa, η κα Μουτίδου είπε σχετικά 
«Το bullying (βλ και body shaming) με 
προβληματίζει πολύ. Δε μπορεί να το 
χωρέσει ο εγκέφαλος μου…  Δε μπο-
ρώ να καταλάβω ούτε που μεγαλώ-
νουν ούτε πώς μεγαλώνουν. Το τρο-
μακτικό για μένα είναι στις παιδικές 
και νεανικές ηλικίες… Αυτό μπορεί να 
με αφήσει εγκεφαλικά ανάπηρη. Επει-
δή έχω το παιδί μου που είναι 8 χρο-
νών βλέπω πόσο εύκολα μπορεί να 
διαπραχτεί το bullying, πόσο ευνοϊκό 
κλίμα είναι στο σχολείο, όχι γιατί φταί-
ει το σχολείο αλλά επειδή η κοινωνία 
των ανθρώπων είναι έτσι από πολύ 
μικρή ηλικία. Πόσο πρέπει να είσαι 
παρεμβατικός ως γονιός και να κόψεις 
αυτό το κακό πράγμα», είπε χαρακτη-
ριστικά η κα Μουτίδου. 

Αν το παιδί της έπεφτε θύμα εκφοβι-
σμού η κα Μουτίδου εξήγησε ότι ως 
μητέρα «θα παρενέβαινα σίγουρα με 

το να πάω στο σχολείο και να συζητή-
σω με τους καθηγητές, να βρω αυτόν 
που το έκανε. Οι γονείς δεν πρέπει να 
αδιαφορούν ούτε να λένε στο παιδί 
που έχει δεχτεί bullying … μη δίνεις 
σημασία’’. Αν κάποιος είναι αδιάφορος 
είναι συνένοχος. Είναι έγκλημα».

 Φ. Βλαστού

«Αντιμετωπίστε τα σχόλια με χιούμορ»
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■ Απόφαση- σταθμό για μια υπερήλικη 
δανειολήπτρια, μέλος του Συλλόγου Δανει-
οληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. 
Ελλάδος, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Βασιλι-
κών. Το δικαστήριο σύμφωνα με τον Σύλ-
λογο Δανειοληπτών, έδωσε τη δυνατότητα 
ρύθμισης οφειλών για τη διάσωση της κύ-
ριας κατοικίας, ορίζοντας χαμηλό ποσοστό 
καταβολής (25%) και αναγνωρίζοντας τις 
πραγματικές ανάγκες της. Η συγκεκριμένη 
υπερήλικη δανειολήπτρια δεν έχει τη δυ-
νατότητα να αποπληρώσει το στεγαστικό 
δάνειο, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας 
της που οφείλεται στην οικονομική κρίση. 
Το Ειρηνοδικείο Βασιλικών αναγνώρισε ότι 
τα μηνιαία εισοδήματα για την αιτούσα είναι 
μηδενικά και ότι δεν πρόκειται να βελτι-
ωθούν διότι για να λάβει εκ νέου σύνταξη 
ανασφάλιστου υπερήλικα θα πρέπει το συ-
νολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να 
μην υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ. Η δανειολή-
πτρια, μέχρι πρότινος, όφειλε 54.165 ευρώ 
(κεφάλαιο και τόκους), μετά την υπογραφή 
σύμβασης στεγαστικού δανείου που σύνα-
ψε, το 2004, με τράπεζα. Η πρόεδρος του 
δικαστηρίου, με βάση τα άρθρα 8 και 9 του 
ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), αποφάσισε 
να δώσει στη δανειολήπτρια μια τριετία ως 
περίοδο χάριτος, με μηδενικές καταβολές, 
ενώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα 
πρέπει να καταβάλει το 25% της αντικειμενι-
κής αξίας δηλαδή το ποσό των 9.874 ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε 120 μηνιαίες δόσεις των 
82.28 ευρώ.

■ Το πρόγραμμα «Eξοικονομώ κατ’ οίκον» 
θα ξεκινήσει στο τέλος Ιουνίου- αρχές Ιου-
λίου και προβλέπει ποσά ως 25.000 ευρώ ή 
ως 250 ευρώ το τετραγωνικό για την ανα-
βάθμιση κάθε είδους κατοικίας. Τα ποσοστά 
της επιδότησης φτάνουν ως και το 70% και 
είναι υψηλότερα για τα μικρά εισοδήματα, 
ενώ αυξάνονται για κάθε παιδί. Η επιδότη-
ση για το επιτόκιο δανείου είναι στο 100%. 
Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα 10.000 
ευρώ ή 20.000 οικογενειακό, η επιδότηση 
είναι 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε 
παιδί με ανώτατο όριο το 70%. Για ατομικό 
εισόδημα 10.000 ως 15.000 και οικογενει-
ακό ως 25.000 ευρώ η επιδότηση φτάνει το 
50% με 5% αύξηση για κάθε παιδί και μέγι-
στο ποσοστό το 70%. Για εισόδημα ατομικό 
από 15.000 ως 20.000 και οικογενειακό από 
25.000 ως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 
40% και μαζί με τα τέκνα μπορεί να φτάσει 
ως το 70%. Για εισόδημα 20.000 ως 25.000 
και οικογενειακό από 30.000 ως 35.000 
ευρώ η επιδότηση είναι 35% και μαζί με τα 
τέκνα ως 70%. Η επιδότηση είναι 30% για 
εισόδημα ατομικό από 25.000 ως 30.000 και 
οικογενειακό από 35.000 ως 40.000 ευρώ, 
ενώ πέφτει στο 25% για εισόδημα από 
30.000 ως 35.000 ευρώ ατομικό και 40.000 
ως 45.000 ευρώ οικογενειακό. Και στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις η επιδότηση αυξά-

νεται κατά 5% για κάθε παιδί μέχρι ποσοστό 
70%.

■ Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θεσσαλι-
κών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) 
προχωρά η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της περιφερειακής της στρα-
τηγικής. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. 
Τάσος Τζήκας μαζί με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, 
και ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας Ντα-
βέλης, προχώρησαν στην υπογραφή σχετι-
κής σύμβασης, στη Λάρισα, που ανοίγει ένα 
ευρύ πεδίο κοινών δράσεων. Η συνεργασία 
προβλέπει την από κοινού διοργάνωση εκ-
δηλώσεων οικονομικού, πολιτιστικού, περι-
βαλλοντικού και γενικότερου περιεχομένου 
σχετικού με τις δράσεις των δύο φορέων, τη 
συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε εκθέσεις ή εκδη-
λώσεις της ΔΕΘ-Helexpo, τη διοργάνωση 
από τον εθνικό εκθεσιακό φορέα επιχειρη-
ματικών αποστολών με τη συμμετοχή επι-
χειρήσεων-μελών του ΣΘΕΒ, αλλά και τη 
συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων. 
Παράλληλα, ο ΣΘΕΒ θα ενημερώνει τις επι-
χειρήσεις-μέλη του για τις δραστηριότητες 
της ΔΕΘ-Helexpo μέσω των εκδόσεών του.

■ Κατά 87% αυξήθηκε η αξία των εξαγω-
γών ελληνικών κρασιών στην Ιαπωνία για 
το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι εξαγωγές 
έχουν τριπλασιαστεί συγκριτικά με το 2014 
και ανέρχονται πλέον σε περίπου 500.000 
ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε το Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας 
στο Τόκιο, ενώ σημειώνεται ότι μέσω του 
Enterprise Greece αναμένεται να επιδιω-
χθεί η συνέχιση του προγράμματος προώ-
θησης ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία, για 
άλλη μία τριετία, προκειμένου να διατηρη-
θεί το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί. 
Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή 
την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων προώ-
θησης του ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία, 
που οργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ Τόκιο, από 
κοινού με το Enterprise Greece, στο πλαί-
σιο ευρύτερου προγράμματος προβολής. Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Τόκιο 
(22 Μαΐου) και στην Οσάκα (24 Μαΐου) και 
περιελάμβαναν ανοικτή γευσιγνωσία, δύο 
θεματικά σεμινάρια master class από τον 
Κωνσταντίνο Λαζαράκη, master of Wine και 
δείπνα με γευστική δοκιμή για καταναλω-
τές. Στις γευσιγνωσίες συμμετείχαν, οκτώ 
εισαγωγικές εταιρείες με δικά τους stands 
και εκπροσώπους τους. Εκτιμάται ότι συνο-
λικά πάνω από 300 άτομα συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις του Τόκιο και 170 σε εκείνες 
της Οσάκα. Ήταν η δεύτερη χρονιά προβο-
λής του ελληνικού αμπελώνα και οίνου στην 
Ιαπωνία σε τέτοιο εύρος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 2017.
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ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ διακατέχει 
όλους τους Θεσσαλονικείς, εξαιτίας της συ-
νεχιζόμενης απαράδεκτης κατάστασης που 
δημιουργούν σχεδόν κάθε μέρα, οι πορείες 
και οι διαμαρτυρίες πολιτών και οργανώ-
σεων στο κέντρο της πόλης. Αγανάκτηση, 
όχι μόνον εναντίον των μικρών συνήθως 
σε αριθμό διαδηλωτών, που με το «έτσι 
θέλω» καταλαμβάνουν όλη την Τσιμισκή ή 
την Εγνατία για να διαμαρτυρηθούν, αλλά 
κυρίως για τη σθεναρή στάση των οργάνων 
της Αστυνομίας και της Τροχαίας, που 
μένουν... θεατές (!) στο ίδιο έργο, εδώ και 
πολλά χρόνια - μη κάνοντας το καθήκον 
τους, που είναι η τήρηση της τάξης και 
της ομαλότητας στο αστικό περιβάλλον. 
Δηλαδή, δεν κατανοεί κανείς τη... λογική 
τους, να προστατεύουν την οποιαδήποτε 
πορεία διαμαρτυρίας, εκτρέποντας χιλιάδες 
αυτοκίνητα προς την οδό Αγγελάκη, για να 
μην παρενοχληθούν οι διαδηλωτές στην 
Τσιμισκή, στη μία και μοναδική κεντρική 
αρτηρία της πόλης! Το αποτέλεσμα είναι 
να δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά, 
πρωί και απόγευμα, ουρές χιλιομέτρων, 
καθυστερήσεις πολλών ωρών σε βάρος της 
τοπικής μας οικονομίας, εκνευρισμός και 

αγανάκτηση, παρακώληση συγκοι-
νωνιών, μεγάλη και επικίνδυνη 

εκπομπή καυσαερίων σε βάρος 
της υγείας όλων μας, παράλυση 
της αγοράς και «Ω! ...μη γένοι-
το» αν κάποιος πάθει τίποτα 
εκείνη την ώρα, είναι σχεδόν 

αδύνατη η έγκαιρη διακομιδή 
του σε κάποιο νοσοκομείο! Τι πιο 

απλό και λογικό, από το να γίνει 
Νόμος σε κάθε διαδήλωση και πορεία, 

να καταλαμβάνουν τη μία μόνο λωρίδα 
κυκλοφορίας και έτσι η όποια εκτροπή των 
οχημάτων να γίνεται από την Τροχαία εκ... 
περιτροπής! 

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ την Δευτέρα 12 Ιουνίου, 
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Palace ο Όμιλος 
Νομικών Σωκράτης Προβατάς και Συνερ-
γάτες, οργανώνει ένα μεγάλο φιλανθρω-
πικό gala με τη συμμετοχή κορυφαίων 
καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων απ’ όλη 
την Ελλάδα, που έρχονται στη Θεσσαλονίκη 
για καλό σκοπό! Ο Ηλίας Ψηνάκης, ο Τάκης 
Ζαχαράτος, ο Χρήστος Ζαμπούνης που θα 
προλογίσει την εκδήλωση, ο τραγουδιστής 
του συγκροτήματος «Μέλισσες» Χρήστος 
Μάστορας, η ορχήστρα της «Partytoura» 
του Δημήτρη Φίστα, ο Γιάννης Μελισσανί-
δης, η Κατερίνα Γιατζόγλου, ο δημοφιλής 
τραγουδιστής Ίμβριος κ.α. Τα έσοδα από τη 
διοργάνωση θα δοθούν για την οικονομική 
ενίσχυση του Ορφανοτροφείου «Μέλισ-
σα»... Καλή επιτυχία!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με τίτλο - κά-
λεσμα «Ζήσε την εμπειρία της προσφοράς» 
οργανώνει η 2484 Περιφέρεια Διεθνούς 
Ρόταρυ με τη συμμετοχή όλων των ομίλων 
της πόλης, το Σάββατο 10/6 (σήμερα) από 
τις 9 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, στην 
κεντρική νότια πύλη της ΔΕΘ, απέναντι από 
τη ΧΑΝΘ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο 
ιατρός Αριστοτέλης Αποστολίδης, στα νοσο-
κομεία υπάρχει μεγάλη έλλειψη αίματος και 
πολλοί συμπολίτες μας κινδυνεύουν να χά-
σουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πολιτισμός 
είναι η αλληλεγγύη και η προσφορά. Αυτό 
είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε 
στην κοινωνία και ο στόχος της προσπάθει-
ας που γίνεται. Την εθελοντική αιμοδοσία 
υποστηρίζουν η ΔΕΘ Helexpo, το Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το Θεαγένειο 
Νοσοκομείο, η ERGO Ασφαλιστική, η Ευ-
ρωιατρική Affidea, η βιομηχανία Αναψυκτι-
κών ΕΨΑ, τα ζαχαροπλαστεία Αβέρωφ και 
η εφημερίδα Karfitsa.  

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

■ Ο δήμος Βόλβης με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(3 μηνών), συνολικού αριθμού τεσσάρων 
ναυαγοσωστών. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του 
Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 
2397065865) κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες.

■ O δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδε-
κα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των υποκαταστη-
μάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που εδρεύει 
στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσω-
πο, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ Αγ. Νι-
κολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63075, 
απευθύνοντάς την στην Γραμματεία (τηλ. 
επικοινωνίας: 23770 21130).

■ Διοικητικό- οικονομικό διευθυντή αναζη-
τεί το ΚΘΒΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος έως τις 30 Ιουνίου 2017 στην ακό-
λουθη ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Εθνικής Αμύ-
νης 2 ΤΚ 54621. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(9.00—14,30) στην προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Διοικητικού κυρία Ιωάννα Καρτάση. στα 
τηλέφωνα 2315 200006. Fax: 2310 223447, 
i .kartasi@ntng.gr.

■ Ανακοινώθηκε ο νέος κύκλος του επι-
μορφωτικού προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ μαθη-
μάτων εκμάθησης υπολογιστών με σκοπό 
την απόκτηση πιστοποιητικών από φορέα 
του ΕΟΠΠΕΠ (Υπ. Παιδείας) για προκηρύξεις 
εργασίας μέσω ΑΣΕΠ. Το πρόγραμμα αφορά 
Ανέργους & Φοιτητές του νομού Θεσσαλο-
νίκης. Ημερομηνίες έναρξης: 12/6, 13/6, 
14/6, 15/6, 16/6. Δικαιούχοι για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληρο-
φορικής είναι οι κάτοχοι κάρτας Ανεργίας 
(σε ισχύ) και οι Φοιτητές τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (απαιτείται επίδειξη φοιτητικής 
ταυτότητας / πάσο).

■ Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα 
πιθανότητα στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλί-
ου, αναμένεται να εγκριθεί από τη διοίκηση 
των ΕΛΤΑ η πρόσληψη 510 ατόμων, μέσω 
ΑΣΕΠ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, 
θα εγκρίνει την πρόσληψη των υπαλλήλων 
για να καλύψουν πάγιες ανάγκες της επι-
χείρησης, ενόψει και του ανοίγματος που 
θα κάνει στη λιανική αγορά πώλησης ρεύ-
ματος. Επιπλέον θα υπάρξουν και άλλες 75  
θέσεις που θα αφορούν σε μικρότερο αριθ-
μό τις ειδικότητες Διοικητικών, Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών, Πληροφορικής, Οδηγών 
και Διαμετακομιστών. Η σχετική προκήρυξη 
θα δημοσιευτεί στον ΑΣΕΠ, προκειμένου να 
ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Νέες θέσεις εργασίας



11

Η βλάβη του αρθρικού χόνδρου αποτελεί μια συχνή 
κλινική οντότητα όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και 
σε νέους ανθρώπους. Στις νεώτερες ηλικίες οφεί-
λεται συνήθως σε τραυματισμούς κατά τη διάρκεια 
των αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και σε πα-
θήσεις όπως η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (ατε-
λής αιμάτωση σε τμήμα του οστού με αποτέλεσμα 
αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου).  

Στις μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζεται με την μορφή 
εκφυλιστικής νόσου, την οστεοαρθρίτιδα.

Ο χόνδρος διαθέτει μικρό δυναμικό αναγέννησης 
και αυτοεπιδιόρθωσης. Μετά από κάκωση στην 
άρθρωση ή την εμφάνιση διαχωριστικής οστε-
οχονδρίτιδας, το εναπομείναν κενό του χόνδρου 
δημιουργεί συμπτώματα πόνου, οιδήματος καθώς 
και μηχανικής εμπλοκής, τα οποία οφείλονται στα 
αποσπασθέντα τμήματα του χόνδρου που ερεθί-
ζουν τον αρθρικό υμένα - υμενίτιδα - και παρεμβάλ-
λονται μεταξύ των αρθρικών επιφανειών.

Τα συμπτώματα αυτά οδηγούν στην απόσυρση του 
ατόμου από τις σωματικές δραστηριότητες. Αν η 
βλάβη του χόνδρου παραμείνει δίχως θεραπεία θα 
οδηγήσει σε πρόωρη εκφύλιση της άρθρωσης - 
δευτεροπαθής οστεοαρθρίτιδα.

Η θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα (βλαστο-
κύτταρα που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή), 
αποτελεί μια νέα υποσχόμενη μέθοδο στον ταχέως 

εξελισσόμενο τομέα της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες  
των βλαστοκυττάρων βασίζονται: 

• στη δυνατότητα τους να επικολλούνται στο σημείο 
της βλάβης και να διαφοροποιούνται σε κύτταρα 
του αρθρικού χόνδρου 
• στην ικανότητα τους να απελευθερώνουν ενερ-
γούς παράγοντες που προάγουν την αναγέννηση 
του αρθρικού χόνδρου και 
• στην ικανότητά τους να απελευθερώνουν 
αυξητικούς παράγοντες που παίζουν ανοσορυθμι-
στικό ρόλο, καταστέλλοντας με τον τρόπο αυτό τον 
κύκλο της φλεγμονής σε περιπτώσεις οστεοαρθρί-
τιδας

Σήμερα εφαρμόζουμε την άμεση έγχυση των βλα-
στοκυττάρων που προέρχονται από τον μυελό των 

οστών του ίδιου του ασθενούς αποφεύγοντας τις 
μακροχρόνιες καλλιέργειες τους.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Με ειδική βελόνα λαμβάνουμε 60cc μυελό από το 
οστούν της λεκάνης του ασθενούς.  Το υλικό αυτό 
τοποθετείται σε ειδική συσκευή απομόνωσης των 
βλαστοκυττάρων και σε 45 - 60 λεπτά ο ορθοπαι-
δικός έχει στα χέρια του τα συσσωρευμένα βλαστο-
κύτταρα τα οποία μπορεί να εγχύσει στην πάσχουσα 
άρθρωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο ασθενής 
βρίσκεται σε ελαφρά καταστολή (αναισθησιολογι-
κή μέθη), για την αποφυγή της αίσθησης του πό-
νου.  Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με αρθρο-
σκόπηση για την βελτιστοποίηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος.

Ο ασθενής αισθάνεται γρήγορα την ανακούφιση από 
τον πόνο, την βελτίωση της κίνησης της άρθρωσης,  
τη μείωση της δυσκαμψίας, αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα της ζωής του και πολλές φορές επανέρχε-
ται σε δραστηριότητες που είχε εγκαταλείψει.

Το πεδίο εφαρμογής της βλαστοκυτταρικής θερα-
πείας στην ορθοπαιδική διευρύνεται καθημερινά 
όπως η εφαρμογή της μεθόδου στην οστεονέκρω-
ση της κεφαλής του μηριαίου οστού, σε ψευδαρ-
θρώσεις κ.α., χαράσσοντας έναν νέο θεραπευτικό 
ορίζοντα ελάχιστης επεμβατικότητας, διεγείροντας 
τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης του οργανι-
σμού.

Βλάβες του αρθρικού χόνδρου - Θεραπεία με βλαστοκύτταρα
Του Γεώργιου Γκουδέλη M.D. Ph.D.*

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

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

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

www.goudelis.gr
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Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός

από 19/6 ως 7/7 2017από 19/6 ως 7/7 2017

Defenders of the SeasDefenders of the Seas

English Summer Camp στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης»  
με… «Νησί των Θησαυρών»
Μετά το τέλος  της σχολικής χρονιάς το εκπαιδευτικό  έργο συνεχίζεται με 
το… English Summer Camp, ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα ημερήσιας κατα-
σκήνωσης. Σε μια από τις ομορφότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, τους 
Ελαιώνες Πυλαίας, σε ένα κατάφυτο περιβάλλον 8 στρεμμάτων   προσφέρε-
ται στα παιδιά ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο μπορούν να παίζουν, να δημιουργούν, να εξερευνούν και να δομούν 
τη γνώση. Φέτος οι κατασκηνωτές στο…  «The Pirates of Protypa English 
Summer Camp»  μεταμορφώνονται σε… πειρατές και το σχολείο σε «Νησί 
των θησαυρών». Γίνονται υπερασπιστές  των θαλασσών και μαθαίνουν για 
τα θαλάσσια πλάσματα τρόπους για να τα προστατεύσουν, κανόνες ασφαλούς 
κολύμβησης και φυσικά ναυτικά μυστικά που μόνο «οι Πειρατές των Προτύ-
πων» μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν!

Στο English Summer Camp η αγγλική γλώσσα προσεγγίζεται  με καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας και  το σχολείο μεταφέρεται  στη φύση. Οι δε κατα-
σκηνωτές εφαρμόζουν bush craft (τεχνικές διαβίωσης και αυτονομίας), ανα-
καλύπτουν και αναπτύσσουν τις σωματικές τους δυνατότητες στο boot camp 
(στίβος άσκησης και περιπέτειας) του English Summer Camp

Το  πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης 
• Αθλητικές δραστηριότητες (BASEBALL, SOFTBALL, BADMINTON, HOCKEY, 
ROLLERBLADING KAI ROLLER HOCKEY) 
• Στίβο  περιπέτειας -Πίστα αναρρίχησης 
• Θέατρο, χορό 
• Εικαστικά 
• Υπαίθρια ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες 
• Μαγειρική 
• Σκάκι 
• Ρομποτική με Lego Mindstorms

Οι κατασκηνωτές κάνουν βόλτα με ξύλινο πειρατικό καράβι,  κωπηλατούν 
μαζί με τους Ναυτοπροσκόπους  και κάνουν  απόβαση σε ακτή, μαθαίνουν τα 
μυστικά ενός καπετάνιου μέσα από συνέντευξη και να διαβάζουν χάρτη για 
να προσανατολίζονται. Επίσης θα περάσουν ένα βράδυ κάτω από τα άστρα 
στην καταπράσινη αυλή του σχολείου και αποκτούν ως εφόδια γνώσεις και 
δεξιότητες μέσα από αυτή τη συναρπαστική εμπειρία. Θα ενημερωθούν από 
ναυαγοσώστες  για ασφαλή κολύμβηση και για  πρόληψη και αντιμετώπιση 
μικροατυχημάτων στο νερό. Θα πάνε ημερήσια εκδρομή  στου Ναυτοπροσκό-
πους για να γνωρίσουν τα σκάφη τους και να μάθουν  τα μυστικά τους (ναυ-
τικοί κόμποι, κ.α). Θα ενημερωθούν για το πώς δημιουργούνται οι σεισμοί 
και πώς προστατευόμαστε από αυτούς. Θα αφυπνίσουν την οικολογική τους  
συνείδηση ως προς το υγρό στοιχείο και τα πλάσματά του και θα υιοθετήσουν 
θαλάσσια χελώνα και φώκια!

Εκτός από τις υπεύθυνες των τμημάτων συμμετέχουν ειδικοί καθηγητές για 
τις αθλητικές δραστηριότητες, τη θεατρική αγωγή, τη μουσικοκινητική αγωγή, 
τα εικαστικά, την αναρρίχηση και τον στίβο περιπέτειας, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την κολύμβηση, τη ρομποτική και το σκάκι. Υπάρχει δυνατότητα 
σίτισης των μαθητών με πρωινό και μεσημεριανό φαγητό που παρασκευάζε-
ται με άριστα υλικά και σπιτική φροντίδα στο εστιατόριο του Σχολείου. Το πρό-
γραμμα σίτισης επιμελείται ο διατροφολόγος των Εκπαιδευτηρίων. Μπορείτε 
να επιλέξετε μεταξύ των δύο προγραμμάτων: A. Short ESC: 2 εβδομάδες, 19 
Ιουνίου - 30 Ιουνίου B. Long ESC: 3 εβδομάδες, 19 Ιουνίου - 7 Ιουλίου. Στο 
πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές που θα φοιτήσουν τη σχολική 
χρονιά 2017-2018 στην τάξη των Νηπίων έως την Α΄ Γυμνασίου.Η Μεταφορά 
των  μαθητών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορείΠαρέχεται ασφαλιστική 
κάλυψη των παιδιών για όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος 
Προσφέρεται Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο την ημέρα της διανυκτέρευσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε  να επικοινωνήσετε   
στο τηλέφωνο 2310 300002 ή στο info@protypa.gr
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#karfitsomata
■ Επιστρέφει όπως όλα δείχνουν στην πολιτική η πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης και τέως Εισαγγελέας, Χρυσούλα Γιαταγάνα. Με ανάρτηση της στο facebook 
έκανε γνωστό πως παραβρέθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελλάδα: 
Άλλος Δρόμος» με επικεφαλής τον Νότη Μαριά. Υπενθυμίζεται ότι η τέως εισαγγελέ-
ας συνυπήρξε στη Βουλή με τον κ. Μαριά υπό την «ομπρέλα» των Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων του Πάνου Καμμένου, από τους οποίους ωστόσο και οι δυο αποχώρησαν...

■ Το δικό της παγωτό απέκτησε η... Κασσάνδρα! Ο δήμος της Χαλκιδικής που βρί-
σκεται λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, πρωτοτύπησε και βρήκε έναν νόστιμο τρόπο 
για να προσεγγίσει επισκέπτες και τουρίστες. Το τοπικό αυτό προϊόν παράγεται σε 
δυο γεύσεις, κρέμα και σοκολάτα, έχει ως βάση το αγουρέλαιο και όχι την κρέμα 
γάλακτος και στο τέλος αφήνει μια απαλή εσάνς λαδιού, καθόλου ενοχλητική και 
λιπαρή. Οι σκέψεις της διοίκησης του δήμου είναι αρχικά το παγωτό να κυκλοφορή-
σει μόνο στη Χαλκιδική και στη συνέχεια σε άλλα μέρη της χώρας με τη Θεσσαλονίκη 
να έρχεται δεύτερη.

■ Να συνδέσει τους Έλληνες της Ομογένειας με τη Θεσσαλονί-
κη και να πείσει τους πρώτους να επενδύσουν στην πόλη του, 
επιχειρεί εδώ και μήνες ο βουλευτής της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης, 
Σάββας Αναστασιάδης. Όπως κάνει για παράδειγμα με τον Πα-
ντελή Μπούμπουρα με καταγωγή από τη Λήμνο. «Πρόκειται 
για έναν επιφανή επιχειρηματία και ένθερμο Έλληνα πατριώ-
τη» σημειώνει ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ. 
Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη «ο κ. Μπούμπουρας έχει μια 
μεγάλη κατασκευαστική εταιρία στην Οδησσό της Ουκρανίας 
που συγκαταλέγεται στις πρώτες της χώρας». Σημειώνεται ότι 
ο κ. Μπούμουρας είναι ένας δραστήριος ομογενής, έχει το δικό 
του... κοινωφελές ίδρυμα και ενδιαφέρεται για τον Άρη. Δηλαδή 
– ακούγεται - σαν κιτρινόμαυρος… Ιβάν!

Αντιδράσεις τόσο στην συ-
μπολίτευση όσο και στις πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης 
έχει προκαλέσει η απόφαση 
του Γιάννη Μπουτάρη να 
προσλάβει στη θέση ειδικού 
συνεργάτη του δημάρχου 
έναν στενό συνεργάτη του 
Σπύρου Βούγια. Ο λόγος 
για τον συγκοινωνιολόγο 
Σταύρο Κωνσταντινίδη, ο 
οποίος όπως είπε στους 
αντιδημάρχους του ο Μπου-
τάρης εκτός από ζητήματα 
συγκοινωνιακά θα συμβάλλει 
και στην... επικοινωνία του 
έργου της διοίκησης εντός 
Θεσσαλονίκης αλλά και στο... 
«κράτος των Αθηνών» στο 
οποίο ο Κωνσταντινίδης έχει 
«πρόσωπο». Για τα μέλη της 
«Πρωτοβουλίας» η απόφαση 
της επιλογής Κωνσταντινί-
δη έπεσε ως... κεραυνός εν 
αιθρία, καθώς ο γνωστός 
συγκοινωνιολόγος είναι 
φίλος και υπήρξε σύμβου-
λος του Σπύρου Βούγια στα 
διάφορα υπουργεία επί σειρά 
ετών. Μάλιστα, οι δυο άνδρες 
διαθέτουν το ίδιο γραφείο 
στο κέντρο της πόλης, κοντά 
στα παλιά γραφεία της ΝΔ 
Θεσσαλονίκης. 

YΓ: Υπενθυμίζεται ότι ο Βού-
γιας έχει εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να είναι υποψήφιος δή-
μαρχος το 2019 και μάλιστα 
έχει ξεκινήσει προεκλογική 
εκστρατεία εδώ και μήνες, 
ενώ «μπήκε στη μάχη» με 
σκληρή αντιπολιτευτική διά-
θεση εναντίον της διοίκησης 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι 
«Εντάξει» της αντιπολίτευσης 
δια στόματος του δημοτικού 
συμβούλου Σωκράτη Δη-
μητριάδη κατήγγειλαν ότι ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης εί-
ναι... «συστημικός». «Υπάρχει 
κάποιος ονόματι Σ.Κ. ο οποίος 
διατείνεται ότι έχει πάρει ήδη 
την θέση. Ελπίζω να διαψευ-
σθώ και να μην πάρει τη θέση 
κάποιος μηχανικός με αυτά τα 
αρχικά, αλλιώς θα αποδειχτεί 
πόσο συστημικός και όχι μόνο 
τελικά θα είναι ο δήμαρχος 
που θα άλλαζε όλα τα... 
κακώς κείμενα στη Θεσσα-
λονίκη» έγραψε ο δημοτικός 
σύμβουλος της παράταξης 
Καλαφάτη.

Στενό... μαρκάρισμα ακούμε πως κάνουν δυο συ-
νεργάτες του Αλέξη Τσίπρα στον Γιάννη Μπουτάρη 
προκειμένου ο τελευταίος να πει το «ναι» και να 
δεχτεί να λάβει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτι-
κές εκλογές του 2019. Ο λόγος για τον υφυπουργό 
Στέργιο Πιτσιόρλα και τον «καπετάνιο» του Μα-
ξίμου, Αλέκο Φλαμπουράρη οι οποίοι -κάθε τρεις 
και λίγο-τηλεφωνούν στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να... βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις 
του. Όπως είχε γράψει στο παρελθόν η Karfitsa, 
στην Κουμουνδούρου ψάχνουν υποψηφίους για 
τις επόμενες δημοτικές εκλογές και ουκ ολίγες 
φορές έχουν ρίξει στο... τραπέζι το όνομα του νυν 
δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θέλει. Ο 
κυρ Γιάννης θέλει; Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κάθε τρεις και λίγο λέει – μεταξύ 
σοβαρού και αστείου - στους συνομιλητές του πως 
είναι με το... γκουβέρνο!

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
ένας από τους ηγέτες της χώρας 
τις τελευταίες δεκαετίες, αφή-
νει σαν παρακαταθήκη του την 
επιμονή και την πίστη στο όραμα 
μιας ευρωπαϊκής και σύγχρονης 
Ελλάδας και στην εφαρμογή με-
ταρρυθμίσεων σε όλους τους το-
μείς, χωρίς το φόβο του πολιτικού 
κόστους. 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη πολεμήθηκε από το 
λαϊκισμό και τις εντονότατες αντι-
δράσεις της τότε αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, όπως και από 
γνωστούς και μη εξαιρετέους 
συνδικαλιστές. Θυμηθείτε τη στά-
ση τους, αλλά και ποια κατάσταση 
επικρατούσε στην Αθήνα τότε. Βε-

βαίως, είναι γνωστά και τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα της διακυ-
βέρνησης Μητσοτάκη.

Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να μην υποκύψουμε στον πει-
ρασμό να αντιπαρατεθούμε σε ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το ίδιο όπλο, τις κραυγές και 
τον οχετό ύβρεων, όπως έπραξαν τα συγκεκριμένα κόμματα απέναντι στην 
προηγούμενη κυβέρνηση. Μεμονωμένες φωνές τέτοιου είδους, πάντα θα 
υπάρχουν, αλλά στη NΔ σήμερα, σε αντίθεση με τα κόμματα που κυβερνούν 
τη χώρα, δεν είναι κυρίαρχες αυτές οι παραφωνίες και ουδείς αμφιβάλλει για 
το ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο της ΝΔ και τα ισχυρά διαπιστευτήρια 
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

 *Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Η παρακαταθήκη 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

■ Την προεκλογική του εκστρατεία φαίνεται πως έχει ξεκινήσει εδώ και 
καιρό ο αντιπεριφερειάχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 
Όπως μαθαίνουμε ο Φάνης Παπάς κάθε Τρίτη πρωί βρίσκεται στη λαϊκή 
αγορά του δήμου Λαγκαδά. Ο πρώην δήμαρχος Σοχού, θεωρείται βέβαιον 
σχεδόν πως στις επόμενες εθνικές εκλογές θα ριχτεί στη μάχη του σταυ-
ρού στην Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, μια περιφέρεια δύσκολη αφού η 
ΝΔ παραδοσιακά εκεί εκλέγει δυο βουλευτές, τον Θεόδωρο Καράογλου και 
τον Σάββα Αναστασιάδη.

SMS
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#karfitsomata
■ Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο, έστειλε ο δήμαρχος Παιονί-
ας (βλ Ειδομένη) Χρήστος Γκουντενούδης, για 
το θέμα του σταθμού διοδίων στους Ευζώνους 
«… δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να επιβληθεί 
τέλος διοδίων σε δρόμο ο οποίος δεν πληροί 
τις προδιαγραφές. Όμως, η κυβέρνηση με από-
φαση των υπουργών Οικονομικών και Μετα-
φορών που δημοσιεύθηκε την 29/5/2017, 
ενεργοποιεί λειτουργία ΚΑΙ πλευρικών διοδί-
ων το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου 2017! Με 
την άδικη αυτή απόφαση επιβάλλεται από την 
κυβέρνηση ένα υπέρογκο και μη ανταποδοτι-
κό χαράτσι προς τους δημότες του Δήμου Παι-
ονίας για ένα δρόμο καρμανιόλα στον οποίο 
θρηνούμε συνεχώς θύματα…», σημείωσε ο 
δήμαρχος, τονίζοντας πως έτσι «κοροϊδεύουν 
τους πολίτες και τις αρχές του τόπου…». 

■ Στη μάχη για την ανάδειξη της Αμφίπολης ρίχνεται για ακόμα μια φορά ο πρώην 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Γαρούφας. Ο 
γνωστός δικηγόρος διοργανώνει το πρώτο Τουριστικό Συμπόσιο Δυτικού Παγ-
γαίου από τις 30 Ιουνίου έως και την 2α Ιουλίου 2017 με στόχο την ανάδειξη των 
ζητημάτων της ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, των περιοχών που 
βρίσκονται στον δήμο Αμφίπολης. Το event συνδιοργανώνεται με το υπουργείο 
Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών και υποστηρίζεται από το δήμο Αμφίπολης, το ΑΠΘ, 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Έχει επίσης την αιγίδα 
του υπουργείου Τουρισμού και του ομίλου Unesco Σερρών.

■ Με μια επιστολή, καθώς ο ίδιος βρισκό-
ταν για προσωπικούς λόγους στη γενέτειρά 
του (το Βόλο), απάντησε στις κατηγορίες 
περί «προδοτών» του Γιάννη Μπουτάρη ο 
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. 
Έγραψε μεταξύ άλλων στην επιστολή του 
«επέλεξα συνειδητά να απέχω από κάθε 
είδους παρουσία στα ΜΜΕ. Ζητώ να δοθεί 
τέλος σε ευτελούς επιπέδου ισχυρισμούς, 
δηλώσεις, δημόσιες τοποθετήσεις, απειλές 
και προσωπικές επιθέσεις. Θα συνεχίσω να 
διατυπώνω ελεύθερα και αβίαστα την άποψή 
μου, να ζητώ διευκρινίσεις, να θέτω ερω-
τήματα και να ασκώ την κριτική μου». Και 
μπορεί ο Μπουτάρης μετά την ανάγνωση της 
επιστολής να έστειλε SMS στον Αβραμόπουλο 
για να βρεθούν από κοντά και να τα... βρούνε, 
απάντηση, όπως ακούμε δεν έλαβε ακόμα... 

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της έδρας 
Ποντιακών Σπουδών ο Ιβάν Σαββίδης αποκάλυψε δυο μυστικά, τα οποία γνώριζαν μέχρι σήμερα οι κο-
ντινοί του άνθρωποι και συνεργάτες. Το πρώτο αφορά στο πολυτελές αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί για 
τις μετακινήσεις του. Ο ομογενής επιχειρηματίας διαθέτει μια μαύρη θωρακισμένη Mercedes με πινακίδες 
1926, το έτος ίδρυσης δηλαδή του αγαπημένου του ΠΑΟΚ! Το δεύτερο έχει να κάνει με τα... Ποντιακά. Ο 
μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου του Βορρά μπορεί να μη μιλά νέα ελληνικά ωστόσο στις παρέες χρησιμο-
ποιεί συνήθως την γλώσσα των προγόνων του. (Να σημειώσουμε πως στην ίδια εκδήλωση ο κ. Σαββίδης 
υπογράμμισε πως αγόρασε το MEGA γιατί όπως είπε θέλει να τον ενημερώνει καθημερινά το μεγαλύτερο 
κανάλι της χώρας στη γλώσσα του, δηλαδή τα Ποντιακά). 

■ Η τοποθέτηση ενός ΑΤΜ αποτελούσε τα τελευταία χρόνια... πάγιο 
αίτημα των κατοίκων του Χορτιάτη ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα 
της απουσίας υποκαταστημάτων τραπεζών στην ορεινή περιοχή. «Μπο-
ρεί να φαίνεται απλή διαδικασία, αλλά δεν είναι, διότι αφενός θα πρέπει 
να εκπονηθεί ειδική μελέτη από την τράπεζα, αφετέρου να συντρέχουν 
συγκεκριμένοι λόγοι για να ληφθεί οριστική απόφαση για την εγκατάστα-
ση του» σημείωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Ως δήμος απευθυν-
θήκαμε στην τράπεζα Πειραιώς, εξηγήσαμε το πρόβλημα και ζητήσαμε 
να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Είμαστε ευτυχείς και χαρούμενοι 
για το αίσιο αποτέλεσμα και ευχαριστούμε από καρδιάς την Περιφερειακή 
Διεύθυνση της Τράπεζας και τη διευθύντρια του καταστήματος στο Πανό-
ραμα, Μαρία Λαδοπούλου...».

■ Μια «ματιά» στο διάστημα είχαν την ευκαιρία να ρίξουν, όσοι βρέθηκαν 
στην ενημερωτική εκδήλωση για το μηχανισμό των Αντικυθήρων που 
πραγματοποιήθηκε στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, με ομιλίες, προβολή 
φωτογραφικού υλικού, βίντεο αλλά και με τη βοήθεια των τηλεσκοπίων 
που στήθηκαν στο χώρο. Το πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης είχε πρω-
ταγωνιστή τον Αριστείδη Βούλγαρη, που είναι μέλος της ομάδας «The 
Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism Project» και ο 
οποίος έχει κατασκευάσει.. δύο λειτουργικά πιστά αντίγραφα του μηχανι-
σμού. Αμέσως μετά, δόθηκε η ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, με τη 
βοήθεια τηλεσκοπίων αλλά και ειδικών χαρτών να μελετήσουν το Διάστη-
μα, να παρατηρήσουν  τον Ουρανό και τη Σελήνη, μένοντας μαγεμένοι 
από την εκδήλωση.

■ Τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολι-
τών δήμου Παύλου Μελά τοποθετεί στην κορυφή 
της ατζέντας ο επικεφαλής της παράταξης «ανα-
ΤΡΟΠΗ» και δημοτικός σύμβουλος της περιοχής, 
Γιώργος Λίλτσης. Με αφορμή έργα που διεξάγο-
νται στην οδό Ωραιοκάστρου στην περιοχή της 
Νικόπολης ο αιρετός κατήγγειλε τη διοίκηση του 
δήμου και τον δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη 
για έλλειψη σχεδιασμού, αφού τα έργα έχουν ως 
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν εκατοντάδες κατοί-
κους της περιοχής. Σύμφωνα με τον επικεφαλής 
της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ» η δημοτική αρχή 
Παύλου Μελά αν και το έργο που πραγματοποιεί-
ται είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας «δε μερίμνησε και δεν φρόντισε να 
προχωρήσει στην απαραίτητη ενημέρωση της 
αναδόχου εταιρίας που ανέλαβε την κατασκευή 
του, ώστε η τελευταία να προνοήσει και να μην 
κλείσει ο δρόμος. Λύση ακόμα πάντως δεν έχει 
βρεθεί και οι δημότες... διανύουν χιλιόμετρα».
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#opinions

Η ΣΤΑΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ λίγες μέρες πριν το κρίσιμο Eurogroup της 
15ης Ιουνίου θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση 
«Δώστε πια και κάτι. Εμείς σας τα δώσαμε όλα». 
Έτσι το πιο πιθανό είναι η Ελληνική Κυβέρνηση 
αποκαμωμένη, σε σύγχυση και απομονωμένη μέσα 
και έξω από τη χώρα, να δεχτεί ότι αρνήθηκε στο 
προηγούμενο Eurogroup. Δε μου φαίνεται καθόλου 
περίεργο. Το πάλαι ποτέ ριζοσπαστικό κόμμα που θα 
έσκιζε τα Μνημόνια και θα άλλαζε την Ευρώπη, έχει 
εθιστεί στη συνθηκολόγηση και συνήθως με τους 
χειρότερους όρους για τη χώρα. Όσο πιο προωθη-
μένη αμφισβητησιακή ρητορεία δε χρησιμοποιεί, 
τόσο πιο επαχθείς όρους δέχεται, όρους που ποτέ, 
καμία Κυβέρνηση δε θα δεχόταν (π.χ Υπερταμείο και 

εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας για 100 
χρόνια).

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ διαβάσει την ανακοίνω-
ση της Πολιτικής Γραμματείας της 6ης 
Ιουνίου με θέμα τη «διαπραγμάτευση» 
θα δει ένα μείγμα συνήθων λεονταρι-
σμών που δεν πιστεύουν πια ούτε οι 

ίδιοι, με εκκλήσεις προς τους εταίρους 
«να δώσουν κάτι» και ένα περίεργο 

κάλεσμα εθνικής συναίνεσης στο θέμα του 
χρέους που προκαλεί τουλάχιστον γέλιο και 

ειρωνεία, αφού ακόμα και ο πρόθυμος άλλοτε Λεβέ-
ντης, κατέληξε να ζητάει την παραίτηση Τσίπρα.

ΕΤΣΙ, πάει το χρέος, πάει η ποσοτική χαλάρωση, 
ενώ ήρθαν δυσβάστακτα μέτρα 5 δις. ευρώ που 
πλήττουν τους ασθενέστερους οικονομικά (πάει και 
το ταξικό πρόσημο!). Το πολύ να λήξει η αξιολόγηση 
και να πάρουμε τη δόση για να πληρώσουμε τις 
υποχρεώσεις μας στους δανειστές. Μεγάλη επιτυχία 
πράγματι για μια δήθεν διαπραγμάτευση ενός 
χρόνου. Θα το αντέξει η συνείδησή τους; Νομίζω 
ναι, απλά γιατί δεν υπάρχει συνείδηση. Το μόνο που 
έμεινε από τους υπερήφανους life style αριστερούς 
είναι η εναγώνια προσπάθεια να κρατηθούν όσο 
το δυνατόν στην εξουσία. Οι αριστεροί που ξέρατε, 
οι άνθρωποι της αντίστασης και της αμφισβήτησης 
δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο για να 
παραφράσουμε και το γνωστό τραγούδι του Ν.Πα-
πάζογλου.

ΛΟΓΙΚΗ αυτή η εξευτελιστική πορεία ανιστόρη-
των και δίχως αρχές συμβιβασμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε 
φαίνεται να διδάσκεται από τα λάθη του. Έμπλεξε την 
υπόθεση της αξιολόγησης με το χρέος, αν και είχαν 
υπογράψει και το 2015 και το 2016 ότι το χρέος 
θα συζητηθεί με τη λήξη του 3ου Μνημονίου. Την 
πάτησαν. Τους έλεγαν όλοι να κλείσουν έγκαιρα την 
αξιολόγηση, ώστε να μην πάθει άλλη ζημιά η Ελληνι-
κή Οικονομία και να μην μπλέξουν με τις Γερμανικές 
εκλογές. Σκέφτηκαν και έπραξαν  ακριβώς ανάποδα. 
Την πάτησαν. Πούλησαν «τσαμπουκά» μια προς 
το Δ.Ν.Τ, μια προς τον Σόιμπλε. Την πάτησαν και 
μάλιστα ανά διαστήματα ζητούσαν τη στήριξη μια του 
ένα και μια του άλλου. Πούλησαν ψεύτικη αισιοδοξία 
(η ατάκα με τη γραβάτα θα κυνηγάει για καιρό τον 
Πρωθυπουργό). Την πάτησαν και η αναξιοπιστία 
τους αυξήθηκε στη χώρα. Θεώρησαν ότι η τακτική 
του καλού παιδιού θα μετρήσει. Την πάτησαν και σ΄ 
αυτό. Ο καθένας κάνει την δουλειά του. Θα έπρεπε 
να το ξέρουν. Υποσχέθηκαν ότι δε θα πάρουν ούτε 
ένα ευρώ μέτρα. Έχουν εξοργίσει τους πάντες .

ΚΑΘΕΤΙ που είπαν, που έκαναν, που έπραξαν  ήταν 
λάθος, δείγμα κουτοπονηριάς, λαϊκισμού, κοροϊ-
δίας. Τώρα όλα αυτά θα πληρωθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και 
το αδελφό κόμμα των ΑΝΕΛ θα την πληρώσουν 
σίγουρα, όποτε και αν γίνουν εκλογές.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι η χώρα τι φταίει, εμείς τι 
φταίμε;

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Προς άλλη μια ευτελιστική 
συνθηκολόγηση 

Ζα
χα
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ού
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ς*

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ζήτησε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της 
αυτοδιοίκησης. Ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) αποτελεί 
συγκροτημένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με στόχο την 
στήριξη της πλειοψηφίας στην εφαρμογή του στρα-
τηγικού της προγράμματος, αλλά και τη θεσμοθέτηση 
διαδικασιών που βοηθούν τον έλεγχο της μειοψηφίας. 
Οι αλλαγές θα πρέπει να κινούνται στους ίδιους άξονες, 
βελτιώνοντας αδυναμίες. Η αναθεώρηση της  περιφε-
ρειακής διοικητικής διάρθρωσης είναι απαραίτητη. Η 
συνύπαρξη των αποκεντρωμένων και αυτοδιοικητικών 
περιφερειών θα πρέπει να εξετασθεί, με συγχώνεση 
δομών, επανεξέταση των γεωγραφικών ορίων (που 
είναι λογικό να συμπίπτουν), με σαφή διάκριση αρμο-

διοτήτων και με αποτίμηση, βάσει δεικτών, της 
αποτελεσματικότητας του έργου της περιφερει-

ακής διακυβέρνησης.  Η σημερινή κατάσταση 
χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και 
αναποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση 
των έργων.

ΣΑΦΗΝΕΙΑ απαιτείται και στη διάκριση των 
αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις αιρετές περιφέ-

ρειες και τους δήμους. Επιπλέον, η  συμπλη-
ρωματικότητα του έργου τους θα πρέπει να οριστεί 

και να περιγραφεί θεσμικά. Παράλληλες, πανομοιότυπες 
δράσεις σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού οδηγούν σήμερα σε 
σπατάλη ανθρώπινων πόρων και χρημάτων, σε βάρος 
του δημόσιου συμφέροντος. Ο αριθμός των συμβού-
λων στα αιρετά όργανα μπορεί να επανεξετασθεί. Τα 
πολυάριθμα όργανα δεν εξασφαλίζουν σήμερα καλύτερο 
έλεγχο των διαδικασιών.  Στην εποχή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης μεγάλο έργο γίνεται με τα «κλίκ του 
ποντικιού». Η αιρετή διοίκηση, όπως και η κεντρική 
διακυβέρνηση, μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά από 
ολιγάριθμα, αποτελεσματικά σχήματα. 

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ δομών και αρμοδιοτήτων θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από σαφείς  κανόνες  εξεύρεσης 
οικονομικών πόρων. Όχι υποσχέσεις χρηματοδότησης 
που γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν στην 
δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας. Όχι επιβολή 
τελών στους πολίτες, χωρίς σαφή ανταποδοτικότητα. Το 
αυτοδιοικητικό έργο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο ενός 
ρεαλιστικού οικονομικού προγράμματος. Οι κανονισμοί 
λειτουργίας των αιρετών οργάνων μπορούν να βελτι-
ωθούν. Ο αιρετός σύμβουλος δε χρειάζεται να εγκρίνει 
λειτουργίες της διοίκησης που, με βάση τους νόμους, 
μπορούν να ελεγχθούν από διοικητικά ή οικονομικά 
εποπτικά όργανα της κεντρικής διοίκησης. Ο αιρετός 
σύμβουλος κρίνει τη σκοπιμότητα των έργων της 
διοίκησης, και αποτιμά τα αποτελέσματα του έργου της, 
μετά από λεπτομερή και τακτική ενημέρωση. Το σημερι-
νό θεσμικό πλαίσιο είναι ελλειπέστατο στο σημείο αυτό. 

ΤΟ ΘΕΜΑ της απλής αναλογικής στην εκλογική διαδι-
κασία φαίνεται ότι είναι το μόνο που απασχολεί τη σημε-
ρινή κυβέρνηση. Το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης 
είναι αλήθεια ότι  συμπιέζει δραστικά τη μειοψηφία στην 
λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές από 
το να κινηθούμε στην απλή αναλογική. Για παράδειγμα,  
αποφάσεις για σημαντικές λειτουργίες να λαμβάνονται 
με ενισχυμένη πλειοψηφία. Ο Καλλικράτης αποτελεί 
ένα καλό αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Μπορεί να βελτιωθεί, 
ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ότι υπάρχει διακυβέρνη-
ση ικανή να εξασφαλίσει μια καλή καθημερινότητα και 
βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης. 

*Η κ. Παυλίδου είναι περιφερειακή σύμβουλος Κε-
ντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της παράταξης 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Περιφερειακή αυτοδιοίκηση,  
επόμενα βήματα
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ΣΕΝΑΡΙΑ που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας σχετικά με ημερομηνίες για τις 
επόμενες εκλογές, όπως πρώτο εξάμηνο 
του ‘18, δεύτερο εξάμηνο του ‘18, Ιούνιος 
του ‘19, είναι σενάρια που βολεύουν τον 
ΣΥΡΙΖΑ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να υιοθετηθούν από την αντιπολίτευση. 
Είναι σαν να παραδέχεσαι ότι η κυβέρνηση 
αυτή δε ζημιώνει τη χώρα, ότι μπορεί και 

ότι της επιτρέπεται να υπογράφει ότι 
της φέρνουν και τελικά, που είναι 

και ακόμα χειρότερο, της αξίζει 
μια παράταση ζωής.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ για εκλογές 
πρέπει να γίνει ακόμα πιο 
ισχυρό ιδιαίτερα τώρα που έχει 

αποδειχθεί πόσο έτοιμοι είναι να 
υπογράψουν τα πάντα για να πα-

ραμείνουν στην εξουσία. Το ότι υπέ-
γραψαν δεν πρέπει να σημαίνει για αυτούς 
ότι τώρα η αντιπολίτευση την «έφαγε» 
και δεν έχει πλέον επιχειρήματα. Αυτό αν 
γίνει έτσι, θα είναι δώρο σε αυτούς που 
θέλουν με κάθε κόστος να αποφύγουν τις 
πρόωρες εκλογές. Σύμμαχο τους σε αυτό 
το σενάριο δεν πρέπει να έχουν ούτε την 
ΝΔ, ούτε την ΔΗΣΥ, ούτε το Ποτάμι, ούτε 
ακόμη και την Ένωση Κεντρώων.  Αν για 
παράδειγμα η ΝΔ δείξει διαλλακτικότητα 
στο θέμα των πρόωρων εκλογών, αυτό θα 
έχει επιπτώσεις στο ηθικό των ψηφοφό-
ρων που πίστεψαν σε ενδεχόμενη πολιτική 
αλλαγή, αλλά και στη συσπείρωση. Ελπίζω 
οι επόμενες δημοσκοπήσεις να μη δείξουν 
μείωση της συσπείρωσης. Αν συμβεί κάτι 
τέτοιο θα υπάρχουν επιπλέον παρενέργει-
ες…

ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ όμως 
από εδώ και πέρα; Ένας light αντιμνημο-
νιακός λόγος και κυρίως προς την πλευρά 
των εταίρων και όχι προς την πλευρά της 
κυβέρνησης που επιδιώκει το αυτονόη-
το για κάθε κυβέρνηση: παραμονή στην 
εξουσία. Δεν έχουν ευθύνη για αυτά που 
υπογράφουν όταν οι άλλοι (οι εταίροι) τους 
φέρνουν προς υπογραφή ότι φαντάζονται! 
Ένα μέτωπο με τους «έξω» θα ικανοποι-
ήσει το εσωτερικό ακροατήριο (δε μιλάω 
για φωνές και κραυγές λαϊκισμού), ενδε-
χομένως να το διευρύνει και θα ταυτίσει 
τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με τα συμφέροντα των 
πιο ακραίων δανειστών των μνημονίων, 
που καμία διάθεση δεν έχουν να δουν την 
Ελλάδα να αναπτύσσεται, παρά μονάχα 
τη διασφάλιση των χρημάτων τους, όπου 
όμως και αυτή με τον τρόπο που διεκδι-
κούν να τα πάρουν, είναι υπό αμφισβήτη-
ση. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός ανα-
λυτής της εταιρίας Interview

Όχι δωρεάν χρόνο 
ζωής σε αυτήν  
την κυβέρνηση
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«Το πρώτο σενάριο σχετίζεται με τον ίδιο τον 
εκλογικό νόμο. Εάν θα αλλάξει, όπως λέει η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, τότε οι επόμενοι 
περιφερειάρχες θα είναι πιο αδύναμοι από ότι 
είναι σήμερα, αφού θα πρέπει να διοικήσουν 
με ετερόκλητα περιφερειακά συμβούλια την 
περιοχή τους. Άρα η θέση του περιφερειάρχη 
γίνεται λιγότερο ελκυστική» υποστηρίζει ο κ. 
Βασιλειάδης. Το δεύτερο σενάριο, σύμφω-
να πάντα με τον κ. Βασιλειάδη σχετίζεται με 
τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλο-
γών. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος: «η πόλωση 
θα είναι μεγαλύτερη και τα ονόματα που θα 
«παίξουν» ή θα ακουστούν επίσης πιο… βα-
ριά εάν οι εθνικές εκλογές γίνουν μετά τις 
αυτοδιοικητικές». «Πολλοί θα θεωρήσουν 
ότι η συμμετοχή τους στις περιφερειακές ή 
στις δημοτικές εκλογές θα τους βοηθήσει σε 
ενδεχόμενη εκλογή τους στις βουλευτικές 
εκλογές, αφού θα λάβουν μεγάλη αναγνωρι-
σιμότητα».

«Εάν τώρα, οι κάλπες στηθούν πριν τις εκλο-
γές στις περιφέρειες και κερδίσει η ΝΔ τότε 
οι υποψηφιότητες θα είναι πολλές και θα 
υπάρχει επίσης έντονο ενδιαφέρον, αφού ο 
Μητσοτάκης θα θελήσει μετά να ελέγχει όσο 
το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες. Κάτι 
αντίστοιχο συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ, που 
είτε κερδίσει είτε χάσει, θα επιδιώξει να έχει 
ισχυρή εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοί-
κηση κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι σή-
μερα, παρά το γεγονός ότι είναι κυβέρνηση 
εδώ και δυόμιση χρόνια» καταλήγει ο κ. Βα-
σιλειάδης.

Ποια είναι όμως τα ονόματα  
που ακούγονται;

Νέα Δημοκρατία

Το σίγουρο όνομα από το χώρο της Νέας Δη-
μοκρατίας είναι εκείνο του σημερινού Περι-
φερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώστα ο οποίος 
έχει δηλώσει πως θα είναι εκ νέου υποψή-
φιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς θέλει να ολοκληρώσει το έργο του. Ο 
κ. Τζιτζικώστας μάλιστα έχει και τη στήριξη 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε 
πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού της Νέας 
Δημοκρατίας πως ο νεαρός Περιφερειάρχης 
που πρόσφατα έγινε πατέρας θα έχει τη στή-
ριξη του κόμματος.

Υποψήφιος… υποψήφιος περιφερειάρχης 
όπως ακούγεται επιθυμεί να είναι και ο ση-
μερινός βουλευτής της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης, 
Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος ωστόσο 
διαμηνύει πως δεν θα πάει κόντρα με τη 
«γραμμή» και τις επιθυμίες του κόμματός 
του. «Αν δηλαδή η ΝΔ επιθυμεί την υποψη-
φιότητα κάποιου άλλου, δεν θα είναι απέ-
ναντι στη βούληση Μητσοτάκη» εξηγεί στην 
Karfitsa πολιτικός φίλος του κ. Καράογλου. 
Στη Β. Όλγας 198 επιθυμεί να επιστρέψει και 
ο πρώην αντινομάρχης Γιώργος Τσαμασλής, 
ο οποίος ωστόσο μέχρι σήμερα κρατά τα 
χαρτιά του κλειστά.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Από τον ΣΥΡΙΖΑ τα ονόματα που «παίζουν» 

είναι δυο. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Karfitsa ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος 
Περιφερειάρχης της Κουμουνδούρου έχει 
ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης Μάρκος Μπόλαρης. Για την 
ίδια θέση ακούγεται και το όνομα του  προέ-
δρου της εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Από-
στολου Αντωνούδη, ο οποίος αναμένεται να 
είναι και υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη 
εκλογική περιφέρεια του νομού. Από το ΠΑ-
ΣΟΚ και τον ευρύτερο κεντρώο χώρο για... 
υποψήφιοι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μα-
κεδονίας ακούγονται... δυο ονόματα. Του 
Γιάννη Μαγκριώτη και του Χρήστου Παπα-
στεργίου. Ο πρώτος εδώ και δυο χρόνια έχει 
συγκροτήσει μια ανεξάρτητη κίνηση για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία 
εργάζεται και καταθέτει προτάσεις για τα 
προβλήματα της περιοχής. Η κίνηση «Προ-
οδευτικοί Πολίτες» αναμένεται να συγκρο-
τήσει δικό της ψηφοδέλτιο το οποίο μπορεί 
να στηριχτεί και από το ΠΑΣΟΚ. Το όνομα 
του Γιάννη Μαγκριώτη «παίζει» αν και ο ίδιος 
προς το παρόν δηλώνει πως δεν επιθυμεί να 
είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης.  «Κλειστά» 

τα χαρτιά του κρατά και ο νυν δημοτικός 
σύμβουλος και πρώην γραμματέας ΠΑΣΟΚ 
Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Παπαστεργίου ο 
οποίος το 2014 φέρεται να επιδίωκε μια υπο-
ψηφιότητα για τη θέση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας από την τότε ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ (Ευ. Βενιζέλος). Ενδιαφέρον για 
να ηγηθεί μιας παράταξης που θα υποστηρι-
χτεί από τα κόμματα του ευρύτερου κεντρώ-
ου και μεταρρυθμιστικού χώρου αναμένεται 
να εκδηλώσει και η σημερινή περιφερειακή 
σύμβουλος και στο παρελθόν υποψήφια Πε-
ριφερειάρχης Νιόβη Παυλίδου.

Οι υποψήφιοι… υποψήφιοι  
Περιφερειάρχες Κ. Μακεδονίας

#politics

Μπορεί οι κάλπες για τις περιφερειακές εκλογές να «στηθούν» σε δυο χρόνια, ωστόσο ορισμένοι ετοιμάζονται για να γίνουν… «τοπικοί 
πρωθυπουργοί». Η αλήθεια είναι πως η ονοματολογία για τις υποψηφιότητες των υποψηφίων Περιφερειαρχών Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι 

τόσο έντονη, σε αντίθεση με τις κάλπες που θα «στηθούν» για τους δήμους της χώρας ή τις εθνικές εκλογές, ωστόσο έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με 
τον πολιτικό αναλυτή της εταιρίας Interview, Δημήτρη Βασιλειάδη που μίλησε στην Karfitsa «οι υποψηφιότητες στις περιφερειακές εκλογές 

αλλά και οι δημοτικές κάλπες θα εξαρτηθούν από πολλά». Ο ίδιος μάλιστα αναφέρεται σε διάφορα σενάρια και υποθέσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν τόσο τις υποψηφιότητες, όσο και τους νέους «τοπικούς πρωθυπουργούς» που θα εκλεγούν το 2019. 

Ρεπορτάζ Βαγγέλης Στολάκης

Οι υπόλοιποι...
Σε ό,τι αφορά το «ΠΟΤΑΜΙ» και τον Σταύ-
ρο Θεοδωράκη στο παρελθόν η Σεβα-
στουπόλεως δεν στήριξε σχήματα αλλά 
συγκεκριμένες προσωπικότητες όπως 
αυτή του Γιάννη Μπουτάρη στις εκλογές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρουμε 
εάν αυτή τη φορά θα κρατήσει την ίδια 
στάση. Μια υποψηφιότητα ωστόσο που θα 
μπορούσε να «περπατήσει» είναι εκείνη 
του γραμματέα Ποταμιού Β’ Θεσσαλονί-
κης και υποψηφίου βουλευτή στην ίδια 
εκλογική περιφέρεια Νίκου Νυφούδη. 
Υπενθυμίζεται πως πριν από τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές του 2014 το «όνομα» 
του κ. Νυφούδη «έπαιζε» σε ορισμένα 
«πηγαδάκια» για τη θέση του υποψηφίου 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
υποστηριζόμενου από τη Δράση, με την 
ηγεσία της οποίας, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, είχε πραγματοποιήσει και συνάντη-
ση. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου όπως όλα 
δείχνουν θα είναι εκ νέου υποψήφια Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με την 
Λαϊκή Ενότητα, ενώ οι Οικολόγοι Πράσινοι 
θα «κατεβάσουν» δικό τους ψηφοδέλτιο, 
χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει πως 
επικεφαλής αυτού θα είναι ο πρώην ευ-
ρωβουλευτής, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Προς άλλη μια ευτελιστική 
συνθηκολόγηση 

φωτο Σάββας Αυγητίδης
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#έρευνα

Στο μεταξύ, διοίκηση και αντιπολίτευση 
αναμένουν το πόρισμα των ελεγκτικών 
μηχανισμών αναφορικά με τις χορηγίες 
και τις δωρεές της εταιρίας. Υπενθυμίζε-
ται πως η νέα δημοτική αρχή της περιο-
χής από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 
του δήμου με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου αρνήθηκε να λάβει από 
εδώ και στο εξής οποιαδήποτε χορηγία 
από την εν λόγω εταιρία, ενώ προσέλα-
βε ορκωτό λογιστή για να ερευνήσει εάν 
οι προηγούμενες δωρεές επί δημαρχίας 
Πάχτα ήταν σύννομες. Σύμφωνα με τον 
δήμαρχο Αριστοτέλη, Γιώργο Ζουμπά 
«περιμένουμε να αποφανθεί ο ελεγκτικός 
μηχανισμός για την πορεία του πορίσμα-
τος των ορκωτών λογιστών. Όταν βγήκε 
το πόρισμα του ορκωτού λογιστή στείλα-
με το πόρισμα στις ελεγκτικές αρχές. Το 
δημοτικό συμβούλιο από το 2014 αποφά-
σισε να μη λαμβάνουμε χορηγίες από την 
Ελληνικός Χρυσός». 

Όπως εξηγεί ο ίδιος, όταν η σημερινή 
διοίκηση ζήτησε από την προηγούμενη 
διοίκηση Χρήστου Πάχτα να την ενημε-
ρώσει για το σύνολο των δωρεών της 
«Ελληνικός Χρυσός» προς το δήμο Αρι-
στοτέλη, η τελευταία απάντησε πως τα 
στοιχεία θα πρέπει να τα αναζητήσουν 
από την εταιρία. «Τα μετρητά είναι σύν-
νομα, έμπαιναν στο ταμείο του δήμου. 
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει ένας 
ιδιώτης δωρεά στο δήμο. Όταν κάποιος 
θέλει να κάνει ένα έργο δώρο στο δήμο, 
πρέπει να δηλώσει την πρόθεσή του και 
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Η 
οικονομική επιτροπή δέχεται τις δωρε-
ές, αποφασίζει ότι δέχεται και από εκεί 
και πέρα, το έργο μπαίνει στο τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου που είναι ετήσιο 
και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Οι όποιες τροπο-
ποιήσεις δε γίνονται μέσα από το δημοτι-
κό συμβούλιο. Μετά κάνει τη μελέτη από 
μελετητές με αντίστοιχα πτυχία. Κατόπιν 
δημοπρατεί το έργο ή την εργασία, είτε με 
απευθείας ανάθεση, είτε με πρόχειρο είτε 
με ανοικτό ή διεθνή διαγωνισμό. Μόλις 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του δια-
γωνισμού, ορίζεται επιβλέπων του έργου 
και επιτροπή παραλαβής του έργου. Όταν 
τελειώνει το έργο ο λογαριασμός πηγαί-
νει στον δωρητή. Αυτή η διαδικασία δεν 
έχει ακολουθηθεί στην περίπτωση της 
Ελληνικός Χρυσός. Έλεγε η εταιρία ότι 
κάνει ένα έργο. Πήγαινε το έκανε μόνη 
της, χωρίς τιμολόγηση και απλά ανακοί-
νωσε ότι έκανε ένα έργο στο δήμο» σχο-
λιάζει ο κ. Ζουμπάς. 

Και συμπληρώνει: «Αυτά τα έργα δεν… 
φαίνονταν καθόλου στο δήμο. Εμείς κά-
ναμε ένα χαρτί στην τεχνική υπηρεσία και 
τους ρωτούσαμε ποια έργα έχει κάνει η 
Ελληνικός Χρυσός στο δήμο και η υπηρε-
σία μας απάντησε πως δεν έγινε κανένα 
έργο, γιατί κανένα δεν ήταν σε γνώση 
μας». «Για τις προμήθειες ο δήμος έχει 
ορισμένους τρόπους που προμηθεύεται 
πράγματα. Είτε με απευθείας ανάθεση, 
είτε με πρόχειρο, ανοικτό ή διεθνή δια-
γωνισμό. Πάντα σύμφωνα με τα όρια που 
βάζει η Πολιτεία» λέει ο κ. Ζουμπάς. «Η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
είναι συγκεκριμένη. Στην περίπτωση της 
Ελληνικός Χρυσός δεν γινόταν. Αυτό εί-
ναι παράτυπο. Δεν ακολουθήθηκαν οι 
διαδικασίες. Δεν μπορεί να γίνεται κάποια 
διαδικασία παράλληλη και ανεξάρτητη 
έξω από το λογιστικό του δήμου. Τι γινό-
ταν; Έφερνε κάποιος πετρέλαιο στο δήμο. 
Έκοβε τιμολόγιο την Ελληνικός Χρυσός, 
πήγαινε και πληρωνόταν. Αυτό θα το 
ψάξουν άλλοι βέβαια αλλά μπορεί να εί-
ναι και φορολογική παράβαση γιατί που 
περνούσε; Στις δωρεές ή στις δαπάνες 
της Ελληνικός Χρυσός» αναρωτιέται ο κ. 
Ζουμπάς. «Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. 
Τα έργα αυτά δεν αποδεικνύονται» κατα-
λήγει ο κ. Ζουμπάς. 

Το ύψος των δωρεών  
και των χορηγιών 

Σύμφωνα με έγγραφο της εταιρίας 
«Ελληνικός Χρυσός» προς το δήμο 
Αριστοτέλη με αριθμό πρωτοκόλλου 

202/04-03-15 τα έτη 2011, 2012, 2013 
και 2014 δόθηκαν συνολικά 11.660.316, 
86 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δη-
μοτικού συμβουλίου Αριστοτέλη το 
2011 δόθηκαν: ένα εκ. ευρώ ως χρη-
ματικές δωρεές (στις 19.09.2011, στις 
25.11.2011, στις 15.12.2011 και στις 
27.12.2011), 452.539,04 ευρώ για 
έργα και 277.676,23 ευρώ για υλικά. 
Το 2012 δόθηκαν: 1.950.000 ευρώ ως 
χρηματικές δωρεές (στις 21.03.2012, 
στις 14.05.2012, στις 22.06.2012, 
στις 01.08.2012, στις 14.09.2012, στις 
09.11.2012, στις 03.12.2012 και στις 
28.12.2012), 722.400,63 ευρώ για 
έργα, 237.975,20 ευρώ ως υλικά. Το 
2013 στο ταμείο του δήμου Αριστοτέ-
λη, σύμφωνα πάντα με την «Ελληνικός 
Χρυσός» δόθηκαν: 1.430.000 ευρώ σε 
χρήματα, 2.242.448,68 ευρώ για έργα 
και 150.442,45 ευρώ για υλικά. Τέλος, 
το 2014 η εταιρία φέρεται να έδωσε στο 

δήμο Αριστοτέλη συνολικά 3.196.834, 
63 ευρώ. Μεταξύ άλλων, τα έργα που 
ισχυρίζεται πως έκανε η εταιρία, τα οποία 
όμως όπως λέει ο κ. Ζουμπάς δεν φαί-
νονται πουθενά στο τεχνικό πρόγραμμα 
του δήμου Αριστοτέλη, είναι: κατασκευές 
γεφυρών μπροστά από σπίτια που «έπε-
σαν» λόγω πλημμύρων, ανακατασκευή 
του γηπέδου Στρατωνίου, καθαρισμός 
ρέματος, φωτισμός αθλητικών κέντρων, 
τοποθέτηση φωτιστικών στην πλατεία 
Ολυμπιάδος, κατασκευή πεζοδρομίων, 
αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρόμων 
στα Νέα Ρόδα, εργασίες στο νεκροταφείο 
Στρατονίκης, κατασκευή παιδικού σταθ-
μού στην Μεγάλη Παναγιά κ.α.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά του πάντως, ο πρώην 
δήμαρχος Αριστοτέλη και νυν επικεφα-
λής της παράταξης της αντιπολίτευσης  
Χρήστος Πάχτας μιλώντας στην Karfitsa 
ισχυρίζεται πως «η νέα διοίκηση κατα-
στρέφει το δήμο». «Με την εταιρία είχαμε 

«Χρυσές δωρεές και χορηγίες που αγγίζουν τα 12 εκ. ευρώ»
«ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ… ΑΠΟΔΕΊΚΝΥΟΝΤΑΊ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ - ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΊ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ» ΛΕΕΊ ΣΤΗΝ KARFITSA Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΊΣΤΟΤΕΛΗ Γ. ΖΟΥΜΠΑΣ

«Εμφύλιος πόλεμος» έχει ξεσπάσει εδώ και μήνες στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αριστοτέλη με αφορμή τις χορηγίες και τις δωρεές της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Η διοίκηση κάνει λόγο για «ανύπαρκτες 
δωρεές» καθώς δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, ενώ η αντιπολίτευση και ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Πάχτας καταγγέλλουν «απομείωση της περιουσίας του δήμου». Την ίδια ώρα, στη διαδικασία της διαιτησίας προσφεύγει το ελληνικό 

δημόσιο κατά της «Ελληνικός Χρυσός», σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προσφυγή, όπως εξηγεί το υπουργείο, πραγματοποιείται «προς διασφάλιση της τήρησης 
των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας για τα Μεταλλεία. «Σκοπός», συνεχίζει το ΥΠΕΝ, «είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες 

περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές». Με έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσο, ζήτησε επισήμως την έναρξη των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή στη διαιτησία. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
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#έρευνα

συνεννοηθεί να μας δίνει κάποια χρήμα-
τα σε ετήσια βάση, περίπου 3 εκ. ευρώ 
κάθε χρόνο. Ένα μέρος των χρημάτων 
τα λαμβάναμε ως οικονομική ενίσχυση. 
Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Η νέα δι-
οίκηση το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν 
να φέρει στο δήμο τον Επιθεωρητή Δη-
μόσιας Διοίκησης. Ήρθαν οι ελεγκτές και 
αφού πήραν τα στοιχεία από την οικονο-
μική επιτροπή τα βρήκαν μια χαρά. Στην 
πορεία η νέα διοίκηση χρηματοδότησε 
κατά παραγγελία ιδιώτη ορκωτό λογιστή. 
Εμείς μέσα από το δημοτικό συμβούλιο 
είχαμε λάβει μια απόφαση μερικά υλικά 
και προμήθειες του δήμου να αγοράζο-
νται από συγκεκριμένα μαγαζιά και να 
πληρώνονται από την Ελληνικός Χρυσός. 

Υπήρχαν επιτροπές παραλαβής προμη-
θειών και έργων. Κάθε μήνα κρατούσαμε 
λογαριασμό» σχολιάζει ο κ. Πάχτας. 

«Οι υπόλοιπες δωρεές της εταιρίας είχαν 
τη μορφή έργων. Η νέα διοίκηση πήγε 
σε ορκωτό λογιστή και κατά παραγγελία 
τεκμηρίωσε μια έκθεση. Εμείς στείλαμε 
εξώδικο να μας αιτιολογήσει την κρίση 
του» λέει. Και συνεχίζει: «Δημιουργήσα-
με μια τεχνική ομάδα που επέβλεπε όλα 
τα έργα της Ελληνικός Χρυσός. Όλες οι 
δωρεές για τα έργα περνούσαν και ψη-
φίζονταν από το δημοτικό συμβούλιο. 
Κάναμε ένα ολόκληρο δημοτικό συμ-
βούλιο με θέμα τις δωρεές της εταιρίας, 
είχε γίνει τον Μάιο του 2013 στα Στάγειρα. 
Η διαδικασία των έργων προϋπήρχε και 
τη συνεχίσαμε». Σύμφωνα με τον πρώην 
δήμαρχο Αριστοτέλη «ο δήμος δεν εί-
ναι επιχείρηση της νέας διοίκησης. Πως 
αποφάσισαν να μην παίρνουν χρήματα 
από την εταιρία με αποτέλεσμα να ζημι-
ώνεται ο δήμος; Αυτοί θα πάνε φυλακή 
γιατί απομειώνουν τα περιουσιακά στοι-
χεία του δήμου. Οι δωρεές δεν έγιναν με 
αντάλλαγμα. Εμείς φορτώναμε το δήμο 
με έργα, χρήματα και δωρεές και αυτοί 
λένε ότι είναι “βρώμικα χρήματα”. Όλες 
οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε ήταν 
νόμιμες» καταλήγει ο κ. Πάχτας. Μάλιστα 
σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τον 
περασμένο Φεβρουάριο η παράταξη του 
κ. Πάχτα «Όραμα Πολιτών» σημειωνόταν 
μεταξύ άλλων: «Για να υπάρξει ολοκλη-
ρωμένος και πλήρης έλεγχος ζητήσαμε 
επίσης να αποσταλούν για διερεύνηση 
στον Εισαγγελέα και οι αντίστοιχες δω-
ρεές που αφορούν στο χρονικό διάστημα 
μέχρι και πριν από το έτος 2011 από τη 
μεταλλευτική εταιρία που δραστηριοποι-
είται στην περιοχή».

«Χρυσές δωρεές και χορηγίες που αγγίζουν τα 12 εκ. ευρώ»
«ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ… ΑΠΟΔΕΊΚΝΥΟΝΤΑΊ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ - ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΊ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ» ΛΕΕΊ ΣΤΗΝ KARFITSA Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΊΣΤΟΤΕΛΗ Γ. ΖΟΥΜΠΑΣ

«Εμφύλιος πόλεμος» έχει ξεσπάσει εδώ και μήνες στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αριστοτέλη με αφορμή τις χορηγίες και τις δωρεές της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Η διοίκηση κάνει λόγο για «ανύπαρκτες 
δωρεές» καθώς δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, ενώ η αντιπολίτευση και ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Πάχτας καταγγέλλουν «απομείωση της περιουσίας του δήμου». Την ίδια ώρα, στη διαδικασία της διαιτησίας προσφεύγει το ελληνικό 

δημόσιο κατά της «Ελληνικός Χρυσός», σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προσφυγή, όπως εξηγεί το υπουργείο, πραγματοποιείται «προς διασφάλιση της τήρησης 
των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας για τα Μεταλλεία. «Σκοπός», συνεχίζει το ΥΠΕΝ, «είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες 

περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές». Με έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσο, ζήτησε επισήμως την έναρξη των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή στη διαιτησία. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Υπενθυμίζεται πως σε παλαιότερη επικοινωνία που είχε η εφημερίδα 
Karfitsa με στελέχη της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» για το ζήτημα, εκεί-
νοι δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Η απάντηση που λάβαμε είναι 
πως εφόσον αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη, η εταιρία δεν 
επιθυμεί να δημοσιοποιήσει στοιχεία, «σεβόμενοι την εύρυθμη λειτουργία 
της δικαιοσύνης», σημείωσε ο PR και CSR Manager της Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε. Κώστας Γεωργαντζής. 

Της Φ. Βλαστού

Ποιοι σύλλογοι πήραν  
χρήματα - δωρεές και ποιοι όχι;

Σύλλογοι και σωματεία με έδρα τον δήμο Αρι-
στοτέλη είναι χωρισμένοι στα… τέσσερα για τις 
χορηγίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Είναι αυτοί 
που έχουν δεχτεί δωρεές, αυτοί που έχουν δε-
χτεί… αλλά δεν το λένε, αυτοί που είναι κατά της 
εξόρυξης και «δεν θέλουν μία» από την εταιρεία 
και αυτοί που ζητούν αλλά δεν παίρνουν…

«Δεν πλησιάζουν γιατί  
θα βρουν κλειστή πόρτα»

Από ότι φαίνεται εκείνοι που βρίσκονται στην 
κατηγορία που δεν θέλουν να λάβουν χρηματική 
στήριξη από την Ελληνικός Χρυσός το γνωστο-
ποιούν με μεγαλύτερη ευκολία από τους υπόλοι-
πους. «Δεν με πλησίασαν άμεσα, γιατί ήξεραν ότι 
θα βρουν κλειστή πόρτα», τόνισε στην Karfitsa 
η πρόεδρος του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέ-
ντρου, Έλενα Παναγιωτοπούλου. «Κατά την διάρ-
κεια της δική μας θητεία στον δήμο, δεν έχουμε 
δεχτεί καμία δωρεά από την Ελληνικός Χρυσός 
και ως δήμος δεν δεχόμαστε ούτε ένα ευρώ από 
την εταιρεία», ξεκαθάρισε η ίδια. Μάλιστα, η πρό-
εδρος γνωστοποίησε ότι πριν από ενάμισι χρό-
νο μια αθλητική διοργάνωση «ναυάγησε» όταν 
σε αυτήν ήθελαν κάποιοι οπωσδήποτε να μπει 
συνδιοργανώτρια η Ελληνικός Χρυσός. «Κάναμε 
μια πολύ ωραία και εποικοδομητική συζήτηση 
για πάνω από μια ώρα με τους διοργανωτές και 
συμφωνήσαμε να γίνει. Τα έξοδα θα τα αναλάμ-
βανε ο δήμος και το Αριστοτέλειο Πνευματικό 
Κέντρο. Είχα βρει και κάποιους χρηματοδότες, 
όμως ήθελαν μέσα στη συνδιοργάνωση να είναι 
και η Ελληνικός Χρυσός. Εγώ τους είπα ότι δεν 
υπάρχει λόγος εφόσον μπορούμε να καλύψουμε 
τα έξοδα και τότε μου είπαν ότι ‘’υπάρχει πρό-
βλημα’’ γιατί ήθελαν υποχρεωτικά να είναι και η 
Ελληνικός Χρυσός. Δεν δεχτήκαμε και το αποτέ-
λεσμα ήταν να υπάρξει και μια παραπληροφόρη-
ση ότι ο δήμος δεν ήθελε αυτή τη διοργάνωση. 
Κάτι το οποίο δεν ευσταθούσε γιατί αμέσως μετά 
φιλοξενήσαμε στο δήμο για δεύτερη χρονιά το 
πρωτάθλημα ποδηλασίας Μακεδονίας - Θράκης 
με μεγάλη επιτυχία και επίσης το πρωτάθλημα 
Κουνγκ Φου που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο 
Ιερισσού, με ιδίους πόρους. Άρα οι άνθρωποι δεν 
ήθελαν απλώς να κάνουν τη διεξαγωγή των αγώ-
νων, αλλά ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να μας… 
επιβάλλουν την εταιρεία», επεσήμανε η κα Πανα-
γιωτοπούλου.

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Άκανθος, 
Νίκος Αϊβαζίδης, δήλωσε ότι: «Δεν έχουμε πάρει 
τίποτα από την εταιρεία ούτε θέλουμε και τίπο-
τα. Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Δεν μας 

έχουν πλησιάσει για χορηγίες, δεν υπάρχει πρό-
σβαση για αυτούς στον σύλλογό μας γιατί ξέρουν 
ποια θα είναι η απάντηση μας». Ούτε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Μεγάλης Παναγίας δεν έχει λάβει 
κάποια χορηγία από την εταιρεία σύμφωνα με 
τον πρόεδρος της, Θανάση Ζαχαράκη, ο οποίος 
επεσήμανε παράλληλα ότι «εμείς ως πολιτιστι-
κός σύλλογος έχουμε ξεκάθαρη θέση εναντίον 
της συγκεκριμένης επένδυσης». Ο αντιπρόεδρος 
του Αναπτυξιακού Συλλόγου και πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας της Αμμουλιανής, Κώστας 
Τσακνής επεσήμανε ότι «ο Αναπτυξιακός Σύλλο-
γος και ο Πολιτιστικός από όσο ξέρω δεν έχουμε 
ασχοληθεί με το θέμα των δωρεών. Ούτε ζητήσα-
με ούτε δεχτήκαμε κάποια πρόταση για χορηγία».

«Η χορηγία ‘‘φόρεσε’’ τα αθλητικά της»

Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρη Παλαιοχωρίου σύμ-
φωνα με τον πρώην πρόεδρο του και νυν αντι-
πρόεδρο Θανάση Τζιουρτζιούμη επί τρία χρόνια 
λάμβανε χορηγία από την Ελληνικός Χρυσός. 
«Για το αν έχουμε λάβει κάποια χορηγία φέτος 
δεν ξέρω γιατί δεν είμαι πλέον πρόεδρος, όμως 
όσο ήμουν, για τρία χρόνια περίπου, λαμβάναμε 
χορηγία στις μεταφορές και στην ενδυμασία». Ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι: «είναι πολύ σημαντικό οικο-
νομικά όταν είσαι ερασιτέχνης να αναλάβει κά-
ποιος να χορηγήσει τα παραπάνω και κάθε βοή-
θεια είναι καλή».

«Ζητήσαμε χορηγία αλλά δεν…»

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική δυσπραγία 
έχει επηρεάσει και τους συλλόγους, έτσι ένας 
από αυτούς που χτύπησαν την πόρτα της Ελ-
ληνικός Χρυσός για να λάβουν στήριξη είναι ο 
Αθλητικός Σύλλογος «Θύελλα» Στανού. «Εμείς 
τόσα χρόνια δεν θέλαμε λεφτά τα βγάζαμε πέρα 
μόνοι μας. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια που δυ-
σκόλεψαν οι εποχές που διανύουμε ζητήσαμε 
από την εταιρεία να μας κάνει κάποιες χορηγί-
ες αλλά βρήκαμε την πόρτα κλειστή» είπε χα-
ρακτηριστικά ο ταμίας Δημήτρης Γερακούδης. 
«Δεν έχουμε πάρει τίποτα και κανένα χρηματικό 
ποσό από την Ελληνικός Χρυσός, παρά τις όποιες 
προσπάθειες», κατέληξε . Ο Σύλλογος Γυναικών 
Αρναίας, είναι νεοσύστατος και έχει μόλις τρεις 
μήνες δράσης. «Δεν έχουμε λάβει καμία χορη-
γία προς το παρόν. Οποιαδήποτε δωρεά είναι 
δεχτή για εμάς, ακόμη και από την Ελληνικός 
Χρυσός», είπε η πρόεδρος Ευγενία Γιαννούση…  
 Η έρευνα συνεχίζεται…

φωτο Σάββας Αυγητίδης
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Όπως προκύπτει όμως από δηλώσεις εκπρο-
σώπων εταιρειών ανακύκλωσης και του προ-
έδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Karfitsa, πρόκειται 
για “νόμο-έκτρωμα” που “έχει επιτρέψει να γίνει 
καθεστώς η παρανομία, ευνοεί τη διαφθορά 
και την πολεοδομική αδιαφορία -με εξαιρέσεις 
στελεχών που επιμένουν να προσπαθούν να 
βγάλουν άκρη- ενώ ουσιαστικά επισημοποι-
εί… τη ρύπανση του περιβάλλοντος”. Ο νόμος 
3854/2010 είναι πόνημα της υπουργού Πε-
ριβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη της κυβέρνησης 
Παπανδρέου η οποία… εκσυγχρόνισε το νόμο 
2939/2001 του τότε υπουργού Κώστα Λαλιώτη, 
της κυβέρνησης Σημίτη! Συνοπτικά, προβλέπει 
ως προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας, 
την υποχρεωτική σύναψη συμφωνητικού με-
ταξύ κάθε ιδιώτη ή εργολάβου που προβαίνει 
σε κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, ή άλλες εργασίες 
που παράγουν μπάζα, με εταιρεία επεξεργασί-
ας και ανακύκλωσης των μπαζών αυτών. Επι-
τρέπει την εναπόθεση μπαζών σε Χώρο Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων σε ένα μικρό 
ποσοστό και επιβάλλει τη μεταφορά του μεγα-
λύτερου όγκου στην εταιρεία ανακύκλωσης, 
που αμείβεται με 10-30 ευρώ ανά τόνο, ανά-
λογα με το πόσο καλή προδιαλογή των υλικών 
είχε γίνει πριν τη μεταφορά. Και εδώ αρχίζουν 
τα παράλογα!

Εικονική ανακύκλωση

«Ο νόμος δε μπορεί να εφαρμοστεί πανελ-
λαδικά, για τον απλούστατο λόγο, ότι τέτοιες 
εταιρείες επεξεργασίας και ανακύκλωσης οι-
κοδομικών υλικών σαν τη δική μας, υπάρχουν 
μόνο σε λίγους νομούς της χώρας, περίπου σε 
15», λέει στην Karfitsa ο κ. Ηλίας Δημητριά-
δης, πρόεδρος της «Ανακύκλωση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΑΝΕΚΕΜ), που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει με μο-
νάδες επεξεργασίας και άλλες περιοχές, όπως η 
Καστοριά, η Αλεξανδρούπολη, η Μυτιλήνη και 
τα Χανιά! «Στις άλλες περιοχές, ουσιαστικά κάθε 
ιδιώτης που προβαίνει σε οικοδομικές εργασίες 
είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στο γράμμα του 
νόμου και σε έναν παραλογισμό άνευ προηγου-
μένου», εξηγεί. «Αρκεί να σας πω, ότι δεν έχει 
καν νόημα να μεταφέρεις ένα φορτηγό μπάζα 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων, 
διότι από το όριο αυτό και μετά, το περιβαλλο-

ντικό αποτύπωμα του φορτηγού είναι μεγαλύ-
τερο και ακυρώνει, οποιοδήποτε περιβαλλο-
ντικό όφελος επιτευχθεί από την ανακύκλωση. 
Και βέβαια το κόστος μεταφοράς των μπαζών 
σε μεγάλες αποστάσεις, είναι πολύ μεγαλύτερο 
από την όποια αμοιβή εταιρείας ανακύκλωσης. 
Έτσι, οι ιδιώτες καταλήγουν να πετούν τα μπάζα 
στα ρέματα, που ζητάμε ευρωπαϊκά κονδύλια 
για να τα καθαρίσουμε και το κάνουν με πλάτες 
άλλων επιτηδείων που εμφανίζονται ως εται-
ρείες επεξεργασίας οικοδομικών αποβλήτων, 
αλλά στην ουσία απλώς χορηγούν τη βεβαίω-
ση. Στα δημόσια έργα είναι διαφορετικά, επειδή 
ο κατασκευαστής μεταφέρει το όποιο κόστος 
της ανακύκλωσης των μπαζών στο κόστος του 

έργου. Ωστόσο, κι εκεί ακόμα δημιουργείται 
πρόβλημα, όταν κάποιος προσπαθεί να δώσει 
τεράστια έκπτωση στην προσφορά του για να 
πάρει το έργο και μετά προσπαθεί να περιορίσει 
το κόστος του, ρίχνοντας τα μπάζα που υποτίθε-
ται ότι μεταφέρει για παράδειγμα 100 χιλιόμετρα 
μακριά, σε κάποιο ρέμα ένα χιλιόμετρο από το 
έργο, σε ρέματα, ακόμα και μέσα στις πόλεις». 

Καθόλου παράξενο, που οι υπηρεσίες καθαρι-
ότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης από διάφορα 
οικόπεδα στο κέντρο και στην Τούμπα μόλις σε 
μια εβδομάδα το Δεκέμβριο του 2016, είχαν μα-
ζέψει πάνω από 140 τόνους μπαζών.

«Ξεκαθάρισμα» τον Ιούνιο

Μοναδική ικανή να δώσει κάποιες απαντήσεις, 
αποδείχτηκε η προϊσταμένη του Τμήματος Έκ-
δοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Καλαμα-
ριάς κ. Όλγα Μανουσαρίδου, η οποία εξηγεί 
στην Karfitsa, πως και οι ίδιες οι πολεοδομι-
κές υπηρεσίες είναι… μπλεγμένες σε ασάφειες 
του νόμου. «Όλο κι όλο υπάρχουν δυο παλιά 
έγγραφα οδηγιών του υπουργείου, που δεν μας 
επιβάλλουν να κάνουμε κάποιους ελέγχους 
στα ιδιωτικά έργα, σε αντίθεση με τα δημόσια 
έργα, πέραν της παραλαβής αυτού του συμ-
φωνητικού μεταξύ κατασκευαστή και εταιρείας 
επεξεργασίας των αποβλήτων. Είναι ασαφές, το 

Της Φιλίας Νομικού 

Ανακύκλωση... της ρύπανσης  
με νόμο «για τα μπάζα»!

Επτά χρόνια… σαβούρα «σπέρνει» σε ρέματα, αλάνες, δάση και οικόπεδα, ένας νόμος «για τα μπάζα», κυριολεκτικά και μεταφορικά! Στα χαρτιά επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση  
και ανακύκλωση μπαζών (υποχρεωτικά κατά 70% ως το 2020) από κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες, με πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ και ποινές φυλάκισης για παραβάτες!
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πώς και τι οικονομικό παραστατικό θα πρέπει 
να ζητάμε εμείς μετά από τον υπεύθυνο του 
όποιου έργου. Κάποτε μας έλεγαν ότι πρέπει να 
κρατάμε εγγυητικές και δεν ξέραμε πως θα γίνει 
αυτό. Να την κρατήσω εγώ που; Καταλήγουμε 
απλώς να δεχόμαστε δηλώσεις ότι γίνεται η με-
ταφορά των αποβλήτων όπως προβλέπεται και 
να επαναπαυόμαστε πως θα μας ενημερώσει 
η εταιρεία επεξεργασίας, αν δεν τα παραλάβει. 
Έχω ζητήσει διευκρινήσεις από το υπουργείο, 
για όλα αυτά και απλώς με ενημέρωσαν πως 
θα φροντίσουν αυτά όλα να διευθετηθούν με 
το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση τον 
Ιούνιο. Ελπίζουμε η εξειδίκευση του σημερινού 
υπουργού, του κ. Φάμελλου, να φέρει κάποιο 
αποτέλεσμα». Και βέβαια, ούτε οι πολεοδομίες, 
ούτε οι κατασκευαστές σε δημόσια και ιδιωτικά 
έργα, έχουν… ανακυκλωτική παιδεία, γεγονός 
που θα βοηθούσε μια περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου, όσον αφορά στα οικοδομικά υλικά. 
«Εμείς από την επεξεργασία των οικοδομικών 

αποβλήτων, παράγουμε διάφορα προϊόντα 
που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στις 
κατασκευές», λέει ο κ. Δημητριάδης της ΑΝΕ-
ΚΕΜ ΑΕ. «Ακόμα και τα τούβλα γίνονται ταρ-
τάν για γήπεδα. Όμως δυστυχώς, ενώ υπάρχει 
προσφορά, δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση των 
προϊόντων ανακύκλωσης σε νέες κατασκευές. 
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι κατασκευ-
αστές άμμο από αυτήν που παράγεται από την 
ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών, αντί 
να τραβάνε άμμο από ποτάμια και νταμάρια για 
παράδειγμα. Δεν συμβαίνει όμως στην έκταση 
που θα έπρεπε, γιατί δεν υπάρχει ούτε επαρκής 
ενημέρωση, ούτε επικεντρωμένη πολιτική, γε-
γονός που θα ανέβαζε και το επενδυτικό ενδια-
φέρον στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή, μια εταιρεία 
επεξεργασίας, έχει κέρδος κατά βάση από όσα 
την πληρώνει ο ιδιώτης για να πάρει τα απόβλη-
τα και όχι από την εμπορία των προϊόντων της 
ανακύκλωσης». /φωτο: Σάββας Αυγητίδης

#έρευνα

Νόμος χωρίς υποδομή 
«Πρόκειται στην πράξη για έναν νόμο-έ-
κτρωμα που εδώ και επτά χρόνια κρατά 
σε ομηρία τους συναδέλφους και τους ιδι-
ώτες, που κάνουν οποιαδήποτε εργασία», 
λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας. «Ή θα παρανο-
μήσουν, ή θα υποστούν ένα άδικο μεγάλο 
μεταφορικό κόστος, ή θα πέσουν θύματα 
εκμετάλλευσης υπό την απειλή προστί-
μων. Πρόκειται για σπάνια περίπτωση νό-
μου που καταρτίστηκε χωρίς καν να προ-
ϋπάρχει υποδομή εφαρμογής του, με την 
τότε κυβέρνηση να βασίζεται απλώς στην 
εκτίμηση, ότι θα βρεθούν πολλοί ιδιώτες 
για να επενδύσουν στη σύσταση εταιρειών 
επεξεργασίας οικοδομικών αποβλήτων 
στην Ελλάδα». Φυσικά, λόγω της κρίσης, 
που και την οικοδομική δραστηριότητα 
περιόρισε και το επενδυτικό κλίμα έπλη-
ξε, τέτοιες μονάδες δεν συστάθηκαν παρά 
μόνο λίγες σε λίγους νομούς. Και ενώ 
στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα 

και η Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει έλλειψη, 
στην περιφέρεια, όπως επισημαίνει και ο 
κ. Μπίλλιας η εικόνα είναι εντελώς διαφο-
ρετική: «Το αποτέλεσμα; Το περιβάλλον 
αντί να προστατεύεται πλήττεται βάναυσα. 
Οι μηχανικοί είναι αντιμέτωποι με ακόμα 
περισσότερα εξοντωτικά κόστη ή πρό-
στιμα. Οι ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι είναι επίσης εγκλωβισμένοι ανάμεσα 
στην υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν το 
νόμο κυνηγώντας με εξοντωτικά πρόστι-
μα τους ιδιώτες, ή στην κοινή λογική που 
λέει ότι δεν μπορείς να επιβάλεις πρόστι-
μο σε κάποιον που δεν φταίει επειδή δεν 
υπάρχει υποδομή εφαρμογής του νόμου 
στην περιοχή του. Η παράνομη εναπόθε-
ση μπαζών ανθεί, υπό την ανοχή εκείνων 
που είναι επιφορτισμένοι με την πάταξή 
της. Επιπλέον πολλοί συνάδελφοι και ιδιο-
κτήτες ακινήτων, είναι εκτεθειμένοι και σε 
πιθανούς εκβιασμούς ασυνείδητων υπαλ-
λήλων που θα σκεφτούν να βγάλουν… 

κέρδος από τη όποια ανοχή, γεγονός που 
τροφοδοτεί τη διαφθορά».

Από τη  άλλη, όπως προκύπτει από όσα 
λέει στην Karfitsa ο κ. Γιώργος Τσάμης, 
ιδιοκτήτης της εταιρείας «Γκρι» που ανα-
λαμβάνει μεγάλα έργα αποξηλώσεων και 
κατεδαφίσεων, όπως πρόσφατα στο έργο 
ανακαίνισης του ξενοδοχείου “Μακεδο-
νία Παλλάς”, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη 
όπου υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας οι-
κοδομικών αποβλήτων, οι πολεοδομικές 
αρχές δεν είναι ιδιαίτερα φανατικές με την 
εφαρμογή του νόμου: «Κανονικά ο μηχα-
νικός που εκδίδει άδεια, προϋπολογίζει 
τις κατηγορίες αποβλήτων που θα βγάλει, 
δηλαδή τόσους τόνους μπετόν, τόσους 
τόνους ξύλο, τόσους τόνους χώμα, κλπ. 
Και είναι υποχρεωμένος βάσει της άδειας 
που εκδίδεται να πετάξει κατ’ ελάχιστον 
μια ποσότητα αποβλήτων στον ΧΥΤΑ και 
τα υπόλοιπα να τα προωθήσει για ανακύ-

κλωση. Αν δεν πάρει το παραστατικό της 
ανακύκλωσης δεν μπορεί να “κλείσει” την 
οικοδομική του άδεια. Εμείς για παρά-
δειγμα, σε κάθε έργο που αναλαμβάνου-
με –ως υπεργολάβοι του κατασκευαστή 
συνήθως- κάνουμε διαλογή και στέλνου-
με κάθε ανακυκλώσιμο υλικό σε εταιρεία 
που τα επεξεργάζεται. Ωστόσο, ενώ αυτή 
η διαδικασία θα μπορούσε να λύσει το 
πρόβλημα με τα μπάζα, οι πολεοδομίες 
της Θεσσαλονίκης δεν την ακολουθούν 
μέχρι τέλους». Του λόγου του αληθές, δια-
πιστώσαμε όταν μια σειρά από γραφεία και 
υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών, 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, μας έκαναν… 
μπαλάκι από τον προηγούμενο στον επό-
μενο, δηλώνοντας άγνοια για το περιεχό-
μενο του νόμου, για το τι εφαρμόζεται και 
που, αλλά και για το ποιος ακριβώς είναι 
αρμόδιος να μας δώσει απαντήσεις.
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#books
«Ένα βιβλίο γροθιά στην κοινωνική ζωή»

Ένα βιβλίο για την αγάπη, ένα περιστατικό της διπλανής πόρτας, μια οικογένεια που «ματώνει». «Η αγάπη δεν πονάει» είναι ένα βιβλίο μιας 
αληθινής ιστορίας μέσα από τα μάτια του…  θύματος, όπως την κατέγραψε η συγγραφέας Μελίνα Τούντα. Μας επιτρέπει να «ζήσουμε» τον τρόμο της 

ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από ένα βιβλίο γεμάτο κοινωνικά μηνύματα για τις καταστάσεις που βιώνει η γυναίκα στον… 21ο αιώνα!
Της Π. Γιδαροπούλου

Τι σημαίνει για εσάς η συγγραφή;

Η συγγραφή για μένα είναι μια εσωτερική 
ανάγκη που με πιέζει ψυχολογικά αν δεν την 
απελευθερώσω γράφοντας. Αυτή η διεργα-
σία μέσα μου με ωθεί να δημιουργήσω φα-
νταστικές ιστορίες και να κάνω τους ήρωες 
μου να πράττουν αυτά που εγώ θέλω. Κι αυτή 
είναι η μαγεία της συγγραφής. Το πέμπτο βι-
βλίο μου με τον τίτλο «Η αγάπη δεν πονάει» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή είναι 
το πρώτο που στηρίζεται σε αληθινή ιστορία. 
Συνήθως αφήνω τη σκέψη μου ελεύθερη και 
δημιουργώ με τη φαντασία μου μια ιστορία. 
Αυτό είναι το αρχικό πλάνο μου που όμως 
κατά τη διάρκεια της συγγραφής μπορεί και 
να αλλάξει. Εξαρτάται από την ιστορία που 
πραγματεύεται το βιβλίο ή από την έμπνευση 
της στιγμής που μπορεί να έχω.

Ας περάσουμε στο νέο σας βιβλίο «Η αγά-
πη δεν πονάει» που ξετυλίγει μια αληθινή 
ιστορία ενδοοικογενειακής βίας κι όμως ο 
τίτλος του βιβλίου σας δεν παραπέμπει εκεί, 
γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο; 

«Η αγάπη δεν πονάει» είναι ένα βιβλίο «γρο-
θιά» στην κοινωνική μας ζωή. Δεν είναι ένα 
βιβλίο που μιλάει για ιδανικές σχέσεις αλλά 
είναι ένα βιβλίο που μιλάει για ένα κοινωνι-
κό γεγονός που δυστυχώς το έχουμε δίπλα 
μας. Ο τίτλος του στέλνει ένα κοινωνικό μή-
νυμα και σημαίνει πως όποιος αγαπάει στις 
διαπροσωπικές του σχέσεις δεν πονάει ποτέ 
αυτόν που αγαπάει. Η αγάπη από μόνη της 
μας παραπέμπει σ’ ένα τρυφερό, απαλό και 
ταυτόχρονα ευχάριστο συναίσθημα. Πως θα 

μπορούσε λοιπόν να είναι συνυφασμένη με 
τον πόνο που παραπέμπει σ’ ένα συναίσθη-
μα αρνητικό για τον ψυχισμό μας; Δεν ήταν 
δύσκολη η συγγραφή αυτού του βιβλίου γιατί 
αυτήν την ιστορία τη γνωρίζω σχεδόν δέκα 
χρόνια. Ακούγοντας την ηρωίδα μου, Μαρία 
Βαγενά, να μου περιγράφει τη βιαιότητα του 
Άρη Πετράκη, βίωνα είτε το ήθελα είτε όχι 
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Άθελά μου 
μπήκα -όσο γινόταν βέβαια- στον ψυχισμό 
της. Ένιωσα τον πόνο της, την απόγνωσή της, 
την απογοήτευσή της και κατά τη διάρκεια 
της συγγραφής βρισκόμουν σε διαρκή ψυχο-
λογική φόρτιση. Το μόνο εντός εισαγωγικών 
πρόβλημα ήταν ο διαφορετικός χαρακτήρας 
μου. Σε αρκετά σημεία ένιωσα θυμό για την 
αδυναμία της να διαχειριστεί σωστά τις κατα-
στάσεις. Όμως η εμμονή της να πάρει αγάπη 
κατάφερε να κάμψει τη λογική μου και τις 
όποιες αντιστάσεις μου. 

Η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των 
γυναικών παραμένει σε πολύ υψηλά ποσο-
στά παγκοσμίως, ακόμη και σε πολλά κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άπο-
ψή σας;

Κανείς άνθρωπος από την παιδική έως την 
ενήλικη ζωή του δεν πρέπει να ανέχεται την 
όποια μορφή βίας. Ούτε καν τη λεκτική. Γι’ 
αυτό κάνω έκκληση στους γονείς που τα παι-
διά είναι το μέλλον του κόσμου που ζούμε, 
να τα μεγαλώνουν μόνο με αγάπη. Ένα παι-
δί που μεγαλώνει με αγάπη γίνεται ενήλικας 
που δίνει αγάπη και θεωρεί αυτονόητο πως 
θα την εισπράξει. Ένα παιδί που μεγαλώνει με 
την όποια μορφή βίας (λεκτική-ψυχολογική 

-σωματική) γίνεται ενήλικας που μπορεί να 
ασκήσει βία ή να την ανεχτεί γιατί δυστυχώς 
αυτού του είδους η συμπεριφορά του είναι 
οικεία. Στην ενήλικη ζωή μας ένας σύντρο-
φος που ασκεί βία δεν υπάρχει πιθανότητα 
να διορθωθεί ακόμα κι αν σε κάθε ευκαιρία 
του δείχνουμε την αγάπη μας. Σοκάρουν τα 
συμπεράσματα έρευνας που καταγράφουν 
αύξηση των κρουσμάτων βίας κατά 47% σε 
βάρος γυναικών τον τελευταίο χρόνο. Ενδει-
κτικά μια στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα 
ξυλοδαρμού. Έρευνα δείχνει πως η Ελλάδα 
κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην κα-
κοποίηση των γυναικών. Οι στατιστικές δεί-
χνουν πως κάθε γυναίκα στις χώρες της Ευ-
ρώπης θα πέσει θύμα τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή της του «υπερπροστατευτικού» 
συζύγου που έχει χρέος  να σωφρονίσει τη 
γυναίκα του, να τον υπακούει τυφλά,

Στην Ελλάδα είναι ακόμη μικρότερο το πο-
σοστό που καταγγέλλει παρόμοια περιστα-
τικά, τι έχετε να πείτε στις γυναίκες που 
σιωπούν; 

Στη χώρα μας ένα πολύ μικρό ποσοστό δυ-
στυχώς, καταγγέλλει την ενδοοικογενειακή 
βία που υφίσταται. Θεωρώ πως ο παράγων 
φόβος παίζει κατασταλτικό ρόλο στην ψυχο-
λογία της κακοποιημένης γυναίκας. Στόχος 
αυτού του βιβλίου είναι αφενός η ενημέρωση 
του κοινού ως πρώτο βήμα για την προσπά-
θεια εξάλειψης της ενδοοικογενειακής βίας 
κι αφετέρου η ώθηση στις γυναίκες που την 
υφίστανται να σταματήσουν να την ανέχονται 
και να βρουν τη δύναμη να σπάσουν τη σι-
ωπή τους. Η σιωπή δε λύνει το πρόβλημα…

«Η καρδιά  
των πραγμάτων»

Εκδόσεις Πόλις
του Graham Greene

Μέσα στην πνιγηρή ατμόσφαιρα μιας βρετανικής αποικίας, 
κάπου στις δυτικές ακτές της Αφρικής, μέσα στην αβεβαιότη-
τα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στο νοσηρό κλίμα της 
κοινωνικής μικροπρέπειας, ο αστυνόμος Χένρι Σκόμπι πα-
σχίζει να διατηρήσει την ηθική του ακεραιότητα. Ο οίκτος και 
το αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Λουίζ, τη σύζυγό του, τον 
υποχρεώνουν να παραβεί τις αρχές του και να εμπλακεί σε 
επιλήψιμες δοσοληψίες με τον αινιγματικό σύριο επιχειρη-
ματία Γιουσέφ. Αλλά είναι ο έρωτάς του για μια νέα γυναίκα, 
την Έλεν, που θα κάνει τον πιστό καθολικό Σκόμπι να υπο-
κύψει στην αμαρτία. Η ηθική του θα τεθεί σε δοκιμασία και, 
σχεδόν μοιραία, θα οδηγηθεί στη μεγάλη, την τελική αντιπα-
ράθεση με τον ίδιο τον Θεό. Λίγοι συγγραφείς καταφέρνουν 
να αναλύσουν με τόση ενάργεια, και ταυτόχρονα με τέτοια 
πυκνότητα, ζητήματα όπως η αγάπη, ο οίκτος, η προδοσία, η 
ενοχή, που βρίσκονται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Greene, ο Σκόμπι ενσαρκώνει 
εκείνη τη θεμελιώδη αντίφαση του πώς «ο οίκτος μπορεί να 
αποτελεί έκφραση μιας σχεδόν τερατώδους αλαζονείας».

Λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, η παλαι-
οντολόγος Φωτεινή Μέλιου κάνει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στο νησί όπου 
μεγάλωσε, την Άθωρα. Η γνωριμία της, όμως, με τον Γκάμπριελ αλλάζει 
τα δεδομένα της ζωής της και η επιβλητική παρουσία του την παρασύρει 
σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μια απότομη και χωρίς προηγούμενο καται-
γίδα ξεσπά στο νησί, εγκλωβίζοντας κατοίκους και επισκέπτες. Η ραγδαία 
επιδείνωση του καιρού αποκόπτει κάθε επικοινωνία και η Φωτεινή καλείται 
να βοηθήσει τις Αρχές όταν ένας ιερέας βρίσκεται άγρια δολοφονημένος. 
Η αποκάλυψη ότι παρόμοιες δολοφονίες έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του 
κόσμου περιπλέκει την κατάσταση. Στην Άθωρα δεν παγιδεύονται μόνο οι 
κάτοικοι, αλλά και ο δολοφόνος. Ποιος ο ρόλος της Σοφί, της μυστηριώδους 
γυναίκας που χρόνια ζει σε μια σπηλιά του νησιού, απομονωμένη και αμίλη-
τη; Όταν η καταιγίδα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της και τα στοιχεία της 
φύσης ενωθούνε με τη μανία του δολοφόνου, η επιμονή της Φωτεινής θα 
γίνει το μόνο «Φως μέσα στη θύελλα».

«Φως μέσα στη θύελλα» 
του Κώστα Κρομύδα / Εκδόσεις Διόπτρα
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Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος – ΠΕΕΒΕ, ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Νέας 
Παραλίας» και το Κολλέγιο Ανατόλια ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και προγραμματίζουν μία σειρά δρά-
σεων και εκδηλώσεων στο χώρο της Νέας Παραλίας 
Θεσσαλονίκης με θέμα «Η πόλη…το σπίτι μας». Οι 
εκδηλώσεις έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη ση-
μασία που έχει ο ανασχεδιασμένος χώρος της Νέας 
Παραλίας και την αξία που προσδίδει τόσο στην ει-
κόνα της Θεσσαλονίκης όσο και στις εμπειρίες που 
βιώνουν οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης. Η 
πρωτοβουλία των τριών φορέων εκκινεί από τη Νέα 
Παραλία μία άλλη πορεία σκέψης και αντίληψης που 
δεν διαχωρίζει τον δημόσιο χώρο από τον ιδιωτικό. 
Παράλληλα, υπογραμμίζει και αναγνωρίζει τις υπο-
χρεώσεις όλων των δημοτών  για τη διαφύλαξη και 
την προστασία του δημόσιου χώρου, θέτοντας τον 
σχετικό προβληματισμό από τη σχολική ηλικία. Οι 
εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του δήμου Θεσ-
σαλονίκης με την υποστήριξη της Eurobank και του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και θα πραγμα-
τοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου / φωτο Σ. Αυγητίδης

Χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με 
πέρυσι, με φθηνότερο, παρόλ’ αυτά, μέσο κόστος 
εισιτηρίων, βρίσκεται φέτος η Ελλάδα στη λίστα με 
τις χώρες- προορισμούς που προσφέρουν το χαμη-
λότερο κόστος αεροπορικών εισιτηρίων στον κόσμο. 
Η χώρα μας βρίσκεται για το 2017 στην 32η θέση, 
έχοντας απωλέσει θέσεις στην παγκόσμια λίστα, σε 
σχέση με την 19η θέση που καταλάμβανε το 2016, 
ωστόσο το συνολικό, μέσο κόστος των εισιτηρίων 
των αεροπορικών εταιρειών εμφανίζεται μειωμένο 
φέτος, φθάνοντας μία μέση τιμή εισιτηρίου στα 10,59 
ευρώ ανά 100 χλμ. ταξιδιού, συνυπολογίζοντας το 
κόστος τόσο των κοντινών όσο και των πιο μεγάλων 
αποστάσεων. Στις πιο κοντινές αποστάσεις, το μέσο 
κόστος εισιτηρίων για τις εταιρείες χαμηλού κόστους 
στη χώρα μας (ανά 100 χλμ.) είναι στα 5,61 ευρώ φέ-
τος, ενώ κατεβαίνει σημαντικά στην κατάταξη των πιο 
φθηνών χωρών όταν πρόκειται για εισιτήρια εταιρει-
ών σε κοντινές αποστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες: 
Στην περίπτωση αυτή, με ένα μέσο κόστος στα 29,04 
ευρώ ανά 100 χλμ. η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση 
ως προς τις ακριβότερες, όμως χώρες- προορισμούς. 
/ φωτο Σ. Αυγητίδης

Ποδοσφαιρική πανδαισία επικράτησε στο γήπεδο 
του Λιτοχώρου όπου με πρωτοβουλία της Εταιρεί-
ας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ 
(ΕΔΑΘΕΣΣ) συναντήθηκαν σε τουρνουά παλαίμαχοι 
του ΠΑΟΚ, του ΑΡΗ,  του Ηρακλή και της ΑΕΛ για φι-
λανθρωπικό σκοπό. Δόξες του παρελθόντος όπως 
ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο Στέφανος Μπορμπόκης, ο 
Τάκης Παραφέστας, ο Κώστας Ορφανός, ο Γιάννης 
Βένος, ο Κώστας Δράμπης, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο 
Θοδωρής Βουτυρίτσας και πολλοί ακόμα «ξεδίπλω-
σαν» το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο και ζωντάνε-
ψαν μνήμες από τις μεγάλες στιγμές των ελληνι-
κών γηπέδων τις δεκαετίες του ‘70, του ‘80 και του 
’90. Στις αναμετρήσεις διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο 
ΑΡΗΣ με τον ΗΡΑΚΛΗ, (αναμέτρηση που έληξε με νι-
κητή τον δεύτερο με σκορ 1-0 και σκόρερ τον Αδά-
μου) και ο ΠΑΟΚ με τη ΑΕΛ που έληξε με νικήτρια την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης και σκορ 3-1 (Ιορδανίδης, 
Αργυρίου, Τουρσουνίδης και Λιάπης τα γκολ). Πριν 
από το ματς ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑΘΕΣΣ κ. 
Λεωνίδας Μπακούρας που είχε την πρωτοβουλία 
για την διοργάνωση του τουρνουά μίλησε για την 
ανάγκη να αναδεικνύεται το αθλητικό ιδεώδες ως 
δείγμα πολιτισμού, αλλά και για τον φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα του τουρνουά τα έσοδα του όποιου δό-
θηκαν σε ιδρύματα. Πλακέτες απονεμηθήκαν από 
την ΕΔΑΘΕΣΣ στους αρχηγούς των ομάδων Κώστα 
Αϊδινίου, Γιάννη Βένο, Κούλη Αποστολίδη και Τάκη 
Παραφέστα, καθώς και στον Δήμαρχο Λιτοχώρου 
Κώστα Δημόπουλο που φιλοξένησε τη  διοργάνωση. 
Τιμητικές πλακέτες απένειμαν και οι αρχηγοί των 
ομάδων στον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Λε-
ωνίδα Μπακούρα.

Στις κρίσιμες ηλικίες κατά τις οποίες καλούνται να 
αποφασίσουν για τις σπουδές και το μέλλον τους, 
νέοι και νέες 14-18 ετών έχουν την ευκαιρία να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο μονοπάτι της 
επιχειρηματικότητας, παρακολουθώντας το Θε-
ρινό Σχολείο «ThesSummerSchool», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2017. Το Θερινό Σχο-
λείο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας - ISeB 
(Information Systems & e-Business) του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, έπειτα από την επιτυχημένη πιλοτι-
κή του λειτουργία στα τέλη του περασμένου κα-
λοκαιριού. Στις πέντε ημέρες που θα διαρκέσει, 
θα λειτουργεί καθημερινά από 10:00-14:00. Οι 
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις 
από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
οι οποίοι θα παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, θέ-
ματα όπως η επιλογή καριέρας, η ανάπτυξη επι-
χειρηματικού μοντέλου, ο τρόπος διοίκησης και 
λειτουργίας μιας επιχείρησης, η στρατηγική και 
η καινοτομία.

Τον αόρατο κόσμο των πρωτόζωων και της 
αμοιβάδας εξερεύνησαν μέσα από μικροσκόπια και 
στερεοσκόπια μαθητές δημοτικού που επισκέ-
φτηκαν πρόσφατα το Μουσείο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ 
λόγω της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλ-
λοντος. Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ 
άπλωσαν τα εργαλεία παρατήρησής τους δίπλα στα 
μηχανήματα του παλιού Κεντρικού Αντλιοστασίου 
της Θεσσαλονίκης, για να φέρουν τους μαθητές σε 
επαφή με τον μικροσκοπικό κόσμο: μονοκύττα-
ρους οργανισμούς, που άλλοι φωτοσυνθέτουν κι 
άλλοι αποικοδομούν την ύλη, δηλαδή μετατρέπουν 
άχρηστες ουσίες σε χρήσιμες συμβάλλοντας στη 
βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Παράλληλα, με 
μακροσκοπική παρατήρηση δειγμάτων τα παιδιά 
είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν «εικόνα» 
των οργανιδίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα 
κύτταρο και της μορφής που αυτό μπορεί να πάρει. 
«Πέρασαν» από μπροστά τους από πεταλούδες μέ-
χρι… ψείρες, αράχνες και συντηρημένα ασπόνδυλα 
του υδάτινου περιβάλλοντος / φωτο Σ. Αυγητίδης

Η ΕΥΑΘ «έστησε»... μικροσκόπια
Το Αέριο Θεσσαλονίκης  

«παίζει μπάλα» 

Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας  
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Η πόλη... το σπίτι μας» 
στη Νέα Παραλία 

Φθηνά αλλά... ακριβότερα από πέρσι 
τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα

#αυτό_το_μάθατε;

Delivery: 2310 968 003

Mikel Λ. Πύργου - Λ. Νίκης 67, Θεσσαλονίκη
Mikel Καμάρας - Εγνατιας 121 & Δ. Γούναρη, Θεσσαλονίκη
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 14/6
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX):
Αίθουσα 1
Με λένε Τζινγκ
Προβολές: 19:45 – 22.00
Αίθουσα 2
Για όνομα του Θεού! 
Προβολές: 20.00
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό 
Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS, 
τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 00.10
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι 
Ανίκητοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η Χαμένη Πόλη του Ζ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 
– 22.20
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 
– 21.45 – 00.20
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο: 17.00 – 
20.00(3D) – 22.50, Κυριακή – 
Τετάρτη: 20.00(3D) – 22.50

Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο: 17.50 – 20.40 
– 23.30, Κυριακή – Τετάρτη: 20.40 
– 23.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Κυριακή – Τετάρτη: 18.10
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound 
D.T Cosmote)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.45 
– 22.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.40
Αίθουσα 8 
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20 
– 21.00 – 23.45
Comfort 2
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.15 
– 23.10
VILLAGE Θερινό COSMOS
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.20

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι 
Ανίκητοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.00, Κυριακή: 
11.30

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 19.00 
(3D)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 17.00

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

ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 
4, τηλ: 2310828642)
Με λένε Τζινγκ
Προβολές: 21.30, Δευτέρα καμία 
προβολή

ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού 
– Δίπλα στο Βελλίδειο, τηλ: 
2310292304)
Αίθουσα 1
Ο Αρχιτσιγκούνης
Προβολές: 21.00
Η Χαμένη Πόλη του Ζ
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 2
Η Χαμένη Πόλη του Ζ
Προβολές: 20.50
Ο Αρχιτσιγκούνης
Προβολές: 23.15

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. 
Αλεξάνδρου 3, τηλ: 2310829457)
Δαιμονισμένος Άγγελος (1987)
Προβολές: 21.00 – 23.00

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και 
Δημ. Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, 
Dolby)
Aquarius
Προβολές: 19.15 – 22.00

CINEPLEXX ONE SALONICA 
(Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη 34, One 
Salonica Outlet Mall, 3ος όροφος, 
τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 
4K)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.00 
– 15.00 – 18.00 – 21.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.00 – 21.00
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 
2K)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 
– 16.00 – 17.00 – 22.10, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.00 – 22.10
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 
2K)
Ο Πολικός Αρκούδος και οι 
Ανίκητοι (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.45
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.00 
– 17.00 – 20.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 

17.00 – 20.00
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.45
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 
2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 14.15 – 16.15 – 18.30
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.50 
– 23.10
Φύλακες του Γαλαξία 2
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.10
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby 
Digital)
Η Χαμένη Πόλη του Ζ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.45 
– 21.30
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.30 
– 14.30 – 16.30
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby 

Digital)
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.30 
– 13.30 – 15.30 – 17.30 – 19.30, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 19.30
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.40
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.30
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby 
Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 15.10 
– 17.45 – 20.20 – 23.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.45 – 20.20 – 23.00
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.15 
– 13.15
Αίθουσα 8 (θερινή)

Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς 
Παίζουν οι: Γκαλ Γκαντότ, 
Κρις Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ, Ντάνι 
Χάστον, Ντέιβιντ Θιούλις, 
Κόνι Νίλσεν, Ελένα Ανάγια, 
Γιούεν Μπρέμνερ, Σαΐντ 
Ταγκμάουϊ, Λούσι Ντέιβις

Η πολυσυζητημένη ταινία, 
στην οποία η Γκαλ Γκαντότ 
ενσαρκώνει την υπερηρωίδα από τα κόμικ της DC και αναμένεται να σπάσει τα ταμεία. Πριν να γίνει 
γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι 
μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο, παραδεισένιο νησί, η 
ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα 
μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσμο 
της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν 
πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το 
πραγματικό της πεπρωμένο. Η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκρέι 
Παίζουν οι: Σιένα Μίλερ, Ρόμπερτ 
Πάτινσον, Τσάρλι Χάναμ, Τομ Χόλαντ

Ο Βρετανός εξερευνητής Πέρσι Φόσετ 
ταξιδεύει στον Αμαζόνιο το 1906 
και ανακαλύπτει αποδείξεις για την 
ύπαρξη ενός αγνώστου αλλά προχωρημένου πολιτισμού. Σε μία αχαρτογράφητη περιοχή της Βολιβίας, στην καρδιά του 
τροπικού δάσους o Πέρσι βρίσκει πολυκαιρισμένα κεραμικά θραύσματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας χαμένης 
πόλης. Όταν επιστέφει στην Αγγλία και ανακοινώνει τα ευρήματα του για την πόλη που αποκαλεί «H ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
Ζ» , χλευάζεται από τον υπόλοιπο επιστημονικό κύκλο. Έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της δυναμικής συζύγου 
του, αποφασίζει να οργανώσει μία νέα αποστολή – να επιστρέψει στον Αμαζόνιο και να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί του 
είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Στο ταξίδι τον ακολουθεί ο πλούσιος εξερευνητής Τζέιμς Μάρεϊ. Μαζί θα αντιμετωπίσουν 
απίστευτες προκλήσεις και τις περιπέτειες τους θα ακολουθήσουν μέσα από τις εφημερίδες της εποχής 40 εκατομμύρια 
αναγνώστες, μέχρι την μυστηριώδη εξαφάνιση τους το 1925. Η ταινία αφορά μία επική ιστορία θάρρους και πάθους και 
είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Wonder Woman Η Χαμένη Πόλη του Ζ
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Σκηνοθεσία: Φρεντ Καβαγιέ 
Παίζουν οι: Ντάνι Μπουν, 
Λόρενς Αρνέ

Η γαλλική κωμωδία που… 
υπόσχεται γέλια μέχρι 
δακρύων. Ταλαντούχος 
πρώτος βιολιστής στην τοπική 
ορχήστρα, ο 40άρης Φρανσουά 
Γκοτιέ έχει ένα βασικό ελάττωμα: είναι τσιγκούνης. Λούζεται με κρύο νερό, χρονομετρά την ώρα που 
το χρησιμοποιεί, φωτίζει το διαμέρισμά του με τα φώτα του δρόμου και παρακολουθεί τηλεόραση 
μονάχα μέσω του γείτονα με κιάλια. Ο Φρανσουά δεν έχει κοινωνική ζωή. Ο μοναδικός του φίλος 
είναι ο διευθυντής της τράπεζας. Ξαφνικά, στη ζωή του μπαίνει η νέα τσελίστα, η Βαλερί, η οποία 
δεν τον βλέπει ως τσιγκούνη, αλλά τον ερωτεύεται μέσα από το παίξιμο του. Έπειτα, εμφανίζεται και 
η 16χρονη Λόρα, που του ανακοινώνει ότι είναι η κόρη του. Μάλιστα, νομίζει ότι ο Φρανσουά είναι 
ένας πλούσιος φιλάνθρωπος, που βοηθάει παιδιά στο Μεξικό. Τώρα, ο Φρανσουά έχει ένα διπλό 
πρόβλημα. Και οι δύο τον αγαπούν για κάτι που δεν είναι. Έτσι, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του 
ανοιχτοχέρη, με τον κίνδυνο να του κοστίσει βαριά.

Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μαϊνέτι 
Παίζουν οι: Κλάουντιο Σανταμαρία, 
Λούκα Μαρινέλλι, Ιλένια Παστορέλλι

Στο ντεμπούτο του, ο Γκαμπριέλε 
Μαϊνέτι σάρωσε τα βραβεία Davide 
di Donatello, δημιουργώντας έναν… 
υπερήρωα από την Ιταλία. O Έντσο, 
ένας μικροκακοποιός από τις φτωχές 
συνοικίες της Ρώμης, ανακαλύπτει 
μετά από ένα παράξενο ατύχημα ότι 
έχει αναπτύξει υπερδυνάμεις. Αντί 
όμως να τις χρησιμοποιήσει για καλό 
σκοπό, αποφασίζει να προωθήσει την 
καριέρα του ως σούπερ εγκληματίας, 
αφού έχει πλέον γίνει άτρωτος, κάτι που δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τους βαρόνους της περιοχής. Όταν γνωρίσει την Αλέσια, 
μια όμορφη αλλά διαταραγμένη κοπέλα που τον ταυτίζει στο παιδικό μυαλό της με τον Τζινγκ το Ατσάλινο Ρομπότ, ένα 
δημοφιλή χαρακτήρα ιαπωνικών κινούμενων σχεδίων της δεκαετίας του ’80, ο Έντσο ερωτεύεται.

Σκηνοθεσία: Άλαν Πάρκερ 
Παίζουν οι: Μίκι Ρουρκ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Λίζα Μπονέ, Σαρλότ 
Ράμπλινγκ

Πρόκειται για μια εφιαλτική προσαρ-
μογή του πολυδιαβασμένου μυθιστο-
ρήματος του Γουίλιαμ Χιόρτσμπεργκ 
«Falling Angel» από τον δεξιοτέχνη 
Άλαν Πάρκερ. Ο Χάρι Έιντζελ ένας 
ξεπεσμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ 
στο Μπρούκλιν, αναλαμβάνει μια 
φαινομενικά συνηθισμένη υπόθεση: 
να ανακαλύψει τον Τζόνυ Φέιβοριτ, 
πρώην είδωλο του τραγουδιού που 
εξαφανίστηκε από μια ψυχιατρική κλινική. Τα ίχνη τον οδηγούν στην Νέα Ορλεάνη. Εκεί θα συναντή-
σει μια γοητευτική λευκή μάγισσα και μια νεαρή μαύρη ιέρεια του βουντού. Όταν όμως τα πτώματα 
συσσωρεύονται και οι τελετουργικοί και αποτρόπαιοι φόνοι συνεχίζονται, ο Χάρυ αντιλαμβάνεται ότι 
η ζωή του κινδυνεύει άμεσα. Ξετυλίγοντας το νήμα θα ανακαλύψει ότι έχει μπλέξει σε μια φοβερή 
συμφωνία με το διάβολο…

Σκηνοθεσία: Τομ ΜακΓκραθ 
Ακούγονται οι: Πάνος Μουζουρά-
κης, Νίκος Νίκας, Χρήστος Θάνος, 
Άννα Κουτσαφτίκη, Νέστωρ Κοψιδάς, 
Χρήστος Ράπτης, Κώστας Δαρλάσης, 
Βασίλης Μήλιος , Δανάη Ζαμπούκου, 
Παύλος Αβραμέας, Γιάννης Τσούτσιας, 
Μαρία Ζερβού

Συνεχίζεται για ακόμη μία εβδομάδα η επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων «Αρχηγός από 
κούνια» που έχει μαγέψει μικρούς και μεγάλους φίλους. Ο 7χρονος Τιμ περνάει ζωή χαρισάμενη, 
τρισευτυχισμένος με τους γονείς του. Όταν όμως καταφθάνει στο σπίτι τους με ταξί ένα μωρό, 
φορώντας κοστούμι και κουβαλώντας χαρτοφύλακα, όλος ο κόσμος του Τιμ ανατρέπεται. Σύντομα, 
ο αδελφικός ανταγωνισμός παραμερίζεται αναγκαστικά όταν ο τελευταίος ανακαλύπτει ότι ο μικρός 
αδελφός του είναι στη πραγματικότητα ένας κατάσκοπος σε μια μυστική κρυφή αποστολή και ότι 
μόνο αυτός μπορεί να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα. Μία εξωφρενική περιπέτεια ξεκινά και 
κορυφώνεται με μια επική μάχη ανάμεσα σε κουτάβια και μωρά. Η ξεκαρδιστική κωμωδία είναι 
εμπνευσμένη από το εικονογραφημένο best seller της Μάρλα Φρέιζι.

Ο Αρχιτσιγκούνης Με λένε Τζινγκ

Δαιμονισμένος Άγγελος

Αρχηγός από κούνια
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Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.15
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 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: 20.30 
– 23.20
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10 
– 22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Wonder Woman 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.00(3D) – 23.00
Αίθουσα 4 (Dolby)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 
– 22.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Wonder Woman 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 21.40, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 19.10 – 21.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 19.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Wonder Woman 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 
– 21.00

Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30 
– 21.30

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», 
Πυλαία, κρατήσεις από σταθε-
ρό: 8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 
– 21.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.00(3D) – 20.00(3D) – 23.00, Δευτέ-
ρα – Τετάρτη: 20.00(3D) – 23.00
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.15
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 
– 21.50
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20 
– 22.50
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.40
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Alien: Covenant
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-

σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.10 – 
19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10
Chuck: Η ιστορία του πραγματικού 
Rocky Balboa
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.20
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.00 – 
18.10, Δευτέρα – Τετάρτη: 18.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.40 
– 21.30
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.40
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.20 
– 20.30 – 23.10, Δευτέρα – Τετάρτη: 
20.30 – 23.10
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 εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.30 
– 18.30

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 14/6



24

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

«Ρίτα & Ντύλαν & Φαίδρος & Φάμκε» του 
Αύγουστου Κορτώ σε διασκευή και σκηνοθεσία Γρηγόρη 
Χατζάκη. Έρωτας, χιούμορ, σουρεαλισμός και τέσσερις 
αξιοπερίεργοι και αξιαγάπητοι χαρακτήρες συναντιούνται 
σε μία ανατρεπτική παράσταση. Ένα διαδικτυακό love 
story. Μία μεταμοντέρνα, θεατρική κομεντί. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Χάρης Ασημακόπουλος, Χρήστος Καπενής, 
Στεφανία Κριεζή, Βαλέρια Χριστοδουλίδου. Για δύο 
παραστάσεις: Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Ιουνίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 16€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, 
άνω των 65), 10€ (ανέργων,ΑμεΑ).

Θέατρο Τ
(Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310 854 
333)
«Το τέλος του παιχνιδιού» του δραματουργού 
Σάμιουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή και 
μετάφραση Νικηφόρου Παπανδρέου, από την Πειραματι-
κή Σκηνή της «Τέχνης». Ο Χαμ, ένας ανάπηρος αφέντης 
και εξουσιαστής, ζει το δικό του τέλος του κόσμου. Με 
μόνη συντροφιά τον υπηρέτη του Κλοβ και τους δύο 
γέρους γονείς του, που ζουν μέσα σε σκουπιδοτενεκέ-
δες, ο ήρωας του Μπέκετ προσπαθεί να διαχειριστεί την 
κωμωδία και την τραγωδία της ίδιας της ζωής. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Δημήτρης Ναζίρης, Έφη Σταμούλη, Σοφία 
Μαρία Βούλγαρη, Γιώργος Φράγκογλου. Τελευταίες 
παραστάσεις: Σάββατο 10 Ιουνίου στις 21:30 & Κυριακή 
11 Ιουνίου στις 20:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 
8€ (φοιτητικό & ανέργων).

Θέατρο Ταξίδι Ονείρου
(Στεφ. Τάττη 3, τηλ: 6972 702 870)
«Οι περαστικοί - THE PASSENGERS» από το 
θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων σε σκηνοθεσία Βαγ-
γέλη Ηλιάδη. Ανθρώπινες φιγούρες, περαστικές από 
ένα καφέ, μοιράζονται μαζί μας τους φόβους και τις 
αποτυχίες τους, τις ελπίδες και τα ανεκπλήρωτα όνειρά 
τους, τις λανθασμένες επιλογές και τις εξαρτήσεις 
τους, ψάχνοντας μία διέξοδο, μια ανάσα, μια φωτεινή 
ημέρα στην αδιέξοδη ζωή τους. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αθηνά Σταυριανουδάκη, Γεωργία Περηφάνου, Σταύρος 
Βασιλειάδης, Μελίνα Γαλέα, Τζένη Ελένη Χαραλαμπίδου, 
Λάζαρος Αντωνούδης, Αλέκα Καπουσούζη, Στέφανος 
Τσάκατος. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 10 & 
Κυριακή 11 Ιουνίου στις 21:15. Εισιτήρια: 7€ (γενική 
είσοδος).

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2315 200 000)
*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα εισιτήρια κυμαίνο-
νται από 5€ έως 13€

Βασιλικό Θέατρο
«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» του 
Χρήστου Παπαδημητρίου. Νέες σκηνικές περιπέτειες και 
ακροβασίες με μια διευρυμένη ομάδα κρούσης και με 
όπλα τους τα εύστοχα νούμερα, τις κεφάτες χορογρα-
φίες, τις πειραγμένες ενορχηστρώσεις και, πάνω από 
όλα, το κέφι, το μπρίο και την αγάπη στο συνάδελφο 
που τους χαρακτηρίζει. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα 
Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, Χρύσα Ζαφειριάδου, 
Τέλης Ζαχαράκης, Δημήτρης Μορφακίδης, Αγγελική 
Νοέα, Χρήστος Παπαδημητρίου, Θανάσης Ραφτόπουλος, 
Εύη Σαρμή, Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανίδου, 
Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. Μουσική επί 
σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, Μάριος Μακρής, Κώστας 
Μαργαρίτης, Γιώργος Μηλώσης, Σωτήρης Πατσαλιάς, 
Γιώργος Τσέλιος. Παραστάσεις: Κυριακή 11 Ιουνίου 
στις 19:00, Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 18:00 & Πέμπτη 15 
Ιουνίου στις 21:00.

Θέατρο Δάσους

«25 Χρόνια Άγαμοι Θύται» σε σκηνοθεσία Ιεροκλή 
Μιχαηλίδη, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Δάσους. 
Άγαμοι Θύται και Σπύρος Παπαδόπουλος σε ένα 
επετειακό υπερθέαμα με 16 ηθοποιούς, τραγουδιστές 
και μουσικούς σε κείμενα Δήμητρας Παπαδοπούλου, 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Χρήστου Τολιάδη. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Δημήτρης Σταρόβας, 
Χρήστος Μητρέντζης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος 
Χρυσοστόμου, Γιώργος Χατζής, Σοφία Παπουλάκου, 
Ρούλα Μανισάνου, Σπύρος Παπαδόπουλος. Για μία μόνο 
παράσταση: Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: 
10€ (γενική είσοδος – ισχύει για τα πρώτα 800 εισι-
τήρια), 10€ (ανέργων), 12€ - 15€ (μαθητικό, φοιτητικό 
και άτομα άνω των 65 ετών σε προπώληση και ταμείο 
αντίστοιχα), 15€ - 18€ (γενική είσοδος σε προπώληση 
και ταμείο αντίστοιχα).

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
«GRACE ZONE» της χορογράφου Κατερίνας 
Αντωνιάδου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Δάσους. Η 
Ζώνη Χάριτος αφορά στο ταξίδι, στη διαδρομή ανάμεσα 
στο παρελθόν και το μέλλον. Το έργο εκφράζει την 
προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να υπάρξει και να 
δημιουργήσει σε ένα αβέβαιο, συχνά εχθρικό περιβάλ-
λον. Ο χορός και η μουσική, ως διεθνή μέσα έκφρασης 
και επικοινωνίας, καλούν και προκαλούν ερμηνευτές 

και θεατές να προσδιορίσουν και να διατηρήσουν την 
κινητήρια δύναμή τους πάνω και έξω από τη σκηνή. 
Χορεύουν οι: Δήμητρα Αλιμπινίση, Νάντια Αρβανιτά-
κη-Ρέβη, Άννα Θωίδου, Ιωάννα Καρατέγου, Μαρία Κέκη, 
Ευαγγελία Κυριακού, Λία Κωστούλη, Νικολέτα Μακρυ-
γιάννη, Δόμνα Μπίκου, Μαργαρίτα Παναγιώτου, Χριστίνα 
Παντελή, Γλυκερία Σακελλαρίου, Γεωργία Σφακιανάκη, 
Αθηνά Ταμπάκη. Παραστάσεις: Σάββατο 10 & Κυριακή 
11 Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 
8€ (φοιτητικό, ανέργων).

Παραστάσεις από το ΚΘΒΕ στη Θεσσαλονίκη
«Δε σε ξέχασα ποτέ» του Λέοντα Α.Ναρ, σε σκηνο-
θεσία Μιχάλη Σιώνη. Μια παράσταση για τη ζωή μιας 
διάσημης τραγουδίστριας που τραγουδάει επί σκηνής 10 
σεφαραδίτικα  και ρεμπέτικα τραγούδια, μερικά από τα 
οποία γνωρίζουμε, κυρίως, από την ελληνική εκδοχή 
τους. Ένα έργο, που θυμίζοντας πώς οι περισσότεροι από 
εμάς ήμασταν κάποτε μετανάστες, τιμάει την ιστορία της 
ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης και υπενθυμίζει 
πως στην πόλη αυτή κάποτε ζούσαν αδερφωμένοι 
Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Οθωμανοί. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης. Μουσική επί 
σκηνής: Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης, 
Ηλίας Σαρηγιαννίδης. 

Παράσταση: Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 
21:00 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Υπαίθριο 
Αμφιθέατρο.

Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος
(Εθνικής Αμύνης 1, τηλ: 2310 287 724)

«Αχ Αυτά τα Φαντάσματα!» του Εντουάρντο Ντε 
Φιλίππο σε σκηνοθεσία Ρίτσας Γεωργιάδου από την 
θεατρική ομάδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Μία 
συγκινητική κωμωδία, στην οποία εκφράζεται η απελ-
πισμένη ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον 
διπλανό του. Το έργο ασχολείται με την περιπέτεια ενός 
αδύναμου, απελπισμένου και χρεωκοπημένου ανθρώ-
που, ο οποίος, ενώ έχει προσπαθήσει - επί ματαίω - να 
εξασφαλίσει για τον ίδιο και τη γυναίκα του μια ελάχιστη 
οικονομική σταθερότητα, καταλήγει να ζει με τεχνάσμα-
τα. Διοργάνωση από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Παράσταση: Σάββατο 10 
Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη (αντί 
εισιτηρίου συγκεντρώνονται μαθητικά εισιτήρια ΟΑΣΘ 
υπέρ του Ορφανοτροφείου «ΜΕΛΙΣΣΑ»).

«Η Κωμωδία Ενός Μεγάλου Έρωτα» της Ελένης 
Ζάχου σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Π. Μαρέτα από τον θίασο 
«Έννεπε Μούσα». Ένας κύριος και μια κυρία, ο άντρας 

και η γυναίκα ,  σημερινοί χαρακτήρες, συμπυκνώματα 
ανθρώπινων τύπων και συμπεριφορών ,  αγγίζουν το 
επίπεδο των διαχρονικών θεατρικών προσώπων , με 
την ανατροπή , την υπερβολή και το απροσδόκητο της 
κωμωδίας . Διοργάνωση από το Κέντρο Πολιτισμού Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράσταση: Δευτέρα 
12 Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη.

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Ε-

ξυπερύ από την θεατρική ομάδα του 6ου Γυμνασίου 
Καλαμαριάς και τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων των 
Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες. Υπό την αιγίδα του 
Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Παράσταση: Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 20:00. 
Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη.

Χώρος Τέχνης SourLiBooM
(Κ. Κρυστάλλη 4, 4ος όροφος, τηλ: 2314 011 584)

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σε διασκευή και 
σκηνοθεσία Βαλεντίνας Παρασκευαΐδου. Η αναζήτηση 
ενός «κράτους δικαίου» και ο αγώνας για ισονομία, 
ειρήνη και ευημερία για όλους φαίνεται ότι παραμένουν 
εδώ και 2.500 χρόνια θέματα φλέγοντα, επίκαιρα και, 
όπως απέδειξε η ιστορία, άλυτα. Ο Αριστοφάνης προ-
τείνει μια ακραία για την εποχή του λύση: την παράδοση 
της εξουσίας στις γυναίκες και τη δημιουργία ενός 
κράτους που βασίζεται στην κοινοκτημοσύνη. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Γιώτα Αμανατίδου, Αγγελική Αρναούτογλου, 
Νατάσα Βλέμμα, Δημήτρης Κώστογλου, Θάλεια Λεϊνού-
δη, Δημήτρης Μπούρικας, Ζωγραφιά Οτζάκη, Δημήτρης 
Παπαδόπουλος, Μπάμπης Πεΐδης, Ελένη Πρασίνη, 
Γρηγόρης Πυριαλάκος, Δημήτρης Τσάκας, Μαρία Τσίρμπα, 
Αντώνης Φωτιάδης, Νίνα Φωτιάδου. Τραγουδάει η 
Βιργινία Γκαϊντατζή. Παραστάσεις: Σάββατο 10, Κυριακή 
11, Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 21:00. Ει-
σιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητικό, ανέργων, 
ατέλειες) - Τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο Στήριξης 
Κακοποιημένων Γυναικών «Καταφύγιο Γυναίκας».

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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Τι θα δούμε από την παράσταση των «άγαμων θυτών» 
στη Θεσσαλονίκη και τι έχετε αποκομίσει μετά από τόσα 
χρόνια από την παράσταση αλλά και το κοινό; 

Είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση με κείμενα της Δή-
μητρας Παπαδοπούλου και του Χρήστου Τολιάδη, που σα-
τιρίζουν χαρακτήρες, ρόλους και διάφορες κοινωνικές 
συνθήκες του σήμερα. Υπό τη σκηνοθετική «μπαγκέτα» του 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη δημιουργείται ένα συναισθηματικό δρώ-
μενο. Με διάφορα σκέτς, αυτοσχεδιασμούς, κείμενα και όλα 
αυτά  πλαισιωμένα από τραγούδια που εξυπηρετούν τη συν-
θήκη, δημιουργείται η παράσταση των Άγαμων. Τα τελευταία  
2-3 χρόνια επειδή υπήρξαν και συνεργασίες μουσικών φίλων 
έχουμε επεκτείνει και το μουσικό μας κομμάτι λίγο παραπά-
νω. Η έννοια της γνώσης που έχω πάρει από την παράσταση 
την ίδια, έγκειται στη διαφορετική εμπειρία γιατί το κοινό των 
Αγάμων, επειδή μιλάμε για παράσταση σε χώρο της νύχτας, 
που λέμε, δεν έχει την αντίστοιχη πειθαρχία με ένα εντε-
λώς θεατρικό κοινό. Όχι ότι δεν είναι θεατρικό κοινό, αλλά 
οι ώρες, η συνθήκη, η διαφορετικότητα του χώρου έχουν 
κάποια «σκαλοπάτια»,  όπου στον τρόπο συμπεριφοράς και 
λειτουργίας μέσα στην παράσταση, αν είσαι εκεί και είσαι 
παρών σου μαθαίνουν διαφορετικούς δρόμους και τρόπους 
προσέγγισης.  

Σας έχει κερδίσει το θέατρο ή σας έχει χάσει η τηλεόρα-
ση; Έχουμε καιρό να σας δούμε σε κάτι.

Δεν έχει τύχει, τα τελευταία χρόνια  τηλεοπτικά να συζητη-
θεί κάτι  ή να μπούμε σε μία διαδικασία να μιλήσουμε με κά-
ποιον, για κάτι το οποίο να αφορά και τους δυο μας. Και τις 
δύο πλευρές της συνεργασίας.

Έχετε  γεννηθεί  στην Αγγλία. Πόσο Άγγλος είστε στο 
χιούμορ και πόσο συμβατό είναι το Αγγλικό χιούμορ με 
το Ελληνικό;

Θα σας γελάσω γιατί έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα και ο τρό-
πος συμπεριφοράς μου είναι καθαρά ελληνικός, στην πλευρά 
του χιούμορ. Αντιλαμβάνομαι το χιούμορ των Εγγλέζων και 
τη φλεγματικότητα που έχει ή τη διαφορετικότητα, αλλά νο-
μίζω πως η κοινή βάση είναι η άμεση εμπιστοσύνη που έχει 
ο δέκτης και ο πομπός, καμία φορά, από την πλευρά της επι-
κοινωνίας. Ο τρόπος δε, που έχεις συμπεριφερθεί, αν ο πο-
μπός είναι γνωστός ή όχι, φέρνει και το αποτέλεσμα του πώς 
σε εμπιστεύεται ο άνθρωπος που σε έχει δει, είτε στο θέατρο, 
είτε στους Άγαμους, είτε σε κάποια περιοδεία, από τον τρόπο 
που έχεις λειτουργήσει απέναντί του τόσα χρόνια. Δεν ξέρω 

αν είμαι πολύ κοντά στο αγγλικό χιούμορ, το κατανοώ, είναι 
υπέροχο όταν συμβαίνει, αλλά έχει μία διαφορετική σκηνική 
συμπεριφορά, σε σύγκριση με το ελληνικό.

Έχετε συγγενείς στο Μάντζεστερ, πως βιώσατε τα τελευ-
ταία γεγονότα με την τρομοκρατική επίθεση;

Ναι έχω συγγενείς, μιλήσαμε όμως και είναι όλοι καλά. Η δική 
μου σκέψη πάνω στην τρομοκρατία είναι πως ό,τι εμπεριέχει 
φόβο, τρόμο, βία είναι απορριπτέο. Δε βρίσκω τίποτα λογικό 
στη σκέψη ότι ένας άνθρωπος ζώνεται με εκρηκτικά για να 
προκαλέσει πολιτικά κάτι. Ο ίδιος ο φόβος, σε οποιαδήποτε 
εποχή, από οποιονδήποτε άνθρωπο δε νομίζω ότι δημιουργεί 
διεξόδους λογικής και ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε πολίτες. 
Δηλαδή, αν έχεις πραγματικό θάρρος, πήγαινε χτύπα αυτούς 
που πραγματικά σε ενοχλούν. Δεν μπορώ να τα έχω με εσάς 
και εγώ να πηγαίνω να σπάω ένα ψιλικατζίδικο στον Πειραιά.

Με το «Έτερος Εγώ» τι θα γίνει τελικά θα το δούμε στους 
κινηματογράφους; 

Το «Έτερος Εγώ» θα διαγωνιστεί σε φεστιβάλ στο Λος Άντζε-
λες αλλά και σε διάφορα άλλα μεγάλα φεστιβάλ στα οποία 
έχει προταθεί. Νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα βγει στους θε-
ρινούς κινηματογράφους ή θα ξαναβγεί στις αίθουσες κάποια 
στιγμή. Δε νομίζω να υπήρξαν 3,5 χρόνια δουλειάς… για να 
μείνει κάπου στο ράφι ξεχασμένο. 

Από την επικοινωνία που έχετε με συγγενείς και φίλους 
στην Αγγλία τι αίσθηση έχετε  για το Brexit;

Δε νομίζω ότι ποτέ την Αγγλία την επηρέαζε οικονομικά το τι 
συμβαίνει. Το μόνο θέμα που έχει λειτουργήσει, επειδή προ-
σπαθούν δηλαδή να ενοποιήσουν την Ευρώπη, έτσι όπως το 
έχουν κάνει,  είναι σαν αντίληψη και συμπεριφορά ένας εκβι-
ασμός του τύπου, αν φύγετε από την Ευρώπη θα πάθετε τα 
μύρια όσα. Κανένας δε λέει ότι η Αγγλία περνά την τρίτη ύφε-
ση, οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι δεν το ξέρουν, ότι εκεί έχουν 10 
εκατομμύρια  ανέργους και ότι δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη 
τα τελευταία πέντε- έξι χρόνια. Δεν το εκφράζει κανείς. Γιατί 
να μου πεις να το ψάξει κανείς, αφού στην Ελλάδα είμαστε, 
δε μας ενδιαφέρει. Η ημιμάθεια όμως, καμιά φορά είναι ένα 
περίεργο πράγμα.

Πόσο αισιόδοξος είστε  για την έκβαση της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης και πόσο πολιτικοποιημένος, σε μία 
περίοδο που οι ζωές όλων μοιάζουν να κρίνονται από 
μήνα σε μήνα στη βουλή;

Θέλω να είμαι αισιόδοξος ως άνθρωπος γιατί είμαι ακό-
μη  πολύ νέος, δε θέλω να είμαι απαισιόδοξος. Τι ακριβώς 
έχει συμβεί θα έπρεπε όλους να μας είχε ενοχλήσει πολλά 
χρόνια πριν. Αν και ακόμη δεν βλέπω μία θέση του πολίτη, 
ανθρώπους που έχουν αγανακτήσει πραγματικά, στον τρόπο 
συμπεριφοράς απέναντι στα πράγματα. Δεν έχω δει κανέναν 
να λειτουργεί ενάντια στη γενική διάθεση. Ακριβώς όπως λει-
τουργεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα δάνειο και  χρω-
στά απέναντι σε μία τράπεζα, ακριβώς έτσι λειτουργούμε και 
εμείς στο σύνολό μας τώρα. Με την έννοια, ότι επειδή το ίδιο 
το κράτος χρωστάει, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε 
αυτό το πράγμα  ουσιαστικά μη μπορώντας να υπολογίσουμε 
τις συνέπειες και αυτό κυρίως, γιατί ο ίδιος ο πολίτης πέρα 
από τις ψήφους του δεν έχει ουσιαστικά τώρα την άμεση πο-
λιτική κατάσταση στα χέρια του. Δε ξέρω το τέλος πως θα 
είναι, τι θα είναι και που θα πάει. Εύχομαι να τελειώσει όσο 
πιο σύντομα γίνεται.

«Στη βία δεν υπάρχει,  
ούτε λογική, ούτε... πολιτική!»

ΠΥΓΜΑΛΊΏΝ ΔΑΔΑΚΑΡΊΔΗΣ

#συνέντευξη

Ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του, o Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μιλά στην Karfitsa, για τη διδακτική εμπειρία και τη συμμετοχή του 
στους Άγαμους Θύτες που εμφανίζονται για μία και μοναδική παράσταση στις 14 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Μιλά επίσης για την τρομοκρατική επίθεση στο 
Μάντσεστερ, που δεν βίωσε χωρίς αγωνία, αφού εκεί ζει η αδελφή του με την οικογένειά της. Δηλώνει  αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας, αν όχι λόγω 

αντικειμενικών δεδομένων… λόγω της θετικής του σκέψης. 
Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού 



26

Mega Bazaar Βιβλίου  
με 1.000.000 πωλήσεις!

Ιούνιος: Το καλοκαιρινό «κοκτέιλ» του έρωτα

#ζώδια

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προσωπική σας ζωή αυτόν τον 
μήνα έχει να σας δώσει αρκετά όμορφες στιγμές. Θα βρεθείτε 
προστατευμένοι από τις επιλογές σας και ο Ιούνιος θα σας ανταμείψει 
ακόμη περισσότερο, αν δεν ανακατέψετε πρόσωπα που σας θέλουν 
αδέσμευτους για κάποιους λόγους. Να διαφυλάξετε την ερωτική σας 
φωλιά από εχθρικά βλέμματα. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 
18, 19, 27.

Έχετε ξεκαθαρίσει πολλές καταστάσεις στην προσωπική σας ζωή, που σας 
βάραιναν και σας δημιουργούσαν ανασφάλεια. Ο μήνας αυτός ξεκινά με 
αισιόδοξα μηνύματα σε ό,τι αφορά την ερωτική σας ζωή. Πολύ πιθανόν 
να ζήσετε μία παράφορα ερωτική ιστορία, της οποίας η διάρκεια θα 
εξαρτηθεί από εσάς. Οι πειρασμοί θα είναι πολλοί και σίγουρα θα πρέπει 
να προσέξετε τα πολλά χέρια που σας κατσιάζουν χωρίς να σας δίνουν 
ηρεμία. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 19, 25.

Ο Ιούνιος ξεκινά με πολύ καλά γεγονότα στην ερωτική σας ζωή, που σας 
ανεβάζει τη λίμπιντο και την αυτοπεποίθηση. Αλλά, δυστυχώς, θα παρασυρ-
θείτε υπερβολικά με τις ερωτικές επιτυχίες σας, που θα ξεχάσετε ότι κάποια 
πράγματα πρέπει να τα πλησιάζετε με προσοχή και να τα κάνετε δικά σας 
με στοχευόμενες κινήσεις και όχι με βιασύνη. Ο μήνας αυτός θα σας διδάξει 
σίγουρα κάτι που θα το ακολουθήσετε με επιτυχία τους επόμενους μήνες του 
Καλοκαιριού. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 10, 24.

Ο έρωτας έχει πάρει τη θέση του πληκτρολογίου και αυτό αναπλη-
ρώνει τις ώρες που δεν είστε κοντά στο αγαπημένο σας πρόσωπο. 
Κάποιοι από σας θα θελήσετε να μοιραστείτε την ίδια στέγη με τη 
σχέση σας. Πολύ πιθανόν ένα επαγγελματικό ταξίδι να σας δώσει 
τη δυνατότητα να βρεθείτε κοντά με άτομα που σας ανεβάζουν την 
ψυχολογία. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 22, 23, 24.

Ο Ιούνιος θα σας δώσει σημαντικό προβάδισμα στην προσωπική 
σας ζωή. Θα αλλάξετε την εμφάνισή σας και θα προσπαθήσετε να 
επιβληθείτε με τη γοητεία σας στον/στη σύντροφό σας, που –από ό,τι 
δείχνουν τα πράγματα– θα είναι πιστός/η και αφοσιωμένος/η στις 
επιθυμίες σας. Η Αφροδίτη στο ζώδιο του Ταύρου όλο τον μήνα θα 
σας δώσει αγάπη και σταθερότητα σε ό,τι επιλέξετε να βρίσκεται στην 
αγκαλιά σας. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 10, 24, 29.

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού θα είναι για σας πολύ σημαντικός για 
την προσωπική σας ζωή. Θα έχετε τη δυνατότητα να χαρείτε τον έρωτά 
σας, χωρίς εμπόδια και ανατροπές, που οι προηγούμενοι μήνες σας 
είχαν στερήσει. Φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελο και ζήστε τη γλυκιά 
αυτή περίοδο, που δεν θα την ξεχάσετε εύκολα. Βέβαια μην αφήσετε να 
σας συνεπάρει όλο αυτό, γιατί ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας θα σας 
υπενθυμίζει καταστάσεις που δεν θα τις ξεχάσετε εύκολα. Τυχερές μέρες 

του Ιουνίου στον έρωτα: 10, 20, 24, 29.

Ο μήνας αυτός θα σας δώσει πολλά περισσότερα στην ερωτική σας 
ζωή από εκείνα που στερηθήκατε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα 
μπορέσετε να ζήσετε τα όνειρά σας και να νιώσετε τον φτερωτό θεό 
να σας βοηθά τη στιγμή που όλα θα τα θεωρείτε χαμένα. Ένα ταξίδι θα 
είναι για αυτή την περίοδο η έναρξη για μία έντονα ερωτική ιστορία, 
την οποία θα ζήσετε με όλη σας τη δύναμη. Τυχερές μέρες του Ιουνίου 
στον έρωτα: 20, 24, 27.

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού θα σας φέρει πιο κοντά με τον άν-
θρωπό σας. Βέβαια, εκείνα τα ψαράκια που κολυμπούν μόνα τους, ας 
προσέχουν τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά. Καλό 
είναι όσο υπάρχει η Κρόνια περίοδος να μην ψάχνετε για μονιμότητα 
σε μία σχέση, γιατί μάλλον τα προβλήματα θα είναι πιο πολλά από ό,τι 
οι χαρές. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 16, 20, 24.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΊΓΟΚΕΡΏΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΊΟΣ

ΊΧΘΥΕΣ

ΛΕΏΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσετε το πρόσωπο που σας ανήκει δικαι-
ωματικά. Είστε από τους τυχερούς του ζωδιακού κύκλου, γιατί τον 
πρώτο μήνα του καλοκαιριού κερδίζετε με ευκολία τους στόχους που 
έχετε βάλει στην προσωπική σας ζωή. Ίσως ακόμη να συναντήσετε 
τον έρωτα μέσα σε επαγγελματικό περιβάλλον και να σταθεροποιή-
σετε αυτή σας την επιλογή γύρω στις 24 του μήνα. Τυχερές μέρες του 
Ιουνίου στον έρωτα: 14, 24, 29, 30.

Ο Ιούνιος είναι ένας ιδιόρρυθμος μήνας όσον αφορά την ερωτική σας 
ζωή. Τις πρώτες μέρες θα έχετε να τακτοποιήσετε τα συναισθήματά 
σας, μια και ο Μάιος, στο τέλος, σας ανακάτεψε με πολλές σκέψεις 
και γεγονότα, που μάλλον σας «πάγωσαν» τη διάθεση. Στη συνέχεια 
θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες να νιώσετε τη ζεστασιά του έρωτα 
μέσα από τη σταθερότητα και την ειλικρίνεια του προσώπου που σας 
ενδιαφέρει. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 24, 29, 30.

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι η πιο κατάλληλη εποχή να 
βρείτε τον άνθρωπό σας. Αν όμως είστε σε σχέση, θα μπορέσετε να 
υπερνικήσετε τα προβλήματα που είχατε εδώ και καιρό με το ταίρι 
σας. Τις πρώτες πέντε μέρες του μήνα θα έχετε κάποια μηνύματα από 
πρόσωπο που ανήκει στο παρελθόν σας, αλλά πολύ σύντομα θα βρείτε 
την ισορροπία σας μέσα από τη σχέση που θα έχει σταθερή πορεία στη 
ζωή σας. Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα: 20, 21, 24, 30.

Το καλοκαίρι ξεκινά λίγο δύστροπα στα ερωτικά θέματα και οι ευαί-
σθητες χορδές σας αρχίζουν να πάλλονται σε χαμηλούς τόνους. Αν 
κατά το παρελθόν είχατε αφήσει εκκρεμότητες στην προσωπική σας 
ζωή, τώρα θα πρέπει να τις τακτοποιήσετε και να τις ολοκληρώσετε 
για να προχωρήσετε παρακάτω. Ο έρωτας έρχεται μέσα από το φιλικό 
σας περιβάλλον και ζεσταίνει πάλι τα όνειρά σας. Τυχερές μέρες του 
Ιουνίου στον έρωτα: 11, 24.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΊΔΥΜΟΊ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

ΚΡΊΟΣ

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

Άποψη του χώρου Διασκεδαστές για τα παιδιά Άννυ Γκιουλέκα, Αναστασία Σμυρνιωτάκη, Φωτεινή Σαραφια-
νού, Μαρία Σμυρνιωτάκη-Καρβέλα 

Γιώργος Στάμος, Κωνσταντίνος Ζήτρος (Εκδόσεις Ζήτρος), 
Κωνσταντίνος Σμυρνιωτάκης (Νίκη ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

Αλέξανδρος Τσανταρλιώτης, Αναστασία Σμυρνιωτάκη, Μαρία 
Σμυρνιωτάκη-Καρβέλα, Αμβρόσιος Τσανταρλιώτης 

Κωνσταντίνος Σμυρνιωτάκης, Αναστασία Σμυρνιωτάκη, Μαρία 
Σμυρνιωτάκη-Καρβέλα 

Η Νίκη Εκδοτική γιόρτασε το εκατομμύριο των πωλήσεων σε 
ένα χρόνο στο Mega Bazaar Βιβλίου Τσιμισκή 18, στη Θεσσα-
λονίκη διανέμοντας δωρεάν… 10.000 βιβλία. Πλήθος κόσμου 
συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ 
και διασκέδασε με τους ξυλοπόδαρους και τους animateur 
που προσέφεραν μπαλόνια σε μικρούς και μεγάλους φίλους 
στο κέντρο της πόλης. Για ακόμα μία φορά επιβεβαιώθηκε 
η αλήθεια “Όταν ο Έλληνας βρίσκει το βιβλίο που θέλει και 
στη σωστή τιμή… ΔΙΑΒΑΖΕΙ” Μέρος των εσόδων την συγκε-
κριμένη μέρα διατέθηκαν για τους σκοπούς του Ιδρύματος 
Ορφανοτροφείου Θηλέων  «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». 
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Η Πρεσβεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ   ανακοίνωσε την ίδρυση του ομώνυμου Επίτιμου Προξενείου στη Θεσ-
σαλονίκη, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα σε γνωστό εστιατόριο της πόλης. Ο νέος  Επίτιμος Πρόξενος, κ. Βασίλης 
Κωνσταντινίδης μαζί με την Α.Ε. Πρέσβη της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας  του Βιετνάμ στην Ελλάδα, κα.Tran Thi Ha Phuong, 
υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους σε μια  ευχάριστη βραδιά με άρωμα ανατολής. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι προξενικές αρχές της πόλης, πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων 
της πόλης, επιχειρηματίες καθώς και δημοσιογράφοι.

Ο κ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε εμπορικά, δημογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της όμορφης χώρας του Βιετνάμ και ανέφερε 
μεταξύ  άλλων,  ότι οι στόχοι  και ο ρόλος του Προξενείου,  είναι η ανάπτυξη επιτυχημένων διμερών επιχειρηματικών  και πο-
λιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας  και του Βιετνάμ. Το προξενείο βρίσκεται επί της οδού, Πλατεία Αριστοτέλους 
3, τηλέφωνο 2313 087019. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η ελληνική Πρεσβεία στο Ανόι άρχισε να λειτουργεί από το 2007 ενώ η Πρεσβεία του Βιετνάμ στην 
Αθήνα ιδρύθηκε το 2010. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Βιετνάμ έχουν αναπτυχθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία με τη διεύ-
ρυνση του συμβατικού πλαισίου συνεργασίας και την ανταλλαγή επισκέψεων υψηλού επιπέδου καθώς  και την ικανοποιητική 
συνεργασία στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών.

Το Βιετνάμ στη… Θεσσαλονίκη

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσσαλο-
νίκης, Σπύρος Πέγκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, 
η Α.Ε Πρέσβυς της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, Tran Thi 
Ha Phuong

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, η 
Α.Ε Πρέσβυς της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, Tran Thi Ha 
Phuong

Κατερίνα Ιωαννίδου, Στέφανος Κωνσταντινίδης 

#social_life

Η Ευρωβουλευτής ΖΥΡΙΖΑ, Κούνεβα Κωνσταντίνα

Ο Γενικός Πρόξενος Γερμανίας, Walter Stechel

Η Α.Ε Πρέσβυς της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 
Tran Thi Ha Phuong, ο Επίτιμος Πρόξενος του Βιετνάμ στη 
Θεσσαλονίκη, Βασίλης Κωνσταντινίδης 

Στέφανος Τζιρίτης
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Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ήταν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ την εβδο-
μάδα, που προηγήθηκε. Στο πλαίσιο αυτής, προκηρύ-
χθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 7 εκ. 
ευρώ και αυτό θ’ ανέρχεται πλέον στα 78.524.540, 
ενώ θα ισχύει έως τις 22/06 με δυνατότητα παράτα-
σης ενός μήνα.

Επιπλέον, μεταξύ των όσων τέθηκαν επί τάπητος στη 
Γ.Σ. ήταν το γηπεδικό, με τον αντιπρόεδρο της «ασπρό-
μαυρης» ΠΑΕ, Μάκη Γκαγκάτση, να ξεκαθαρίζει ότι 
«προτεραιότητα είναι η Τούμπα», ενώ ο ίδιος τόνισε 
πως «ο μεγαλομέτοχος στηρίζει και θα συνεχίσει να 
το κάνει, όσο τον χρειάζεται η ομάδα. Γίνονται προ-
σπάθειες ν’  αυξηθούν τα έσοδα για να είναι αυτάρκης 
ο ΠΑΟΚ», για να σταθεί και στο ότι «στόχος του ΠΑΟΚ 
είναι η κάθαρση, γι΄ αυτό διεκδικούμε αυτά που μας 
ανήκουν... Του χρόνου δεν υπάρχει άλλος στόχος 
πέρα από το πρωτάθλημα».

Τι κρατάει και τι ξεχνάει από τη φετινή χρονιά

Η χρονιά τελείωσε και επίσημα πριν από μερικές ημέ-
ρες για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και, όπως συνηθί-
ζουν οι άνθρωποι των ομάδων να κάνουν «ταμείο» 
στο τέλος της σεζόν, έτσι και η Karfitsa σας παρου-
σιάζει τις καλύτερες, αλλά και τις χειρότερες φετινές 
στιγμές του «δικεφάλου» στο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 2ος στην κανο-
νική διάρκεια του πρωταθλήματος, έχοντας συνολικά 
61 βαθμούς σε 30 ματς της Super League και παρ’  ότι 
μπήκε σε ρόλο… οδηγού στα πλέι οφ εντούτοις, δεν 
μπόρεσε να διατηρήσει μέχρι τέλους αυτό το πλεονέ-
κτημα.

Ας δούμε ποιες είναι οι νίκες, που θέλουν να θυμού-
νται οι κυπελλούχοι Ελλάδας και ποιες ήττες θέλουν 
να βάλουν στο χρονοντούλαπο των αναμνήσεων.

ΟΙ ΝΙΚΕΣ

9η αγωνιστική: Η νίκη με 1-0 επί της ΑΕΚ, που ήταν 
ουσιαστικά και η πρώτη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς 
για τον ΠΑΟΚ.

23η αγωνιστική: Χάρη σε γκολ των Σάκχοφ και Πρί-
γιοβιτς, ο «δικέφαλος» πανηγύρισε μία σπουδαία επι-
τυχία με 2-0 επί των μετέπειτα πρωταθλητών Ελλά-
δας.

25η αγωνιστική: Ο Δημήτρης Πέλκας έδωσε το «φιλί 
της ζωής» στους Θεσσαλονικείς, αφού με δικό του 
γκολ στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ πήρε πολύτιμη νίκη 
(1-0) επί του Πανιωνίου.

28η αγωνιστική: Οι παίκτες του Ίβιτς φιλοδώρησαν 
με «τριάρα» τον Παναθηναϊκό (3-0).

3η και 4η αγωνιστική – πλέι οφ: Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 
τις πρώτες του νίκες στα πλέι οφ επί του Πανιωνίου 
(1-0 και 0-1) αρχικά στην Τούμπα και εν συνεχεία στη 
Νέα Σμύρνη και έτσι αναπτερώνονται οι ελπίδες του 
για την κατάληψη της 1ης θέσης. 

... ΚΑΙ ΟΙ ΗΤΤΕΣ

2η αγωνιστική: Με το… αριστερό ξεκίνησαν οι παί-
κτες του Ίβιτς τις υποχρεώσεις τους μέσα στο «σπίτι» 
τους φέτος, αφού ηττήθηκαν με 1-0 από τον ΠΑΣ Γιάν-
νενα.

12η αγωνιστική: Ήττα με 3-4 από τον Ατρόμητο Πε-
ριστερίου σ’  ένα ματς, όπου ο ΠΑΟΚ έδειχνε να το 
ελέγχει απόλυτα, αφού προηγήθηκε με 3-1 στο 69’ , 
ωστόσο, η αθηναϊκή ομάδα έκανε την ανατροπή και 
με γκολ στο 93’ «έκλεψε» τους τρεις βαθμούς από τον 
«δικέφαλο».

22η αγωνιστική: Ισοπαλία (1-1) με τον Ηρακλή στο 
Καυτανζόγλειο, όπου ο «δικέφαλος» προηγήθηκε με 
τον Πρίγιοβιτς στο 19’, όμως, οι «κυανόλευκοι» έφε-
ραν το ματς στα ίσια στο 80’ με τέρμα του Μπαστακού.

24η αγωνιστική: Μία μόλις εβδομάδα μετά τον θρί-
αμβο επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ γνω-
ρίζει βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, που 
τον επαναφέρει στην πραγματικότητα.

1η και 5η αγωνιστική – πλέι οφ: Κακό ξεκίνημα για 
τον «δικέφαλο» στα πλέι-οφ, όπου ηττήθηκε με 1-0 
από την ΑΕΚ στην Τούμπα. Οι παίκτες του Ίβιτς, όμως, 
δεν τα κατάφεραν ούτε στο ΟΑΚΑ στην 5η αγωνιστική, 
όπου ηττήθηκαν, επίσης, με το ίδιο σκορ.

6η αγωνιστική – πλέι οφ: Η ήττα με 3-2 από τον Πα-
ναθηναϊκό στην Τούμπα και ενώ οι κυπελλούχοι Ελ-
λάδας προηγήθηκαν με 2-1 έβαλε «ταφόπλακα» στα 
όνειρά τους για συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ της 
επόμενης περιόδου.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ έχασε πολύτιμους βαθμούς από Ξάν-
θη και Βέροια, αφού με τους ακρίτες ήρθε δύο φο-
ρές ισόπαλος (0-0 στην Τούμπα και 0-0 στα Πηγάδια), 
όπως και με την ημαθιώτικη ομάδα (0-0) εκτός έδρας.

Ο Σαββίδης, το γηπεδικό και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΑΟΚ

Μπορεί το πρωτάθλημα της Football League να ολο-
κληρώνεται τυπικά αύριο, όμως, για τον Άρη η αυ-
λαία έχει «πέσει» εδώ και καιρό, από την στιγμή που 
οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την 
πολυπόθητη άνοδο. Συνεπώς, το κεφάλαιο «επό-
μενη μέρα» είναι αυτό που απασχολεί πλέον τους 
ανθρώπους του Άρη και το θέμα προπονητή κατέχει 
περίοπτη θέση. Ο Νίκος Κωστένογλου, αν και με την 
παρουσία του αυτό το διάστημα στο σύλλογο έχει 
κερδίσει την εκτίμηση όλων, δύσκολα θα συνεχίσει 
στο «τιμόνι» της ομάδας. Μάλιστα, υπάρχει προγραμ-
ματισμένο ραντεβού την επόμενη εβδομάδα μεταξύ 
του Έλληνα τεχνικού και του Θοδωρή Καρυπίδη για 
να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους.

Όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό, ο ισχυρός 
άνδρας του Άρη έχει μεν ξεκινήσει έναν κύκλο επα-
φών, όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο 
στα υπόλοιπα μέτωπα.

Το πρόγραμμα της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής 
της Football League (όλα τα ματς είναι την Κυριακή 
στις 17:00): Χανιά-Καλλιθέα, Άρης-Σπάρτη, Τρίκα-
λα-Παναιγιάλειος, Λαμία-Αναγέννηση Καρδίτσας, 
Πανελευσινιακός-Αγροτικός Αστέρας, ΟΦΗ-Αιγινια-
κός, Αχαρναϊκός-Κισσαμικός.

«Ζωντανές» παραμένουν οι ελπίδες του Ηρακλή 
για παραμονή στη Σούπερ Λιγκ, αφού το Διαιτητικό 
Δικαστήριο – στο οποίο είχε προσφύγει ο «γηραιός» 
για την υπόθεση Πουρτουλίδη – τον δικαίωσε και 
συνεπώς επιστράφηκαν στο σύλλογο οι τρεις βαθμοί, 
που του είχαν αφαιρεθεί. Πλέον, οι «κυανόλευκοι» 
αναμένουν την επικύρωση της βαθμολογίας και αν 
η Λίγκα τοποθετήσει τον Ηρακλή στην τελευταία 
θέση, δεδομένου ότι  δεν έχει λάβει την απαιτούμενη 
άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της επόμενης 
περιόδου, τότε οι του «γηραιού» θα προσφύγουν 
εκ νέου στο Διαιτητικό. Στην περίπτωση αυτή, οι 
ιθύνοντες της ομάδας θα επικαλεστούν ότι δεν 
προβλέπεται πουθενά τέτοια ποινή και θα ζητήσουν 
ν’  αγωνιστούν, όπως και φέτος με περιορισμούς 
μεταγραφών.

Με το βλέμμα  
στην επόμενη μέρα 

Του επιστράφηκαν  
οι βαθμοί και ελπίζει

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

Της Ελένης Τσαλκατίδου

#γήπεδα
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Η Αναστασία Μοδιώτη τα έχει όλα: ταλέντο στο 
βόλεϊ, ομορφιά και γνώση, αφού είναι (πρώην) 
αθλήτρια, νυν μοντέλο και τελειόφοιτη του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας!

Τα γονίδια στην περίπτωση της εντυπωσιακής 
Αναστασίας φαίνεται πως έπαιξαν τον ρόλο τους, 
αφού από τον πατέρα της κληρονόμησε το «μι-
κρόβιο» του αθλητισμού και από τη μητέρα της 
αυτό του μόντελινγκ. Μάλιστα, η πρώτη της επα-
φή με τις φωτογραφίσεις έγινε σε ηλικία μόλις 6 
ετών!

Η σχέση της με το βόλεϊ

Η Θεσσαλονικιά ξεκίνησε ν’ ασχολείται με το βό-
λεϊ στα 10 της χρόνια, ωστόσο, στάθηκε εξαιρετι-
κά άτυχη, αφού αλλεπάλληλοι τραυματισμοί δεν 
της επέτρεψαν να παίξει όσο θα ήθελε. Αγωνί-
στηκε στις ομάδες του Άρη, του Πειραματικού και 
του Ηρακλή, με τον οποίο κατέκτησε και πανελ-
λήνια πρωταθλήματα, όμως, το 2013- ‘14 ήταν η 
τελευταία σεζόν, που φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα». 
Αιτία στάθηκε ένας διπλός τραυματισμός της, που 
σήμανε το τέλος της καριέρας της και την άδοξη 
αποχώρησή της από την ενεργό δράση.

Η καριέρα στο μόντελινγκ

Μπορεί το βόλεϊ να μην υπάρχει στη ζωή της Ανα-
στασίας τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το ίδιο δε 
συμβαίνει και με το μόντελινγκ, στο οποίο έκανε 
ένα δυναμικό come back, όταν αποχαιρέτισε τον 
αθλητισμό. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες δή-
λωσε – κατά τύχη – συμμετοχή στον διαγωνισμό 
«Miss Europe World» στον Λίβανο, όπου κέρδισε 
τον τίτλο «Miss Best Body».

Οι σπουδές στην Αυστραλία

Επόμενος στόχος της 23χρονης Αναστασίας είναι 
να ολοκληρώσει τις σπουδές της, καθώς είναι 
στο πτυχίο, και να μετακομίσει μόνιμα στην Αυ-
στραλία, όπου ήδη βρίσκεται όλη της η οικογέ-
νεια. Το αντικείμενο των σπουδών της την ενδι-
αφέρει πολύ και γι’  αυτόν τον λόγο θέλει να το 
εξελίξει και σε επίπεδο μεταπτυχιακού.

Το τμήμα του γυναικείου μπάσκετ του ΠΑΟΚ συγκαταλέ-
γεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες ομάδες 
της Α1, στην οποία συμμετέχει αδιάκοπα από τη σεζόν 
2010-2011. Μάλιστα, μία από τις σημαντικές στιγμές της 
«ασπρόμαυρης» καλαθοσφαίρισης ήταν και η συμμετοχή 
της στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας την περίοδο 2012-
2013, που, όμως, δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτησή 
του.

Το τμήμα συμμετείχε στις πρώτες διοργανώσεις του πα-
νελλήνιου πρωταθλήματος από το 1967 έως το 1970, 
ωστόσο, μεσολάβησε μία περίοδος μεγάλης αδράνειας 
μέχρι το 2002, όταν και επανασυστάθηκε. Ο «δικέφαλος» 
ξεκίνησε εκ νέου την πορεία του από την τότε Β’  Εθνική, 
με στόχο τη σταδιακή του επάνοδο στις εθνικές κατηγορί-
ες. Πράγματι, η δικαίωση ήρθε σχεδόν μια οχταετία μετά 

και ενώ ο «ασπρόμαυρος» σύλλογος είχε ανέβει στην Α2 
τη σεζόν 2006-΄07, όπου και παρέμεινε για τέσσερα χρό-
νια. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ τερματίζει σταθερά μέσα 
στην πρώτη εξάδα, έχοντας κάνει ιδιαίτερα αισθητή την 
παρουσία του στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας.

Όταν η ομορφιά συνάντησε το ταλέντο και τη γνώση! Ξεσηκώθηκε ο κόσμος του Ηρακλή 
και βγήκε στους δρόμους διαμαρτυ-
ρόμενος για δύο λόγους: ο πρώτος 
αφορούσε στην κυοφορούμενη αδικία 
κατά της ομάδας από τα όργανα του 
ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής στην τελευ-
ταία συνεδρίαση της Super League, 
κατά την άποψη των ιδιοκτητών της 
ΠΑΕ, έπρεπε να υποβιβαστεί. Οι πρό-
εδροι λοιπόν του συνεταιρισμού των 
επαγγελματικών ομάδων αποφάσισαν 
να τιμωρήσουν ένα μέλος τους για 
ένα διαδικαστικό θέμα. Παράνοια; Όχι 
ακριβώς. Η απόφαση είχε να κάνει με 
την ανάγκη να ευνοηθεί ένα άλλο μέ-
λος της Super League, o περισσότερο 
συστημικός Λεβαδειακός!  Όποιος 
εκπλήσσεται μάλλον δε ζει στην Ελλά-
δα. Έτσι σκέφτονται οι ιδιοκτήτες των 
εγχώριων ΠΑΕ και όχι με γνώμονα 
τη δικαιοσύνη, την ισονομία και την 

βελτίωση του ποδοσφαιρικού 
προϊόντος. Ο Ηρακλής στην 

περίπτωση της εξόφλη-
σης του ποδοσφαιριστή 
Πουρτουλίδη είχε όλο το 
δίκαιο με το μέρος του 
και το βρήκε πριν από 

λίγες ημέρες στο Διαιτητικό 
δικαστήριο της ΕΠΟ.

Τώρα πλέον έχει μία δεύτερη μάχη 
στο ίδιο δικαστήριο διεκδικώντας τη 
συμμετοχή του στο νέο Πρωτάθλημα, 
παρότι δεν έχει πάρει αδειοδότηση. 
Τι ζητάει; Να ισχύσει αυτό που ίσχυσε 
πέρυσι: να κάνει μεταγραφές με περι-
ορισμούς. Ο Ηρακλής «πατάει» πάνω 
στον Κ.Α.Π και την Προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος τα άρθρα των οποί-
ων, και μόνο, διέπουν τη διεξαγωγή 
του Πρωταθλήματος. Από τη στιγμή 
που δεν αναγράφεται σε Κ.Α.Π και 
Προκήρυξη ότι η ομάδα η οποία δεν 
παίρνει άδεια υποβιβάζεται δικαίως 
απαιτεί την παραμονή του στη Super 
League. 

Eκτός όλων αυτών το κομβικό για 
τον Ηρακλή, και γι’ αυτό σημαντικοί 
παράγοντες του συλλόγου έχουν 
ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με 
πολιτικά πρόσωπα, είναι να αλλάξει 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όσο παρα-
μένουν οι μετοχές στα χέρια του Σπύ-
ρου Παπαθανασάκη που ούτε λεφτά 
έχει ούτε αποδοχή από τον κόσμο, 
η πορεία του Ηρακλή, ακόμη κι αν 
κερδίσει την παραμονή του στη Super 
League θα εξελιχθεί σε μία περιπέ-
τεια. Όσο θα επαρκούν τα χρήματα 
από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τις 
χορηγίες, όλα όμορφα και ωραία. 
Όταν όμως θα τελειώσουν ή θα 
καθυστερούν οι δόσεις ο Ηρακλής θα 
διασύρεται. Όπως την προηγούμενη 
αγωνιστική περίοδο που η διοίκηση 
δεν είχε να πληρώσει το ξενοδοχείο 
για να διανυκτερεύσει η αποστολή ή 
τα έξοδα ταξιδιού της Κ20! Θλιβερές 
καταστάσεις για μία ιστορική επαγγελ-
ματική ομάδα. Έτσι όμως γίνεται όταν 
διοικείται από… διαχειριστές οι οποίοι 
κυνηγούν την ουρά τους.

Η μόνη λύση
για τον Ηρακλή

άπ
οψ

η
Βα

σίλ
ης

 Μ
άσ

τορ
ας

Η επανασύσταση και η σταθερή πορεία του «δικεφάλου»

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΜΟΔΊΏΤΗ 
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Οι Αμερικανοί Thievery Corporation, ένα από τα δημοφι-
λέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo/dub/trip hop/
electronica σκηνής, έρχονται στο Fix Factory of Sound 
Open Air, στις 15 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 
19:00. Τιμές εισιτηρίων: προπώληση ξεκινάει στα 28€ 
(ένα εισιτήριο) και 50€ (δύο εισιτήρια) και για περιορισμένο 
αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί 
στα 30€ (ένα εισιτήριο) και 55€ (δύο εισιτήρια). Στο ταμείο η 
τιμή θα είναι 35€. Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα κατα-
στήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης 
και το www.viva.gr. Το σχήμα των Rob Garza και Eric Hilton με 
όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανε-
ξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν 
πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε 
εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους 
κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τηρώντας παράλ-
ληλα και μία συνεπή στάση απέναντι στα κακώς κείμενα των 
καιρών μας τα οποία δεν παραλείπουν να σχολιάσουν, με τον 
δικό τους τρόπο, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από 
την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσφορά τους.

Την Τρίτη 13 Ιουνίου οι I am Morbid θα βρεθούν 
στην σκηνή του Eightball. Ώρα 20:00. Τιμές εισιτη-
ρίων 20 ευρώ (περιορισμένη προπώληση), 22 ευρώ 
(περιορισμένη προπώληση) και 25 ευρώ στο ταμείο. 
Σημεία προπώλησης: The Nephilim Metal Music Store, 
Musicland Records. Ηλεκτρονική προπώληση μέσω 
www.eventbrite.com.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι death metallers Deacidified 
από την Καρδίτσα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κα-
νείς τους Morbid Angel χωρίς τον David Vincent και 
βασικό λόγο για αυτό αποτελούν οι τέσσερις πρώτοι 
δίσκοι του death metal κουαρτέτο από τη Florida των 
ΗΠΑ, όπου στα late 80’s και early 90’s, άλλαξαν μια 
για πάντα το πρόσωπο του ακραίου metal. Μην απο-
τελώντας πλέον μέλος της μπάντας και έχοντας στο 
πλευρό του ογκόλιθους του παγκόσμιου metal στερε-
ώματος, ο Vincent φέρνει στο φως τους I Am Morbid, 
το σχήμα που δημιουργήθηκε ακριβώς για να αποτί-
σει φόρο τιμής στην πρώτη περίοδο των Morbid Angel, 
εκτελώντας τραγούδια αποκλειστικά από αυτήν.

O Μίλτος Πασχαλίδης θα ξεκινήσει την 
πρώτη του καλοκαιρινή συναυλία στο Φε-
στιβάλ Μονής Λαζαριστών την Παρασκευή 
16 Ιουνίου. Ώρα προσέλευσης στις 20:00 
και έναρξης στις 21:00. Τιμή εισιτηρίου στην 
προπώληση στα 12 ευρώ και στην είσοδο 14 
ευρώ. Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, Σάρω-
θρον, Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου), Καφέ 
Ηλιοτρόπιο, Καφέ Διώροφον (Καλαμαριά), 
Μονη Λαζαριστων. Ηλεκτρονικά στο www.
viva.gr.

Το live θα περιέχει νέο υλικό από το δίσκο 
«Περσείδες» πλάι στα δικά του αγαπημένα 
τραγούδια και ό,τι φέρει η στιγμή. Ο τελευταί-
ος του δίσκος, εμπνευσμένος από τον έρωτα 
και την απώλεια, είναι πιστός στο πνεύμα 
και το ύφος του Μίλτου με τραγούδια του να 
έχουν ήδη καταγραφεί στην κοινή συνείδηση.

Τη συναυλία ανοίγουν οι String Demons 
(Λυδία και Κωνσταντίνος Μπουντούνης), το 
εντυπωσιακό δίδυμο εγχόρδων που με εκρη-
κτικό τρόπο συμφιλιώνουν την κλασική μου-
σική με το Heavy Metal και την παραδοσιακή/
λαϊκή με το Ροκ.

Στο Υπόγειο θα εμφανιστεί ο Μπάμπης 
Παπαδόπουλος σε ένα Acoustic Set Live 
την Τετάρτη 14 Ιουνίου. Ώρα 21:00. Τιμή 
εισόδου 8 ευρώ.

Οι μουσικοί που θα βρίσκονται επί σκηνής 
είναι οι: Μπάμπης Παπαδόπουλος στην κι-
θάρα, Φώτης Σιώτας στα βιόλα, Μιχάλης 
Βρέττας στο βιολί, Δημήτρης Βλαχομήτρος 
στο μπουζούκι, Διονύσης Μακρής στο κο-
ντραμπάσο, Τάσος Μισυρλής στο τσέλο, 
Τίτος Καργιωτάκης στην κονσόλα ήχου.

Στο Blue Barrel θα εμφανιστούν οι 
George Fokas & the Folks την Παρα-
σκευή 16 Ιουνίου. Ώρα προσέλευσης 
22:30 και έναρξης 23:00. Είσοδος 
ελεύθερη.

Οι Folks είναι οι: Νίκος Βαφείδης στα 
τύμπανα, Γιώργος Δούλκας στο μπάσο 
και τη φωνή και ο Διαμαντής Καραγιαν-
νακίδης στα keyboards / programming.

Oι The Devil Wears Prada, έρχονται την Κυριακή 
11 Ιουνίου στο Eightball Club. Τιμή εισιτηρίου στην 
προπώληση 19 ευρώ και στο ταμείο 23 ευρώ. Προ-
πώληση εισιτηρίων: 126 Clothing Store Thessaloniki, 
The Nephilim Metal Musicstore, Stereodisc Record 
Shop. Μαζί τους οι: Sewn Mouth, In a Testube, 
Pendulum Zero.

Με το τελευταίο τους άλμπουμ «Transit Blues» που 
έλαβε χώρα το 2016 και απογείωσε όλη τη metalcore 
σκηνή, η μπάντα από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολι-
τειών, θερίζει τα Βαλκάνια με την περιοδεία της και 
τους χιλιάδες φανς να αναμένουν.

Οι Nazareth έρχονται στις 16 Ιουνίου στο Principal 
Club Theater. Ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων από 
18 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Ticket House, 
Stereodisc, Rover & Public.

Οι θρύλοι της hard rock, οι Σκωτσέζοι Nazareth, ένα 
συγκρότημα που εδώ και πέντε δεκαετίες αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της μουσικής, 
αυτό το καλοκαίρι θα «ηλεκτρίσουν» την Ελλάδα. 
Έχουν ηχογραφήσει 23 studio άλμπουμ, 7 live άλ-
μπουμ και 5 compilations και είναι ενεργοί όλα τα 
χρόνια της καριέρας τους, με χιλιάδες συναυλίες.

NAZARETH THE DEVIL WEARS PRADATHIEVERY CORPORATION I AM MORBID

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

GEORGE FOKAS & THE FOLKS

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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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

ΔΥΤΊΚΑ 
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
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

ANATOΛΊΚΑ 
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

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

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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