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Το κλείσιμο –έστω και 
με αρκετούς μήνες 
καθυστέρηση– της 
δεύτερης αξιολόγη-
σης και η εκταμίευση 
της δόσης των 8,5 
δισ. ευρώ είναι κατά 
γενική ομολογία μία 
καλή είδηση. Τόσο 
για την «παγωμέ-
νη» οικονομία όσο 
και για την κοινω-
νία, που γνωρίζει ότι 
έχει να ανέβει έναν 
ακόμη «Γολγοθά», 
αλλά που βλέπει ότι 
υπάρχει μπροστά μία 
τελευταία ευκαιρία. 
Ο κύκλος της αβε-
βαιότητας, που άνοιξαν οι υπέρμε-
τρες απαιτήσεις των δανειστών και 

οι άνευ ουσίας λεονταρισμοί της 
κυβέρνησης, φαίνεται να κλεί-
νει. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι 
η επόμενη μέρα, που απαιτεί συ-
γκροτημένο πλάνο, σοβαρότητα 

και στιβαρότητα, μακριά από λαϊκί-
στικες κορόνες, που τόσο κόστισαν.

Πρώτος απ’ όλους, ο πρωθυπουρ-
γός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 
ότι δεν μπορεί να καλλιεργεί υπέρ-
μετρες προσδοκίες. Τόσο γιατί οι 
εταίροι μας –βλ. Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε– είναι «αρτηριοσκληρωτικοί», 
όσο και επειδή ορισμένοι υπουργοί 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δείχνουν να μην 
έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα 
των στιγμών. Οι Έλληνες πολίτες 
είναι υποχρεωμένοι να υποστούν 
νέες θυσίες, προκειμένου το «κάρο» 
να ξεκολλήσει από τον βάλτο και η 
οικονομία να αρχίσει πάλι να κινεί-
ται. 

«Κλειδί», όπως έχουμε επισημάνει 
αρκετές φορές απ’ αυτήν εδώ τη 
στήλη, είναι οι επενδύσεις. Ο ιδιω-
τικός τομέας αποτελεί την «ατμομη-

χανή» ανάπτυξης που 
χρειάζεται η χώρα, για 
να μειωθεί η ανεργία 
και να αυξηθούν οι 
μισθοί. Η κυβέρνη-
ση, αφήνοντας στην 
άκρη κορώνες περί 
νεοφιλελευθερισμού, 
πρέπει να δώσει κί-
νητρα ώστε κεφάλαια 
–εγχώρια και από το 
εξωτερικό– να πέ-
σουν στην αγορά, να 
ανοίξουν δουλειές. 
Δεν χωράνε ιδεολη-
ψίες και αγκυλώσεις 
του παρελθόντος, 
γιατί ο ελληνικός 
λαός έχει πληρώσει 

με «αίμα» τα χρόνια του μνημονίου 
και το πισωγύρισμα που συντελέ-
σθηκε με την πολιτική και, κυρίως, 
τις αλήστου μνήμης ημέρες του 
Γιάνη Βαρουφάκη στο ΥΠΟΙΚ. Οι 
μικροκομματικές σκοπιμότητες και 
οι λαϊκίστικες μεθοδεύσεις πρέπει 
να δώσουν τη θέση τους σε σχέδιο 
εθνικής ανασυγκρότησης. Να γίνει η 
Ελλάδα μία κανονική χώρα του δυτι-
κού κόσμου.

Στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου 
έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τον 
ρεαλισμό. Το ζητούμενο είναι να 
μπορέσoυν ο κ. Τσίπρας και η κυ-
βέρνηση του να κάνουν και τα επό-
μενα. Και κάτι ακόμα... Δεν πρέπει 
να λησμονούμε ότι η συμφωνία δε-
σμεύει τη χώρα να παράγει υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα τουλάχι-
στον μέχρι το 2060, χωρίς κανείς να 
λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της 
παγκόσμιας οικονομίας. Αν αυτά 
βασιστούν στην υπερφορόλογηση 
και στις περικοπές των ήδη πετσο-
κομμένων συντάξεων, τότε πολύ 
σύντομα θα βρεθούμε πάλι να συζη-
τάμε για νέα μέτρα.

Ίσως η τελευταία ευκαιρία  
να ξεκολλήσει η οικονομία

Νί
κο

ς Κ
αρ

αμ
αν

λή
ς

Στο Eurogroup της 
15ης Ιουνίου έγινε 

ένα σημαντικό βήμα 
προς τον ρεαλισμό. 
Το ζητούμενο είναι 

να μπορέσουν ο 
Αλ. Τσίπρας και η 

κυβέρνησή του να 
κάνουν και τα επόμενα

socialismata

Τόσοι πολλοί υπουργοί στη Θεσσαλονίκη, ούτε στα εγκαίνια της ΔΕΘ #Νετανιάχου… 
Αναστασιάδης# (να μας ξανάρθετε תוארתהל)

Ο αγωγός φυσικού αερίου East Med και η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Ελλάδας 
(μέσω Κύπρου) στο «μενού» #κάνε_όρεξη #γεωπολιτική_θέση #οικόπεδα_με_θέα 
#νέα_τριμερή_κοιτάσματα #πηγές_ενέργειας; #Eurasia_Interconnector (ενώνει τις 
χώρες με δυνατότητα αξιοποίησης των ΑΠΕ) #λέμε_τώρα  
#τους_καταριανούς_ακόμη_δεν_τους_είδαμε

Πιο εύκολο να γίνουν αυτοί οι αγωγοί, παρά να μην παγώνουν οι σωλήνες του αερίου 
στα σπίτια μας ε; #ο_κακός_μας_ο_καιρός

Ο Μαζωνάκης στις αφίσες της πόλης με… γραβάτα – όπως και ο δήμαρχος – και ο πρω-
θυπουργός πάλι «καθημερινός» #το_ράσο_δεν_κάνει_τον_παπά   
#ανώτατο_συμβούλιο_συνεργασίας #χρέος_απύμθενο_και_αγραβάκωτο  
#λουλουδάτη_Μπουτάρη 

Ο… Θεσσαλονικιός υπουργός του Ισραήλ. Ο λόγος για τον Ofir Akunis της «Επιστήμης και 
της Τεχνολογίας» Όπως είπε ο ίδιος οι πρόγονοί του έζησαν στην πόλη αλλά αναγκάστη-
καν να την εγκαταλείψουν… #συνάφειες #για_ισραηλ_είμαστε

«Τι ωραίο κτίριο! Τι ωραία που είστε εδώ!» είπε ο Τσίπρας για Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης. Καλά που ήρθε ο Νετανιάχου και το είδε κι αυτός (Γ.. Γιατί δεν έκανα εδώ - 
είπαμε- το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης;) #πιάσε_ένα_φραπέ (Το παλατάκι της 
Αρετσούς από... αριστερά δεν είναι;)

Δηλαδή ο ένας στη θέα (του μεγάρου) και ο άλλος στα υπόγεια (του μετρό);  
#αφοι_μυλόπουλοι  

«Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε τη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση της τρίτης Τριμε-
ρούς…» #σκίζουμε_από_ιστορία_και_ενδοξο_παρελθόν  
#λουκέτα_παρόντος_και_μέλλοντος

«Βγαίνουμε από την κρίση…» είπε ο πρωθυπουργός. Όμως «μην φάτε τον παπά» διότι 
και παλιά κάτι είχε πει για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης αλλά δεν «ευλογηθήκαμε»

#ηγετικός_τουρισμός! Καλά από μπουγάτσα και ανώτατα συμβούλια συνεργασίας... 
σκίζουμε. Να τα λέμε κι αυτά ε; #θέα #θεσσαλονίκη_χωρις_ιχ #ασφάλεια_οχι_αστεία...
OΚ, καθαρίσαμε κιόλας, γιατί είχαμε ξένο κόσμο #φασίνα_πόλης, εμ  
#πρωθυπουργικό_γραφείο εμ #μέγαρο_μουσικής. Για να διαδραματίσουμε ρόλο, πρέπει 
«να την... κάνουμε» #Θεσσαλονικείς Σήκωσαν όλα τα αυτοκίνητα, άδειασαν τους δρό-
μους… Δεν το λες και κακό αυτό ε; 

Πήγε για καφέ στην παραλία ο Benjamin Netanyahu #μας_πήραν_χαμπάρι  
#πιάσε_έναν_φραπέ #χαλαρά_και_πλαδαρά #Για_Χαλκιδική_καλά_πάω;

Κλείστηκαν δουλειές για σκουπίδια (εκεί τα πλένουν κιόλας) φάρμακα, real estate, 
internet of Things, αγροτικά προϊόντα, τεχνολογία κλπ #Silicon_Valley αυτοί, Δωδεκανή-
σου εμείς (ούτε μετασχηματιστές δεν κατασκευάζουμε, μόνο… εισάγουμε). Θα συνερ-
γασθούν και τα πανεπιστήμια μας… (Κανονίστε να καθαρίσουμε και το ΑΠΘ με την… 
ευκαιρία).

Αγωγός φυσικού  αερίου Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας – Ιταλίας, μήκους 2.000 χλμ. και 
κόστους περίπου 6 δισ. Ευρώ… #θέσεις_εργασίας_πόσες_για_Έλληνες;

Τα καλά νέα είναι ότι θα συνεργαστούν ομογενείς της Ελλάδας και του Ισραήλ πχ στις 
ΗΠΑ #μεγάλες_μπίζνες #Πςςς #Τραμπ #μεγαλεία 

(καληνύχτα בוט הליל)

(#μην_τρως_τον_παπά) 
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#κοινωνία

Η Θεσσαλονίκη... φαβορί  
για την ανάθεση του EuroPride 2020

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Για τα δικαιώματα που μάχεται η LGBTI κοινότητα μίλησε σε συνέ-
ντευξη τύπου ο κ. Θάνος Βλαχογιάννης. «Διεκδικούμε να έχουμε 
δικαίωμα στον πολιτικό γάμο και στην υιοθεσία, αιτήματα που αφο-
ρούν στην ισονομία και στην κοινωνική ισότητα» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, κάνοντας λόγο για μειωμένη ουσιαστικά ελευθερία τέτοιων 
κοινοτήτων, για περιστατικά βίας και bullying στα οποία «πέφτουν» 
θύματα καθημερινά καθώς και για αποκλεισμό από κοινωνικές 
δραστηριότητες. Μάλιστα, σημειώνοντας πως τα δικαιώματα που 
διεκδικεί η κοινότητα ανάγονται σε κοινωνικό και αστικό επίπεδο, 
ο ίδιος χαρακτήρισε τη δράση του φεστιβάλ ως «μάχη κατά των 
διακρίσεων, μότο που μας συντροφεύει σε κάθε μας κίνηση». Ο κ. 
Βλαχογιάννης έκρινε και τη στάση που κρατά η τωρινή κυβέρνηση 
απέναντι σε άτομα με τέτοιες ταυτότητες επισημαίνοντας πως «κά-
νει δειλά βήματα για την κοινότητα και διστάζει λόγω συντηρητικών 
αντιδράσεων από την εκκλησία και άλλους φορείς», ενώ σχολίασε 
πως «στη δυτική Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και 
πιο απελευθερωμένα». Καταλήγοντας δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει το δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, υπο-
γραμμίζοντας πως «η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρωγός στην προ-
σπάθεια που κάνουμε για την κατάκτηση των δικαιωμάτων μας».

«Η αποδοχή της διαφορετικότητας  
είναι ένας τρόπος ζωής»

Για το τετραήμερο φεστιβάλ τοποθετήθηκε και ο κ. Μπουτάρης, θέ-
τοντας στο επίκεντρο της δήλωσής του τους όρους αποδοχής και 
διαφορετικότητας. «Η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι ένας 
τρόπος ζωής και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δε μπορεί να σε ρω-
τήσει κάποιος για το τι θα κάνεις» είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας, 
ωστόσο, πως «η κοινωνική αποδοχή της LGBT κοινότητας θα αρ-
γήσει λόγω αντίθετων συντηρητικών απόψεων, ιδιαίτερα από την 
Εκκλησία». Σε αυτό το σημείο μάλιστα ο Δήμαρχος προέτρεψε το 
θρησκευτικό όργανο να «αλλάξει ρότα», ενώ κατέκρινε τις απόψεις 
που χαρακτηρίζουν τη διαφορετικότητα ως «αμαρτωλή, αντικοι-
νωνική ή παρά φύση». Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την πορεία ως 
«δημόσια δήλωση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων» και πρόσθε-
σε πως «ο δήμος από την πρώτη στιγμή στηρίζει και θα στηρίζει το 
Thessaloniki Pride». 

Φαβορί το 6ο Thessaloniki Pride

Υποψηφιότητα για την ανάληψη της διοργάνωσης  του EuroPride 
2020 έχει θέσει το Thessaloniki Pride και σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του κ. Βλαχογιάννη «η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα φα-
βορί για την ανάθεση του φεστιβάλ». Το EuroPride είναι το κεντρικό 
φεστιβάλ υπερηφάνειας της Ευρώπης που πραγματοποιείται από το 
1992 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη. Η υποψηφιότητα της Θεσσα-
λονίκης βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αντίστοιχες διοργανώσεις των 
Βρυξελλών (Βέλγιο), του Αμβούργου (Γερμανία) και του Μπέργκεν 
(Νορβηγία), ενώ η οριστική ανάθεση θα πραγματοποιηθεί υστέρα 
από ψηφοφορία της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας διοργανωτών 
pride (EPOA) στην ετήσια συνέλευσή της τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 
στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. «Η διοργάνωση ενός EuroPride στην 
Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πολλά στην ελληνική LGBTI κοινότητα, 
καθώς θα προβάλει τα αιτήματά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα 
χρησιμεύσει ως μοχλός πίεσης για την εκπλήρωση αυτών» τόνισε ο 
κ. Βλαχογιάννης και συμπλήρωσε πως «παράλληλα, θα δώσει φωνή 
σε κοινότητες από γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, η Αλβανία και 
η Βουλγαρία, των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε 
κίνδυνο».  Άλλωστε όπως έγραψαν μέλη της τρανς κοινότητας σε 
ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «O σεβασμός 
στα ατομικά δικαιώματα δεν καθορίζεται από τις πλειοψηφίες…».

«Καμία διάσπαση εντός της κοινότητας»

Τις φήμες περί διάσπασης της κοινότητας, με αφορμή τα δύο φεστι-
βάλ υπερηφάνειας που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέψευσε 
ο κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος έκρινε πως «δεν μιλάμε για διάσπαση 
αλλά για ενδυνάμωση των δράσεων». Χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω 
σχόλια ως «κοπλιμέντο μιας και πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώ-
πης διοργανώνουν διαφορετικά Pride ετησίως», ξεκαθάρισε πως το 
αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride, που διεξήχθη την Παρασκευή 
26 και το Σάββατο 27 Μαΐου του 2017, «είχε κυρίως πολιτική ανα-
φορά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Απλά σεβόμαστε τις διαφο-
ρετικές απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος στο πολιτικό επίπεδο. 
Άλλωστε το σύνθημά μας είναι μάχη κατά των διακρίσεων. Δεν θα 
μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο εμείς οι ίδιοι». Να υπεν-
θυμιστεί πως το 1ο αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride, με την 
επίσημη ονομασία RADical Pride, διεξήχθη στη μνήμη της Τουρκά-
λας τρανς ακτιβίστριας, την οποία βίασαν και έκαψαν ζωντανή τον 
περσινό Αύγουστο στην Κωνσταντινούπολη. Όπως επιβεβαίωσε και 
ο κ. Βλαχογιάννης η διαφωνία υπήρξε σχετικά με τις χορηγίες του 
φεστιβάλ και ειδικότερα με την χορηγία από την «Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε.» την οποία τελικά δεν απεδέχθησαν. Τέλος, να σημειωθεί πως 
μετά την παρέλαση του 6ου Thessaloniki Pride θα διεξαχθεί συναυ-
λία στον Λευκό Πύργο, παρουσία πολλών καλλιτεχνών.

«Έλα όπως είσαι» είναι το σύνθημα του φετινού Thessaloniki Pride που διεξάγεται ήδη από την Τετάρτη και ολοκληρώνεται σήμερα 17 Ιουνίου, 
με τη μεγάλη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στις 19.30. Το τετραήμερο φεστιβάλ μετρά έξι χρόνια στο ενεργητικό του στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, με τον αριθμό των συμμετεχόντων πέρυσι, να είναι  πενταπλάσιος σε σχέση με το πρώτο Pride το 2012, αφού τότε συμμετείχαν 
μόλις 3.000 άτομα ενώ το 2016 άγγιξαν τις 15.000. Και αυτή τη χρονιά ο δήμος Θεσσαλονίκης και ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης στέκεται 
«αρωγός σε κάθε προσπάθεια της LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexed) κοινότητας να διεκδικήσει τα δικαιώματά της», 

σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου.
Της Αρετής Τασούλα
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#ρεπορτάζ

Λύματα, χρησιμοποιημένες σύριγγες, σπα-
σμένα μπουκάλια, ρούχα, μουχλιασμένα 
φαγητά και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους 
(εντοπίσαμε μέχρι και παλιό σκουριασμένο 
δίκυκλο) συνθέτουν το σκηνικό ενός χώρου 
πάνω από τον οποίο γίνονται τα εργαστηρια-
κά μαθήματα των φοιτητών!  Ο κ. Κατσάμπα-
λος δηλώνει μέσω της Karfitsa, πως ζητά 
πλέον να υπάρχει σταθερή και μόνιμη αστυ-
νόμευση μέσα στους χώρους του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Karfitsa με ει-
κόνες που σοκάρουν, ο κ. Κατσάμπαλος απο-
καλύπτει πως έχει είδη καταθέσει μηνυτήρια 
αναφορά στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα 
οι αποκαλύψεις δε σταματούν εδώ, καθώς 
όπως σημειώνει «εργαζόμενη της Πολυτε-
χνικής σχολής, έπεσε θύμα έντονης σεξουα-
λικής παρενόχλησης μέσα στο campus»!

«Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

«Η Πολιτεία πρέπει ν’ αναλάβει τις ευθύνες 
της. Έχω πάει στην εισαγγελέα και έχω κα-
ταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων, 
στις αστυνομικές αρχές. Το άσυλο αφορά στις 
ιδέες μας και μόνο. Όταν η αστυνομία θέλει 
να προστατεύσει τους δημόσιους χώρους 
πρέπει να λειτουργεί αυτεπαγγέλτως, όπως 
ορίζει η νομοθεσία», λέει ο Κοσμήτορας του 
Α.Π.Θ.. Ο κ. Κατσάμπαλος σημειώνει πως 
πρόκειται για την τρίτη μηνυτήρια αναφορά 

που φέρει την υπογραφή του και την κατέ-
θεσε στις 3 Απριλίου του 2017. «Παραβατικά 
άτομα, μπαίνουν στο χώρο και προκαλούν 
σοβαρές φθορές στην είσοδο της Πολυτεχνι-
κής Σχολής. Στο κυλικείο της Σχολής υπάρ-
χουν χρήστες ναρκωτικών, που έρχονται 

από τον ΟΚΑΝΑ. Έχω καταθέσει την άποψή 
μου και στη Σύγκλητο, πρέπει να υπάρχει 
ένας χώρος, όπου θα στεγάζεται αστυνομι-
κός σταθμός  μέσα στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Όσο αυτό δε γίνε-
ται δεν πρόκειται να ησυχάσουν τα ελληνικά 

πανεπιστήμια. Πρέπει να υπάρχουν ένστολοι 
αστυνομικοί που θα περιφρουρούν τους χώ-
ρους και θα προστατεύουν τα παιδιά μας», 
τονίζει ο κ. Κατσάμπαλος

«Λάθος η τοποθέτηση του ΟΚΑΝΑ»

Ο Κοσμήτορας του Α.Π.Θ. τονίζει ότι ήταν τε-
ράστιο λάθος η τοποθέτηση του ΟΚΑΝΑ μέσα 
στο ΑΧΕΠΑ, καθώς εξαιτίας αυτού, διακινη-
τές ναρκωτικών… πηγαινοέρχονται μέσα στο 
Πανεπιστήμιο!  «Από το 2007 ο ΟΚΑΝΑ λει-
τουργεί απέναντι από παιδικό σταθμό, όπου 
υπάρχουν νήπια. Καταλαβαίνεται τι μπορεί 
να σημαίνει αυτό. Ήταν λάθος που τοποθε-
τήθηκε εκεί. Οι χρήστες κινούνται μέσα στο 
Πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτός χώρος για να 
βρούνε καταφύγιο οι έμποροι ναρκωτικών 
και οι εγκληματίες», λέει χαρακτηριστικά. Ο 
κ. Κατσάμπαλος υποστήριξε πως το υπόγειο 
κάτω από την Πολυτεχνική Σχολή –όπου 
πριν από μιάμιση εβδομάδα βρέθηκε νεκρή 
μία γυναίκα, χρήστης ναρκωτικών, σύμφω-
να με τις αστυνομικές αρχές- «θα έπρεπε να 
έχει καθαρίσει… χθες. Η καθαριότητα του 
συγκεκριμένου χώρου, πρέπει να γίνει από 
οργανωμένο συνεργείο που να ξέρει τι κάνει 
και που πατάει. Έχει παντού σπασμένα γυα-
λιά και σύριγγες. Έχει αποφασιστεί σε επίπε-
δο Κοσμητείας, αφότου καθαριστεί αυτός ο 
χώρος, να φραχτεί έτσι ώστε να μη μπορούν 
να το χρησιμοποιούν ως καταφύγιο».

«Πρέπει να υπάρχουν μόνιμα ένστολοι 
αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστήμιο»!

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΠΘ:

«Ο χώρος της Πολυτεχνικής Σχολής, έπρεπε να καθαριστεί… χθες», λέει χαρακτηριστικά στην Karfitsa ο Κοσμήτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Κώστας Κατσάμπαλος. Όπως περιέγραψε, ο υπόγειος χώρος όπου πριν από περίπου δύο εβδομάδες βρέθηκε μία γυναίκα νεκρή –χρήστης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις 
αστυνομικές αρχές- πρέπει να καθαριστεί από ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο, που θα έχει τις απαραίτητες στολές και την κατάλληλη τεχνογνωσία, καθώς πρόκειται για 

εστία μόλυνσης! 

Της  Έλενας Καραβασίλη / Φωτο: Σάββας Αυγητίδης

Ο ίδιος εξηγεί πως ακόμη και οι φύλακες του Πανεπιστημίου, «δεν είναι εξουσιοδοτημένοι και εκπαιδευμένοι 
να διώξουν τους χρήστες ναρκωτικών, γι’ αυτό και δεν πλησιάζουν. Είναι δημόσιος χώρος. Πρέπει οι αστυνομι-
κές αρχές να λειτουργήσουν αυτεπαγγέλτως. Πριν από μόλις δύο μήνες, πήγαν να παρενοχλήσουν σεξουαλικά 
εργαζόμενη της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου το περιστατικό απετράπει ευτυχώς από τον φύλακα. Αντίστοιχο πε-
ριστατικό σημειώθηκε πριν από έξι μήνες, με μεταπτυχιακή φοιτήτρια». Το συγκεκριμένο περιστατικό μάλιστα 
είχε επαναβεβαιώσει στην Karfitsa o φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής Γιάννης Παπαευαγγέλου. Όπως είχε 
περιγράψει: «Βλέπουμε τους διακινητές να περιφέρονται στο χώρο, ανάμεσα σε φοιτητές. Από το κυλικείο της 
Πολυτεχνικής, μέχρι και έξω από τις αίθουσες την ώρα που κάνουμε μάθημα. Οι φύλακες που υπάρχουν μέσα στο 
Πανεπιστήμιο, δεν πλησιάζουν καν στο χώρο του κυλικείου. 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». 

«Έμποροι και εγκληματίες… μέσα στο κυλικείο» 
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Της Χρυσάνθης Καράπα
Χρύσα Προσίλη, 

 21 ετών, φοιτήτρια
Θα ήθελα να δημι-

ουργηθούν γυμνα-
στήρια- πάρκα στο 

κέντρο της πόλης, όπως 
αυτά που υπάρχουν στην 

Αθήνα ή στο δήμο Πανοράματος. Είναι καλό 
για την πόλη, ειδικά τώρα που έχει βελτιω-
θεί ο καιρός. Τα πανεπιστήμια είναι «μπάτε 

σκύλοι αλέστε». Ο καθένας μπαίνει και βγαί-
νει όποτε θέλει. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Στην 

πλατεία του Χημικού έχω δει να πουλάνε 
χασίς στις 3:00 το μεσημέρι. Μία φορά μας 

είχε πλησιάσει κάποιος με σάκο και μας είπε 
αν θέλαμε ένα τσιγάρο, για να δοκιμάσουμε. 

Στέλιος Μαρμελούδης, 
24 ετών, Πολιτικός 

μηχανικός
Ένα τραμ θα εξυ-

πηρετούσε περισ-
σότερο τις ανάγκες 

της πόλης. Η πόλη δε 
χρειάζεται τόσο πολύ 

το ΜΕΤΡΟ, διότι είναι για 
μεγαλύτερες πόλεις με μεγαλύτερο πλη-

θυσμό. Επίσης θα μπορούσαν να δημιουρ-
γηθούν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις 

ανατολικές περιοχές. Σίγουρα το πολιτιστικό 
προϊόν μπορεί να βελτιωθεί. Τα Δημήτρια, 
θα μπορούσαν να είχαν πάρει μια τελείως 

διαφορετική διάσταση, ώστε να προσελκύε-
ται ο τουρισμός. Όπως το Beer Festival στη 
Γερμανία, το οποίο επισκέπτονται τουρίστες 
από όλο τον κόσμο, να γίνει κάτι αντίστοιχο, 

μια θεματική γιορτή. Έχουν γίνει αντίστοι-
χες κινήσεις, όπως το Beer Festival στα 

Λαδάδικα, αλλά μπορούν να γίνουν και άλλα 
δρώμενα, όπως μια έκθεση με οικολογι-

κά προϊόντα. Είναι μια ωραία πόλη, που 
ωστόσο δεν την έχουμε εκμεταλλευθεί όσο 

θα έπρεπε. Τα πανεπιστήμια μπορούν να 
βελτιωθούν σε επίπεδο υποδομών, έχουν 

αρχίσει να παρακμάζουν, δεν είναι νέες 
κατασκευές και δεν τις φροντίζουν κιόλας. 
Στη Θεσσαλονίκη νιώθω σχετικά ασφαλής. 

Σίγουρα σε κάποιες περιοχές φοβάμαι, στον 
Δενδροπόταμο ή στα ΚΤΕΛ, για παράδειγμα. 

Κωνσταντίνα Ζαφειρίδου, 
22 ετών φοιτήτρια

Δε νιώθω ασφα-
λής στην πόλη, 

αλλά κυρίως στη 

δυτική πλευρά, Εύοσμο, Νεάπολη, Αμπε-
λόκηπους. Εκεί είναι χειρότερα από ότι στις 

ανατολικές περιοχές. 

Σπυριδούλα Κατωμέρη,  
19 ετών, φοιτήτρια

Δεν περνούν συ-
χνά τα απορριμμα-
τοφόρα με αποτέ-

λεσμα τα σκουπίδια 
να μένουν και να 

μυρίζουν. Θα ήθελα πιο 
πολλά πάρκα. Δε νιώθω 

ασφαλής. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες μέσα 
στο ΑΠΘ, πρέπει να τοποθετηθεί security ή 
αστυνομία. Είναι επικίνδυνα, ειδικά αν έχει 

κάποιος βραδινά μαθήματα.

Σοφία Μπογατίνη, 22 ετών, 
ιδιωτική υπάλληλος

Είχε γίνει ένα 
πάρτυ στο πανε-
πιστήμιο και είδα 
σχεδόν… ανοιγ-

μένα κεφάλια! Δεν 
υπάρχει ασφάλεια. 

Επίσης στο δρόμο πολλοί 
οδηγοί κάνουν κόντρες ή πίνουν, γίνεται 

χαμός. Είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνω ότι ο 
κόσμος θέλει να περάσει καλά, αλλά πρέπει 

να σκεφτείς λίγο και τους άλλους. Έχω δει 
πολλά στην Αθήνα και δε συγκρίνεται με τη 

Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ η κατάσταση 
έχει ξεφύγει. Δεν ξενοιάζεις όπως παλιά στη 

Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. 

Στέλλα Στανκοβιτς,  
21 ετών, φοιτήτρια

Θα ήθελα να καθα-
ριστεί η θάλασσα. 

Σχετικά με το 
πολιτιστικό προϊόν, 
ότι και να ζητήσου-

με εμείς, είναι σα να 
το λέμε στον τοίχο.

Άννα Μαρία Αρβανιτίδου, 
21 ετών, φοιτήτρια

Θα ήθελα τα 
λεωφορεία να 

είναι πιο καθαρά. 
Έχουν να τινάξουν 

τα καθίσματα 20 
χρόνια. Τα καινούρια 

λεωφορεία δεν είναι τόσο 
βρώμικα όσο τα παλιά, που έχουν ξύλινα 

καθίσματα και πιάνεται η μέση σου. Επί-
σης η πόλη είναι βρώμικη, τώρα που έχει 

αυξηθεί και η θερμοκρασία… έχουν αρχίσει 
να μυρίζουν τα σκουπίδια. Δε ξέρω αν έχει 
μειωθεί ο ρυθμός αποκομιδής τους, αλλά 

υπάρχει πρόβλημα. Η παραλία και τα πάρκα 
είναι γεμάτα σκουπίδια. 

Βαγγέλης Hofmann,  
19 ετών, φοιτητής

Το έργο του 
ΜΕΤΡΟ θα ήθελα 
να τελειώσει πιο 
γρήγορα. Επίσης 

να εκτελούνται 
περισσότερα δρομο-

λόγια στα αστικά λεω-
φορεία αλλά και να υπάρχουν νυχτερινά, 

προς τα δυτικά. Αποτελεί κύριο πρόβλημα 
στην μετακίνηση μας, η ανυπαρξία τέτοιων 

δρομολογίων. 

Στη Σουηδία δεν υφίσταται κάτι τέτοιο καθώς 
έχουμε και ΜΕΤΡΟ και όλα τα μέσα μαζι-

κής μεταφοράς λειτουργούν και το βράδυ. 
Θα ήταν καλύτερο να είχαμε και δρόμους 
ποδηλατών, δεν καλύπτομαι, για κανένα 

λόγο, από τους ήδη υπάρχοντες. Υπάρχουν 
ποδηλατόδρομοι πάνω στο πεζοδρόμιο, ενώ 

πρέπει να είναι ξεχωριστοί δρόμοι, έχουν 
δικαίωμα και οι ποδηλάτες. 

Η πόλη είναι πυκνοκατοικημένη και κανείς 
νιώθει ασφυκτικά. Σχετικά με το πανεπι-

στήμιο, το μόνο πρόβλημα είναι το άσυλο. 
Απαγορεύεται να μπει η αστυνομία στο 

πανεπιστήμιο και υπάρχουν μέσα πολλοί 
εγκληματίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της 

Θεσσαλονίκης και γενικά των πανεπιστημί-
ων. Στην πόλη νιώθω ασφαλής, αλλά κυρίως 

σε κεντρικά σημεία. Τα σώματα ασφαλείας 
πρέπει να είναι λίγο πιο πολλά και να κάνουν 

συχνότερες περιπολίες… όχι να κάθονται 
στα καφέ, που τους βλέπουμε όλοι. Δυτι-
κά υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με την 

ασφάλεια. 

Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση και ασφά-
λεια. Πολλές φορές στα λεωφορεία που 
κινούνται δυτικά, κλέβουν τις γιαγιάδες, 

συνήθως ναρκομανείς. Ήμουν μπροστά σε 
τέτοιο περιστατικό, απλά δεν μπορούσαμε να 

τον σταματήσουμε γιατί με το που άνοιξε η 
πόρτα, έφυγε. Καλό θα ήταν να υπάρχει κα-

λύτερη αστυνόμευση και υψηλότερο βιοτικό 
επίπεδο ώστε να μην αναγκάζεται κάποιος 

να κλέψει, αλλά να δουλεύει για να ζήσει. 

Τάσος Δαζελίδης,  
19 ετών, φοιτητής

Αυτό που θα ήθελα 
να βελτιωθεί είναι 
η μετακίνηση στη 

Θεσσαλονίκη το 
βράδυ. Προσωπικά 

έχω πρόβλημα γιατί 
μένω εκτός πόλης. Αν 

δεν έχω σχολάσει από τη δουλειά μου στην 
ώρα μου, δε θα μπορώ να γυρίσω σπίτι μου. 
Οπότε, θα πρέπει να «φορτωθώ» σε κάποιον 

φίλο μου ή θα πρέπει να νοικιάσω αυτοκί-
νητο, ενώ δεν έχω αυτήν την οικονομική 

δυνατότητα. Θα ήθελα να υπάρχουν νυχτερι-
νά δρομολόγια λεωφορείων αστικών και 

υπεραστικών. 

Μύριαμ Χατζηβασιλείου,  
20 ετών. Φοιτήτρια
Θα ήθελα να τη-

ρούνται οι κανόνες 
σχετικά με τις θέ-
σεις παρκαρίσμα-
τος, διότι βλέπεις 

παντού διπλοπαρ-
καρισμένα αυτοκίνητα. 

Να υπάρχει περισσότερη καθαριότητα και 
περισσότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες 

δεν είναι τόσες πολλές για μία τόσο μεγάλη 
πόλη. Νιώθω αρκετά ασφαλής μέσα στην 
πόλη, αλλά περισσότερο στο κέντρο από 

ότι σε περιοχές που δεν έχουν τόση κίνηση 
το βράδυ είναι τρομαχτικό να κυκλοφορείς 

μόνος σου.

«Στα πανεπιστήμια… μπαινοβγαίνει όποιος θέλει»

«Ειδικά τις νυχτερινές 

ώρες μέσα στο ΑΠΘ, 

πρέπει να τοποθετηθεί  

security ή αστυνομία. 

Είναι επικίνδυνα»

«Είναι μια ωραία πόλη, που ωστόσο δεν την έχουμε εκμεταλλευθεί όσο θα έπρεπε», λένε οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα που πραγματοποιεί η Karfitsa σχετικά με 
τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, οι πολίτες αναφέρθηκαν σε περιστατικά κλοπής και διαπληκτισμών, στην έλλειψη αστυνόμευσης, στην «κακή εικόνα» της παραλίας, στα 

διάφορα γεγονότα εντός του Α.Π.Θ. αλλά και στην ανεπάρκεια των μέσων αστικής συγκοινωνίας. 

#δικό_σας
«ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ ΕΙΔΑ “ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ”»!



8

#έρευνα

Μια έκταση της Ένωσης Δασικών και 
Αγροτικών Συνεταιρισμών νοικιάζει 
έναντι 1.500 ευρώ το μήνα η Ελλη-

νικός Χρυσός Α.Ε. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος 
της Ένωσης, Κωνσταντίνος Χαϊδευτός: «ήταν 
ένας χώρος αχρησιμοποίητος, ήθελε αρκετά 
χρήματα για να τον βελτιώσουμε και κάθε 
χρόνο μας κόστιζε κιόλας με το να μαζεύου-
με τα χόρτα. Η Ελληνικός Χρυσός ανακαίνι-
σε και εκσυγχρόνισε δυο αποθήκες και στο 
οικόπεδο που υπάρχει βάζει μέσα διάφορα 
κοντέινερ. Το χώρο μας τον ζήτησε από μόνη 
της η εταιρεία». Παράλληλα, η εταιρεία, όπως 
υπογράμμισε ο πρόεδρος «προμηθεύεται 
από εμάς και διάφορα αναλώσιμα υλικά, ερ-
γαλεία όπως αλυσοπρίονα και κάνουμε σέρ-
βις σε όποια χαλάνε». «Η Ελληνικός Χρυσός 
μας βοήθησε πολύ με υλικά όπως είδη ρου-
χισμού. Επίσης, έχουμε ένα Πυροσβεστικό 
όχημα και η εταιρεία μας είχε βάλει καύσιμα. 
Η εταιρεία μας βοήθησε συνολικά δυο φορές 
έως τώρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της 
Λέσχης των Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής, 
Άγγελος Κατσάγγελος. Ο ίδιος εξήγησε ότι η 
δωρεά της εταιρείας προέκυψε έπειτα από 
σχετικό έγγραφο που έστειλε ο σύλλογος.

Όσοι δεν πήραν

Οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στη Με-
γάλη Παναγιά λένε ως επί το πλείστον «όχι» 
στις δωρεές - χορηγίες της Ελληνικός Χρυ-
σός Α.Ε. Οι φορείς του χωριού που μίλησαν 
στην Karfitsa και τόνισαν ότι δεν έχουν λάβει 
τίποτα από την εταιρεία είναι: ο Δασικός Συ-
νεταιρισμός, η Ομάδα Διάσωσης, ο Αθλητικός 
Σύλλογος Ηρακλής, ο Σύλλογος Γυναικών 
και ο Σύλλογος Μοτοσικλετιστών. Στην τοπι-
κή κοινότητα των Νέων Ροδών ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος «Προσφυγική Αναγέννηση», 
ο Οθωνικός Ναυτικός Όμιλος Χαλκιδικής, ο 
Α.Σ. Ξέρξης, όπως είπαν οι αντίστοιχοι πρό-
εδροί τους στην Karfitsa, δεν έχουν λάβει 
καμία χορηγία από την εταιρεία. Ο Μιχάλης 
Μάγγος που διετέλεσε πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων είπε ότι «όσο 

ήμουν εγώ πρόεδρος ο δικός μας σύλλογος 
δεν είχε πάρει τίποτα».

Η πλειοψηφία των συλλόγων της έδρας του 
δήμου Αριστοτέλη, της Ιερισσού δεν έχουν 
πάρει και ούτε θέλουν να πάρουν χρήματα 
από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., όπως είπε 
χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Περιβαλλο-
ντικού Συλλόγου, Ειρήνη Μάρκου. Μεταξύ 
άλλων, χορηγίες δεν έχουν λάβει όπως δή-
λωσαν πρώην και νυν πρόεδροι των:  Σύλ-
λογος Γυναικών, Σύλλογος Επαγγελματιών, 
Αλιευτικός Σύλλογος, Σύλλογος Ιερισσιωτών 

Θεσσαλονίκης, Α.Σ. Τάε Κβον Ντο, Σύλλογος 
Καλαθοσφαίρισης, Μουσικοχορευτικός Λα-
ογραφικός Σύλλογος «Καγγέλευτος», «του-
λάχιστον όσο είμαι εγώ πρόεδρος», είπε ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Κασκέτης. 
Στην τοπική ενότητα του Στανού η πρόεδρος 
του Συλλόγου Γυναικών, Ευγγελία Καβλίτση 
είπε ότι: «δεν έχουμε πάρει, δεν θέλουμε και 
δεν έχουμε ζητήσει ποτέ χορηγία από την 
Ελληνικός Χρυσός, ούτε από τον δήμο. Πέρα 
από τα 500 ευρώ που μας δίνει ο δήμος για 
τις εκδηλώσεις που δίνονται σε όλους τους 
συλλόγους». Ο Κυνηγετικός Σύλλογος και 

ο Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών της 
Αρναίας δεν έχουν λάβει κάποια χορηγία, 
όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι τους. Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ουρανούπολης, δεν 
έχει λάβει καμία χρηματική βοήθεια από την 
εταιρεία όπως είπε η πρόεδρος, Ευσταθία 
Αδαμοπούλου. «Τα τελευταία δυο χρόνια που 
είμαι στη διοίκηση δεν έχουμε λάβει τίποτα», 
είπε το μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Συλλό-
γου Νεοχωρίου, Χρήστος Κεφαλάς. Ο πρόε-
δρος Επαγγελματιών Ολυμπιάδας, Δημήτρης 
Σαρρής επεσήμανε πως: «εμείς ως σύλλογος 
έχουμε πάγια θέση να μην παίρνουμε δω-

Οι σύλλογοι που (δεν) πήραν λεφτά  
από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΤΥΝΕΙ ΟΜΑΔΕΣ 

Και οικόπεδα νοικιάζει, και χορηγίες-δωρεές κάνει και δωρεάν μεταφορές προσφέρει και εξοπλισμό αγοράζει και καύσιμα προμηθεύει η… εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
Το θέμα είναι ότι στο δήμο Αριστοτέλη κάποιοι δέχονται τα λεφτά της εταιρείας και κάποιοι άλλοι-παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι σύλλογοι στην 

Ελλάδα- λένε όχι. Η Karfitsa συνεχίζει, με δεύτερο μέρος, την έρευνα για τους συλλόγους που έλαβαν ή όχι χρηματική στήριξη.

Της  Φιλίππα Βλαστού
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#έρευνα

ρεές από κανέναν χορηγό εκτός από 
τους προμηθευτές μας». Στο Στρατώνι, 
ούτε ο Σύλλογος Επαγγελματιών, ούτε 
ο Ναυταθλητικός Όμιλος έχουν λάβει 
κάποια χορηγία.

«Χρυσώνουν με εξοπλισμό,  
λίφτινγκ σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις και πολιτισμό»

«Εξοπλισμό, δηλαδή φορεσιές έχουμε 
λάβει για μια εκδήλωση», είπε η πρό-
εδρος του Συλλόγου Γυναικών Νεοχω-
ρίου, Κατερίνα Ανικούλα. Στην περιοχή 
της Ολυμπιάδας ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος, όπως δήλωσε η πρόεδρος Φω-
τεινή Ρίζου: «πριν από δυο-τρία χρόνια 
είχαμε πάρει μια χορηγία από την Ελ-
ληνικός Χρυσός για μια εκδήλωση που 
κάναμε στα Αρχαία Στάγειρα». 

Ο Αποστόλης Μιχαηλίδης είναι πρόε-
δρος στο Φεστιβάλ Βαρβάρας και στον 
Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο 
Αετός» της περιοχής. Ο πρόεδρος ξε-
καθάρισε ότι το Φεστιβάλ δεν έχει πά-
ρει χορηγία από την εταιρεία, ενώ ο «Ο 
Αετός» υπογράμμισε ο ίδιος «έχει λάβει 
δυο φορές στο παρελθόν βοήθεια από 
την εταιρεία, πρόπερσι και πριν από 
επτά-οκτώ χρόνια. Μία φορά είχε κά-
νει κάποιες βελτιώσεις στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις μας και έχει κάνει χορη-
γία για εξοπλισμό. Πάντα από δική μας 
προτροπή και αφού το είχαμε ζητήσει». 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Αρ-
ναίας, Σάκης Κιάτος «είχε λάβει από το 
2010 έως το 2016 κάποια χορηγία για 
εξοπλισμό και μετακινήσεις της ομά-
δας», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος Σά-
κης Κιάτος.

Ο Σύλλογος Γυναικών Στρατονικής Στά-
γειρα, σύμφωνα με την πρόεδρο Χα-
ρούλα Ζήκα έχει λάβει «αρκετές φορές 
χορηγίες από την Ελληνικός Χρυσός 
για εκδηλώσεις», είπε χαρακτηριστικά 
η ίδια και πρόσθεσε «όσες φορές ζητή-
σαμε τη βοήθεια τους για διάφορες εκ-
δηλώσεις μας έδωσαν χρηματικό ποσό. 
Η οικονομική στήριξη της Ελληνικός 
Χρυσός προς τον σύλλογο μας έχει ξε-
κινήσει από τότε που ήρθε στην περιο-
χή μας η εταιρεία. Υπάρχουν και άλλες 
εταιρείες που είναι χορηγοί μας, αλλά η 
Ελληνικός Χρυσός είναι ο μεγαλύτερός 
μας».

Να τονιστεί ότι στο πλαίσιο του ρεπορ-
τάζ ήρθαμε σε επικοινωνία σχεδόν με 
όλους τους φορείς για να δοθεί δημόσιο 
βήμα και να καταγράψουμε τις απόψεις 
τους. Για δικούς τους λόγους ο Σύλλο-
γος Γυναικών Αναγέννηση, ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ιερισσού Κλειγένης και ο 
Α.Σ. Απόλλων Αρναίας δεν θέλησαν να 
κάνουν καμία δήλωση που αφορούσε 
στο συγκεκριμένο θέμα.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Δήμος 
Αριστοτέλη και εκφράζει την ανησυχία του 
έπειτα από την κατάρρευση του ορυχείου λι-
γνίτη στο Αμύνταιο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα από 
ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη: 
«εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το 
δυσθεώρητο και πολύπλευρο κόστος που θα 
κληθεί να επωμιστεί η ελληνική κοινωνία, 
από την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε.

Το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα δημιουργεί 
συνειρμούς για τον πολύπαθο δήμο μας, κα-
θώς μέσα από τις μεγάλες διαφορές αλλά και 
τις εκπληκτικές ομοιότητες, παίρνουν σάρ-
κα και οστά οι φόβοι και οι ανησυχίες των 
κατοίκων, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώ-
σεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα 
υφιστάμενα και στα υπό επέκταση πεδία για 
τους παρακείμενους και υπερκείμενους οικι-
σμούς.

• Ποιές θα είναι οι συνέπειες για τη Στρατονί-
κη σε ανάλογη περίπτωση, όπου το μεταλλείο 
λειτουργεί κάτω ακριβώς από τον οικισμό 
και τα περισσότερα σπίτια ήδη παρουσιάζουν 
ρωγμές, παρά τις εκθέσεις παρακολούθησης 
και τις «διαβεβαιώσεις» της εκμεταλλεύτριας 
εταιρείας;

• Τα εκατομμύρια τόνοι τοξικών αποβλήτων 
στο φράγμα του Κοκκινόλακα που εδράζεται 
πάνω σε σεισμικό ρήγμα το οποίο έχει δώσει 
σεισμό άνω των 7 ρίχτερ στο πρόσφατο πα-
ρελθόν, πού θα καταλήξουν και τί θα προκα-
λέσουν, αν το ρήγμα ενεργοποιηθεί και πάλι;

• Οι 18.000 κάτοικοι των 16 χωριών του δή-
μου μας που ζουν σε μικρή ακτίνα από τις 
τρεις –μέχρι στιγμής- εστίες εξόρυξης της 
«Ελληνικός Χρυσός», τι είδους συνέπειες θα 
υποστούν σε περίπτωση «αστοχίας» της με-
λέτης ή «απρόβλεπτης» καταστροφής;

• Πόσο καλύτεροι είναι οι «Έλληνες Μηχανι-
κοί» της Ελληνικός Χρυσός από τους συνα-
δέλφους τους στη ΔΕΗ;

• Πόσο πιο «εντατικοί και αυστηροί» θα είναι 
οι κάθε λογής έλεγχοι από τις Υπηρεσίες του 
Κράτους και τους «υπεύθυνους» της εταιρεί-
ας από αυτούς που εφαρμόζονταν στα ορυ-
χεία της ΔΕΗ γενικότερα και του Αμυνταίου 
ειδικότερα;

• Τι είδους εχέγγυα ασφάλειας παρέχει μια 
μεταλλευτική εταιρεία «χαμηλού κόστους», 
όπως η ίδια αυτοδιαφημίζεται, η οποία μά-
λιστα κατ’ επανάληψη εγκαλείται για σοβα-
ρές παραβιάσεις τόσο των περιβαλλοντικών 
όρων όσο και των συμβατικών της υποχρε-
ώσεων;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δήμος Αριστοτέλη: Το Αμύνταιο ξύπνησε  
τους φόβους για το μεταλλείο χρυσού
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■ «Δικαστικό αλαλούμ» σχετικά με την προ-
στασία της ακίνητης περιουσίας, καταγγέλλει ο 
Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Κα-
ταναλωτών Βορείου Ελλάδος. «Το ένα δικα-
στήριο δικαίωσε τον δανειολήπτη και το άλλο 
την τράπεζα! Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης εξέδωσε διαταγή πληρωμής που 
εκδόθηκε σε βάρος ελεύθερου επαγγελματία 
ο οποίος δεν δύναται να αποπληρώσει οφειλή 
από δάνειο ανοιχτού αλληλόχρεου λογαρια-
σμού, ύψους 204.184 ευρώ. Ο δανειολήπτης 
προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης ασκώντας ανακοπή της διαταγής 
πληρωμής και δικαιώθηκε. Ενώ εκκρεμούσε, 
ωστόσο, η έκδοση της απόφασης η τράπεζα 
προχώρησε σε κατάσχεση δύο ακινήτων ιδιο-
κτησίας του δανειολήπτη και όρισε ημερομη-
νία πλειστηριασμού. Στο μεταξύ, εκδόθηκε η 
απόφαση της ανακοπής η οποία ακύρωσε τη 
διαταγή πληρωμής με βάση την οποία έγινε η 
κατάσχεση των ακινήτων. Κατόπιν ασκήθηκε 
ανακοπή κατά της κατάσχεσης των ακινήτων 
η οποία όμως απορρίφθηκε από το δικαστή-
ριο, παρά το γεγονός ότι κατέστη γνωστό στο 
δεύτερο δικαστή ότι η διαταγή πληρωμής, με 
βάση την οποία έγινε η κατάσχεση, ακυρώ-
θηκε. Αυτό δημιουργεί  δικαστικό παράδοξο 
καθώς η κατάσχεση που έχει γίνει και  βασίζε-
ται σε ακυρωμένη διαταγή πληρωμής, βάσει 
δικαστικής απόφασης, δεν ανατρέπεται και 
δεν ακυρώνει τον ορισθέντα πλειστηριασμό, 
προκαλώντας αβεβαιότητα στον κάθε δανειο-
λήπτη που προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να 
προστατεύσει την περιουσία του. Πρόβλημα 
δημιουργείται και με το νέο Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας καθώς διαφαίνεται πως έχουν 
τροποποιηθεί οι διατάξεις εκείνες που παρεί-
χαν άμυνα στα χέρια των ιδιωτών. Δεν υπάρ-
χει πλέον η δυνατότητα  λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων για την προστασία της ακίνητης περι-
ουσίας των δανειοληπτών σε περίπτωση κα-
τάσχεσης της ακίνητης περιουσίας τους. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να υφαρπάζεται  η περι-
ουσία των πολιτών και με συνοπτικές διαδι-
κασίες να πλειστηριάζονται τα ακίνητα τους», 
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. 

■ Την οργανωμένη παρουσία της στην 82η 
ΔΕΘ δρομολογεί η China Development Bank 
(CDB), που με την αφορμή της φετινής συμμε-
τοχής της Κίνας στη διοργάνωση ως τιμώμε-
νης χώρας, θα παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιό 
της και θα διερευνήσει τις προοπτικές χρη-
ματοδότησης έργων στην Ελλάδα. Πρόκει-
ται για ένα από τα  μεγαλύτερα αναπτυξιακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου και 
τη μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα στο πεδίο 
των χρηματοδοτήσεων ξένων επενδύσεων, 
μακροπρόθεσμου δανεισμού και έκδοσης 
ομολόγων. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, 
κ. Τάσος Τζήκας και ο διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, 
συναντήθηκαν με δύο υψηλόβαθμα στελέχη 
της τράπεζας στην Ελλάδα, τον επικεφαλής 
της αντιπροσωπείας της China Development 

Bank στη χώρα μας, κ. Wang Jining και τον 
δεύτερο τη τάξει στην ίδια αντιπροσωπεία, κ. 
Sun Yougang. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις 
γενικότερες προοπτικές συνεργασίας, με έμ-
φαση την 82η ΔΕΘ και δη τη συμμετοχή της 
CDB στη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου. 

■ Μηνύματα, κλήσεις και σερφάρισμα χω-
ρίς να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις, έχουν 
πλέον όσοι ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κι αυτό γιατί με απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής καταργούνται τα τέλη 
περιαγωγής (roaming). Ήδη από την Πέμπτη 
οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν 
από χώρα σε χώρα στην Ε.Ε. χωρίς να χρεώ-
νονται επιπλέον για την τηλεφωνία, τα σύντο-
μα γραπτά μηνύματα (SMS) ή την κίνηση (όγκο 
δεδομένων), αλλά θα χρεώνονται με βάση της 
εγχώριες τιμές μέσα από το πρόγραμμα κινη-
τής τηλεφωνίας στο οποίο και είναι συνδρο-
μητές. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής που 
έχει επιλέξει ένα μηνιαίο πακέτο δωρεάν ομι-
λίας, SMS ή δεδομένων στη χώρα του, οποια-
δήποτε χρήση γίνεται όταν ταξιδεύει στην Ε.Ε., 
θα αφαιρείται από το πακέτο, ακριβώς όπως 
γίνεται και στη χώρα του, χωρίς πρόσθετες 
χρεώσεις, υπό τον όρο της εύλογης χρήσης. 
Προς αποφυγή των «φουσκωμένων» λογα-
ριασμών, έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά 
στον όγκο των δεδομένων που μπορεί ο κα-
ταναλωτής να «κατεβάσει» από το κινητό ανά 
τον κόσμο: 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε 
άλλο νόμισμα), εκτός αν έχει συμφωνήσει δια-
φορετικό όριο με τον πάροχό του. Θα λαμβά-
νει, επίσης, προειδοποίηση, όταν φθάνει στο 
80% του ορίου που έχει συμφωνήσει…

■ Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με 
αναταράξεις και αυξημένη αβεβαιότητα, δι-
απιστώνει στο α’ τρίμηνο του 2017 ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο οικο-
νομικής δραστηριότητας. Ο ΣΕΒ επισημαίνει 
ότι «οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
φαίνεται να ισχυροποιούνται», καθώς «η οικο-
νομική δραστηριότητα παρουσίασε αξιόλογες 
επιδόσεις, με την παραγωγή, τις εξαγωγές και 
τις λιανικές πωλήσεις να κινούνται ανοδικά». 
Ωστόσο, σπεύδει να προσθέσει, πως η καθυ-
στέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 
φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά το κλίμα, με 
τις εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή να 
χάνουν μέρος της δυναμικής τους τον Απρίλιο 
και τις επιχειρηματικές προσδοκίες να εξασθε-
νούν τον Μάιο, παρά τη μικρή βελτίωση της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Αυτό σημειώ-
νεται, άλλωστε, και στην τελευταία έκθεση του 
ΟΟΣΑ, ο οποίος, αν και αναπροσάρμοσε προς 
τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας στο +1,1% το 2017 και 
στο +2,5% το 2018, εκτιμά ότι η ανάκαμψη 
σταδιακά εδραιώνεται, τονίζοντας την ανάγκη 
επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων και ελά-
φρυνσης του δημόσιου χρέους.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  χωρίς επι-
στροφή φόρων για όλους, γιατί ακόμη και 
αν δεν έχεις κανένα εισόδημα, θα... πέσεις 
στην «παγίδα». Πως γίνεται αυτό; Πολύ 
απλά, θα λαμβάνονται υπόψιν για τον κάθε 
φορολογούμενο, οι δαπάνες που κάνει 
μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 
που όλοι θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν 
για να μειώσουν «κάτι τις» τη φορολογία 
τους από τη μία, αλλά από την άλλη θα... 
πέσουν στην «έξυπνη φορο-παγίδα» που 
στήθηκε για τον καθένα μας χωριστά! Με 
λίγα λόγια θα πρέπει να πληρώσεις έχεις 
δεν έχεις! Αυτά βλέπουν οι νέοι και άμα 
τους ακούσεις, τι λένε για τη φορο-λεηλα-
σία που γίνεται, είτε θα... «κοκκινίσεις» από 
οργή, είτε από ντροπή!   

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ σε απόγνωση. Δήλωσαν 
στην εφορία έναρξη επαγγέλματος ως 
«Νέοι αγρότες», υπέβαλαν τα χαρτιά τους 
για να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιδότη-
σης σύμφωνα με τις προθεσμίες, όργωσαν 
τα χωράφια τους για να είναι έτοιμοι να 
ξεκινήσουν, ήδη πληρώνουν κάθε μήνα και 

ασφαλιστικές εισφορές και το… «μπάχα-
λο» που θέλει να λέγεται «Κράτος» 

ακόμη να τους δώσει τις επιδοτή-
σεις για να ξεκινήσουν! Έφυγε η 
άνοιξη, μπήκε το καλοκαίρι και 
όπως δείχνουν τα πράγματα, 
θα χάσουν μάλλον όλη αυτή 

τη χρονιά, αφού οι επιδοτή-
σεις τους, πάνε από αναβολή 

σε... αναβολή! Δεν έχουν αφήσει 
τίποτε όρθιο σ’ αυτόν τον τόπο, λένε 

με πικρία οι νέοι που έκαναν στροφή στην 
πρωτογενή παραγωγή ως διέξοδο από 
την οικονομική κρίση. Πολλοί από αυτούς, 
άρχισαν ήδη να το μετανιώνουν και είναι 
έτοιμοι να πάνε στις εφορίες για να δηλώ-
σουν διαγραφή!  

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ;  Aν 
βάλουμε αθροιστικά αυτά που ήδη συμβαί-
νουν φέτος, μάλλον τα πράγματα και στον 
τουρισμό δεν θα είναι και πολύ ευχάριστα... 
Τα κρουαζιερόπλοια λένε οι πράκτορες, 
πάνε κατά τις ακτές της Τουρκίας. Οι Ρώσοι 
τουρίστες δεν φαίνεται να αποφασίζουν 
να έρθουν Ελλάδα και φέτος (!) και δεν 
φτάνουν μόνον αυτά, έχουμε και «κανόνια» 
στην τουριστική αγορά που τραυματίζουν κι 
άλλο το χώρο... Μιλάμε για τους υπεργο-
λάβους που έχτισαν το πολυδιαφημισμένο 
υπερ-πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα της Χαλκιδικής, που δεν πληρώνει 
τις εταιρίες που ανέλαβαν το έργο και με 
τη σειρά τους οι εταιρίες δεν πλήρωσαν 
προμηθευτές, υλικά και εργαζόμενους! 
Ωραία πράγματα!

ΜΗΧΑΝΕΣ «POS» σε όλα τα επαγγέλματα 
ζητά το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το 
τέλος Ιουνίου και τρέχουν όλοι να προμη-
θευτούν το… «μαγικό μηχανάκι» που θα 
τους ανεβάσει το τζίρο! Τρίβουν τα χέρια 
τους οι τραπεζίτες, γιατί μέρα με τη μέρα 
ελέγχουν όλο και περισσότερο την αγορά. 
Όμως, κανείς δεν μιλάει για τη νέα αφαίμα-
ξη των επαγγελματιών, που γίνεται μέσω 
αυτών των μηχανών POS. Όπως πολύ 
σωστά λένε οι επαγγελματίες, η προμήθεια 
που ζητά η Τράπεζα φτάνει και το 1,50% σε 
πολλές περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων! 
Δηλαδή, αν κερδίζει ένας επαγγελματίας 
10% από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
πουλάει, η Τράπεζα του παίρνει το 10 - 15% 
των κερδών του!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, θα 
προβεί στην πρόσληψη έξι ατόμων με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών, για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 
της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να απευθυνθούν, στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 
99, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. 
έως 2.30 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2310911600, εσωτ. 25.

■ Ο δήμος Βόλβης με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλά-
βει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 μηνών), 
συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, για 
ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στα γραφεία του δήμου Βόλβης 
(Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

■ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορ-
δελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε ανακοίνωσε 
την  απόφασης έγκρισης της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την 
απασχόληση 25 ατόμων. Καλεί όσους επιθυ-
μούν να ασχοληθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου 
χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο μηνών και 
για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου 2017 
έως 20 Αυγούστου 2017 να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον υποβάλλοντας αίτηση στα γραφεία 
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
(Εθν. Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέ-
ριο-Κορδελιό. Τηλ. : 2313300337, κατά τις 
ώρες 09:30π.μ. - 14:00μ.μ.

■ Ο δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλο-
νίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη 
αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι 
αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του 
δήμου. Πρόκειται για τέσσερις ΠΕ ΚΑΘΗΓΗ-
ΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην 
Κολύμβηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: δή-
μος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 
Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευ-
θύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολι-
τισμού, υπόψη κας Παρασκευής Ζάββα (τηλ. 
επικοινωνίας 2313302960).

■ Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Θέρμης 
για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας 
δέκα ημερών, για την υλοποίηση του καλο-
καιρινού προγράμματος «Παιδί και Θάλασ-
σα έτους 2017». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν 
ηλικία 21 ετών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
(Δ/νση: Καραολή κ’ Δημητρίου - Καπετάν 
Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερι-
νά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Νέες θέσεις εργασίας
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Ο λόγος για την Κλεοπάτρα Τσομπάνη, μόλις τριάντα ετών. 
Γεννημένη στην Καλαμαριά, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές 
της στη Θεσσαλονίκη έφυγε από την πόλη το 2007 με προο-
ρισμό το Παρίσι. Εκεί σπούδασε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
και εργάστηκε σε πολυτελή ξενοδοχεία με θέα τον… πύργο 
του Άιφελ. Κατόπιν συνεργάστηκε στον τομέα των πωλήσε-
ων και των δημοσίων σχέσεων με εταιρίες που έχουν τα πιο 
δυνατά brands στο χώρο της μόδας. Μεταξύ αυτών συνερ-
γάστηκε με τους οίκους των «Gucci», «Alexander McQueen» 
και «Christian Louboutin». 

Στο Παρίσι ξεκίνησε να… σχεδιάζει τα δικά της σανδάλια. 
Κουρασμένη να ακούει μόνο άσχημα σχόλια για την Ελλάδα 
πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη χώρα της τον Φεβρου-
άριο του 2017 και να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. 
Ένα online κατάστημα μέσα από το οποίο πουλά τις δημι-
ουργίες της, τα χειροποίητα σανδάλια «Olimpo». Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής της στην γαλλική πρωτεύουσα βρι-
σκόταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με παραγωγούς και 
δερματάδες από διάφορες περιοχές της χώρας. 

Η διαδικασία

Τα χειροποίητα σανδάλια της έχουν ήδη γίνει ανάρπαστα. Η 
ίδια δηλώνει πως εμπνέεται από «τις πυραμίδες, τις φυλές 
του κόσμου, τις κουλτούρες και τους πολιτισμούς. Κλείνω 
τα μάτια και φαντάζομαι τα δερμάτινα χειροποίητα σανδάλια 
μου. Στη συνέχεια τα σχεδιάζω, βγαίνει το πατρόν και ξεκι-
νά η διαδικασία παραγωγής» αναφέρει η νεαρή σχεδιάστρια 
στην Karfitsa μιλώντας για τον τρόπο και τον χρόνο που η 
σκέψη της… υλοποιείται. Η πρώτη της συλλογή είναι επηρεα-
σμένη από τις πυραμίδες της Αιγύπτου και ακούει στο όνομα 
PYRAMIDS. «Η δυσκολία στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν ότι 
κάθε πυραμίδα έπρεπε να σχεδιαστεί σε διαφορετικά μεγέθη 
για νούμερα από 36 έως 42» λέει η κ. Τσομπάνη. «Κάθε σαν-
δάλι  είναι εμπνευσμένο από την παγκόσμια ιστορία, αρχαίες 
διαλέκτους, αρχαίους και μη πολιτισμούς, ανθρώπους που 
με έχουν εμπνεύσει και κυρίως από την αίσθηση που θέλω 
να δώσω στον κόσμο ώστε να καταλάβει τη φιλοσοφία μας. Η 
πρώτη συλλογή είναι μια συλλογή γνωριμίας, το κόνσεπτ βα-
σίζεται στην απλότητα και το μινιμαλισμό και είναι ένα προμή-
νυμα για το τι θα ακολουθήσει. Τα χρώματα ομορφαίνουν τη 
ζωή μας, γι’ αυτό επέλεξα να χρησιμοποιήσω αρκετά έντονα 
χρώματα εκτός από το κλασσικό χρώμα που έχουμε συνηθί-
σει να βλέπουμε σ’ ένα σανδάλι. Θα ήθελα στο μέλλον να δου-
λέψω με ακόμα περισσότερα χρώματα γιατί θεωρώ πως έτσι 
δίνω στο σανδάλι μια ξεχωριστή νότα και χαρακτήρα» λέει η 
ίδια. Αναφέρει επίσης ότι αν και στόχος της είναι η αγορά του 
εξωτερικού, προτίμησε να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά 

στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια αφενός να βοηθήσει τους 
Έλληνες παραγωγούς και αφετέρου επειδή κουράστηκε να 
ακούει αρνητικά σχόλια για τη χώρα της. 

Άρτι αφιχθείσα από την Κένυα 

Η νεαρή Κλεοπάτρα επέστρεψε πριν λίγες ημέρες από την 
Κένυα, καθώς η επόμενη συλλογή της θα είναι επηρεασμέ-
νη από την Αφρική. Εκτιμά ότι η κουλτούρα της περιοχής θα 
την εμπνεύσει για την limited edition που θέλει να σχεδιάσει. 
Παράλληλα, έχοντας δυο βαλίτσες σανδάλια στο χέρι δώρι-
σε από ένα ζευγάρι στα παιδιά ενός σχολείου της Κένυας. 
«Θέλω από τα χρήματα που βγάζω να αναπτύξω και άλλες 
δραστηριότητες βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι» σχολιάζει η κ. Τσομπάνη.  
Μιλώντας για τις δυσκολίες που συνάντησε δημιουργώντας 
τη δική της start up επιχείρηση λέει: «Το πιο δύσκολο κομ-
μάτι είναι να βρεις τι θέλεις και να το αγαπήσεις. Μια νέα γυ-
ναίκα με όνειρα και όραμα όλα τα μπορεί. Δεν υπάρχει καλό 
timing, υπάρχει μόνο η αποφασιστικότητα και το θάρρος να 
δημιουργήσεις κάτι δικό σου. Οι δικές μου δυσκολίες ήταν να 
βρω ανθρώπους που να έχουμε το ίδιο όραμα αλλά και την 

ίδια πειθαρχία και σεβασμό. Όμως όσο ψάχνεις βρίσκεις και 
συνεχίζεις» καταλήγει. 

Σημειώνεται πως τα χειροποίητα σανδάλια με την υπογραφή 
της Κλεοπάτρας Τσομπάνη κοστίζουν από 95 έως και 145 
ευρώ.

Η Θεσσαλονικιά που άφησε τον «Gucci» 
και σχεδιάζει αρχαιοελληνικά σανδάλια! 

#επιχειρηματική_ιδέα

Άφησε τη δουλειά σε μεγάλους οίκους μόδας, μεταξύ άλλων τη «Gucci», τον «Alexander McQueen» και τον «Christian Louboutin» και επέστρεψε 
στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ποιο ήταν αυτό; Να σχεδιάσει χειροποίητα σανδάλια, 

εμπνευσμένα από διάφορους πολιτισμούς του κόσμου (φυσικά και τον αρχαιοελληνικό) σε διάφορα χρώματα.  

Του Βαγγέλη Στολάκη
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#karfitsomata
■ Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώτος άνδρας του τόπου 
αναμένεται να μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση – συζήτηση διοργανώνεται στο 
πλαίσιο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προσδοκίες των 
πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης και θα συμμετάσχουν επίσης Ευρωπαίοι 
Επίτροποι και Ευρωβουλευτές, ενώ θα συζητηθεί η πορεία και τα επόμενα 
βήματα της ΕΕ, σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων στην οικονομία, την 
ασφάλεια, το προσφυγικό και τα κοινωνικά ζητήματα.
■ Το τελευταίο διάστημα άλλο ένα όνομα «παίζει» για τη θέση του υποψηφίου 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για 
τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος όπως 
ακούγεται στα ροζ «πηγαδάκια» θα μπορούσε να διεκδικήσει την θέση του πε-
ριφερειάρχη και να την κερδίσει κι όλας. Ο κ. Φάμελλος θεωρείται για τους… 
κυβερνώντες ένα «δυνατό χαρτί» στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι στενός συνεργά-
της του Τσίπρα, έχει ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση την ενασχόληση με 
τα κοινά και είναι... γνήσιος ΣΥΡΙΖΑίος (πρώην ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). Σε αντίθεση με 
τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ Μάρκο Μπόλαρη, το όνομα του οποίου επίσης 
«παίζει».
■ Απορία: Αληθεύει, πως το «βλαστάρι» πρώην υπουργού της Β. Ελλάδας 
-με μια μικρή σχετική ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση- ετοιμάζεται 
να ριχτεί στη μάχη του σταυρού για την Α’ Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ; Πρόκειται για… new entry και το όνομά του δεν έχει «παίξει» ακόμα. 
Ακούγεται ότι κάποιοι που θεωρούν σίγουρη την εκλογή τους…  «θα χάσουν 
τον ύπνο τους» με τη συγκεκριμένη προσωπική επιλογή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη…
■ Αναστάτωση στον ουρανό της Θεσσαλονίκης – την περασμένη Δευτέρα - 
όπου πέταξαν πολύ χαμηλά δύο μαχητικά αεροσκάφη. Ο σχηματισμός των δύο 
F16, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης έβγαλε από τα σπίτια τους - κι άλλους 
από τα ρούχα τους – αρκετούς κατοίκους του αστικού ιστού και αναρωτήθηκαν 
αν ο υπουργός εθνικής άμυνας ξέρει κάτι που δεν ξέρουν όσοι ζουν στα σύνο-
ρα…
■ «Ο Βενιζέλος δεν πρόκειται να… διασπάσει την παράταξη. Το έχει 
ξεκαθαρίσει και ο ίδιος». Αυτό δηλώνουν στην στήλη οι στενοί συνεργάτες 
του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση εάν η «Ελλάδα Μετά», η 
πρωτοβουλία που ανέλαβε «θα εξελιχθεί σε πολιτική κίνηση ή πολιτικό 
κόμμα». Όπως συμπλήρωναν οι ίδιοι, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Σαμαρά επιθυμεί να καταθέσει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο για την μετά-
μνημονίου εποχή. Πιστεύει επίσης ότι θα τον καλέσει η ιστορία…

■ Τη βεβαιότητα πως επόμενη 
κυβέρνηση του τόπου θα είναι η 
Νέα Δημοκρατία εκφράζει όπου 
σταθεί κι όπου βρεθεί ο βου-
λευτής του κόμματος από τη Β’ 
Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστα-
σιάδης. Μιλώντας πρόσφατα σε 
δημοσιογράφους δήλωσε μετα-
ξύ άλλων ότι: «Σημασία έχει να 
μπούμε στη λογική της πραγμα-
τικότητας, χωρίς αυταπάτες, με 
ειλικρίνεια και ρεαλισμό, διαφο-
ρετικά οδηγούμαστε πάλι και θα 
οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Φαί-
νεται με βεβαιότητα ότι η επόμενη 
κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημο-
κρατία, και μάλιστα με αυτοδυνα-
μία...» είπε χαρακτηριστικά. 

■ «Η Κεντρική Μακεδονία «πληρώνει» την προχειρότητα με την οποία 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνέταξε την προκήρυξη εφαρμο-
γής του προγράμματος για τους νέους αγρότες, χωρίς να λάβει υπόψη 
τις πραγματικές ανάγκες κάθε Περιφέρειας» λέει στη στήλη ο βουλευ-
τής ΝΔ της Β’ Θεσσαλονίκης Θ. Καράογλου. «Θύματα» του κακού σχε-
διασμού είναι τουλάχιστον… 1.000 νέοι αγρότες οι οποίοι ενώ πληρούν 
τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο παραπάνω πρόγραμμα, εντούτοις 
μένουν εκτός εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού χρηματοδότησης που 
αντιστοιχεί συνολικά στις εφτά περιφερειακές ενότητες. (Από το σύνο-
λο  των 241 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το σύνολο του προγράμμα-
τος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 43.600.000 
ευρώ -ποσοστό 181,%- την ώρα που από τις 13.500 αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί πανελλαδικά, οι 3.581 έχουν υποβληθεί από την Κεντρική 
Μακεδονία (ποσοστό 26,5%).

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας πρωτοπορεί 
πανελλαδικά, καθώς είναι 
η πρώτη σε εθνικό επίπεδο 
που προκήρυξε το έργο της 
καταγραφής των μεταποιητι-
κών μονάδων και επιχειρήσε-
ων του πρωτογενούς τομέα, 
απαραίτητο εργαλείο για τη 
χάραξη αγροτικής πολιτικής…

Από τους «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»  
στους «ΠΛΗΡΩΝΩ ΠΟΛΥ 
ΑΚΡΙΒΑ»! Την δριμύτατη 
αντίδραση του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης προκάλεσε η 
απόφαση της κυβέρνησης για 
τον καθορισμό νέων διοδίων 
και νέων τιμών διοδίων στην 
Εγνατία Οδό! «Οι άνθρωποι 
που έκαναν καριέρα στην 
πολιτική διαδηλώνοντας κατά 
των αποκρατικοποιήσεων και 
σηκώνοντας τις μπάρες των 
διοδίων, έρχονται σήμερα να 
επιβάλουν νέα, ακριβότερα 
διόδια και στην Εγνατία Οδό» 
λέει σε σχετική ανακοίνωση 
του. «Μιλάμε για έναν οδικό 
άξονα, που κατασκευάστηκε 
με τα χρήματα των ευρωπαί-
ων φορολογουμένων, δηλαδή 
χωρίς ιδιωτική χρηματοδό-
τηση αλλά τώρα γεμίζει με 
διόδια για να προικοδοτηθεί 
πλουσιοπάροχα προκειμένου 
να παραχωρηθεί σε ιδιώτη. 
Μόνο που την πανάκριβη 
αυτήν προίκα καλείται θα 
πληρώσει ο απλός πολίτης, 
που θα κάνει ακόμη ακριβό-
τερα ταξίδια αλλά και χιλιάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
που θα επιβαρυνθούν με 
ακόμη ακριβότερα μεταφορι-
κά έξοδα!»

Στις ομπρέλες των Λαδά-
δικων και του κέντρου θα 
τη βγάλουν φέτος οι Θεσ-
σαλονικείς. Σύμφωνα με 
έρευνα γνωστής εταιρείας 
δημοσκοπήσεων - τα στοιχεία 
της οποίας ακόμη δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί - οι βόρειοι 
καλοκαιριάτικα θα... αρά-
ξουν κοντά στα σπίτια τους 
«χαλαρά και… πλαδαρά» 
-όπως λένε μετά τις απόψεις 
δικηγόρου της πόλης για 
«αντιαισθητικές γυναικείες 
φιγούρες στις πλαζ»- και θα 
κάνουν και το σταυρό τους 
γιατί «πέρσι αρκετοί δεν 
έκαναν ούτε αυτό»!

Αν και γιατρός (οι περισσότεροι τάσσονται στο πλευρό της Γεννηματά 
λόγω του μπαμπά της) ο ίδιος ανήκει στο περιβάλλον του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου. Ο λόγος για τον πρώην γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής 
Α’ Θεσσαλονίκης και δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Παπαστεργίου ο οποίος 
όπως όλα δείχνουν έκανε το… αγροτικό του στα κομματικά και τώρα 
είναι έτοιμος να «τρέξει» την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η κ. Γεννημα-
τά πρόσφατα τον επέλεξε ως επικεφαλής της ΔΗΣΥ σε Ημαθία, Πιερία 
και Χαλκιδική φέρνοντάς τον… πίσω από την Κομοτηνή όπου αρχικά 
τον είχε… αποσπάσει. 

Είχα επισκεφτεί ως κυβερνητικός 
βουλευτής τον Νοέμβριο του 2014 
για να δω από κοντά το οδόστρω-
μα του δρόμου που είχε υποστεί 
μεγάλη ζημιά από θεομηνίες στην 
επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – 
Ουρανούπολης και συγκεκριμένα 
ανάμεσα στους οικισμούς Στρατο-
νίκης και Στρατωνίου.

Έκανα ό,τι είναι δυνατόν για να 
αποκατασταθούν το συντομότε-
ρο οι ζημιές ενεργώντας ώστε να 
κηρυχτεί ολόκληρη η πληγείσα 
περιοχή του δήμου Αριστοτέλη σε 
κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης». 
Σήμερα μετά από τρεισήμισι χρό-

νια το μόνο που έχει γίνει είναι μία σήμανση για την προφύλαξη των διερ-
χομένων αυτοκινήτων.

Η «πρώτη φορά αριστερά» δυστυχώς το μόνο που και πάλι κάνει είναι να 
διαιωνίζει τα προβλήματα, να ταλαιπωρεί τον κόσμο και να απολαμβάνει 
την εξουσία 

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

Σαν να μην πέρασε μια μέρα…
Του Ευθύμη Καρανάσιου*

SMS

■ H ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ... ένωσε τέσσερις περιφερειάρχες! Σε συ-
νάντηση των Περιφερειαρχών –Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, 
Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολο Τζιτζικώστα και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Χρήστου Μέτιου-  για το θέμα των διοδίων επί του αυτοκινητο-
δρόμου της Εγνατίας Οδού, κατέληξαν στην εξής πρόταση προς 
την Κυβέρνηση: 1.Να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα χρέωσης 
των διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, με μέγιστο αντίτιμο 0,03 ευρώ 
ανά χιλιόμετρο και στο μέλλον. 2.Να μη λειτουργήσει, ούτε να κα-
τασκευαστεί νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, μέχρι 
την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης. 3.Για τις 
εντός Περιφερειακών Ενοτήτων εσωτερικές μετακινήσεις να μην 
υπάρχει χρέωση. 4.Σε Περιφερειακές Ενότητες όπου λειτουργούν 
ήδη περισσότερα του ενός διόδια, οι τιμές να διαμορφωθούν στη 
βάση της αναλογικότητας, με αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο. 
5.Να θεσπιστεί ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους συχνούς 
χρήστες της Εγνατίας Οδού. 6.Να μη λειτουργήσουν διόδια σε 
δρόμους που δεν έχουν χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρό-
μου... Τώρα δεν έχουν παρα να περιμένουν από την κυβέρνηση ή 
καλύτερα από τους δανειστές...  Βέβαια, μεταξύ καφέ και νερού, 
ακούστηκαν πολλά για τους «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» και τη νομιμότητα 
του... «ΠΛΗΡΩΝΩ»!
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#karfitsomata
■ Θύμα… κλοπής μέσα σε αστι-
κό λεωφορείο έπεσε η δημοτική 
σύμβουλος της «Πρωτοβουλί-
ας» του Γιάννη Μπουτάρη, Σοφία 
Ασλανίδου. Όπως αποκάλυψε η 
ίδια, κατά το παρελθόν αναρωτιό-
ταν με όσους είχαν την ίδια τύχη 
μ’ εκείνη καθώς πίστευε πως δεν 
ήταν αρκετά προσεκτικοί κι έτσι 
τους έκλεβαν, αλλά όπως λέει ο 
θυμόσοφος λαός… «ότι κοροϊ-
δεύεις το λούζεσαι!». Μετά από 
σχετική καταγγελία στις αστυνο-
μικές αρχές, το πορτοφόλι βρέθη-
κε αλλά τα χρήματα… είχαν «κάνει 
φτερά».
■ Tο θέμα της παραχώρησης 
χρήσης αγροτικών δημοσίων 
εκτάσεων συζήτησε ο Βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης 
Μάρδας με τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης Νίκο Αντώνογλου. Είχε 
προηγηθεί συνάντηση του βου-
λευτή με αγρότες της περιοχής 
Αρέθουσας και του Φιλαδέλφει-
ου… Δηλαδή κε Μάρδα αρχίσατε 
προεκλογικό αγώνα «κανονικά 
και με το νόμο»;

■ Ενδιαφέρον «πηγαδάκι» στήθηκε έξω από το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της προηγούμενης 
Πέμπτης  αφού ολοκληρώθηκε η τελετή αποκαλυπτηρί-
ων της πλακέτας που θα τοποθετηθεί στο Μουσείο του 
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνιστές αυ-
τού: δυο κυβερνητικοί και δυο αυτοδιοικητικοί. Ο λόγος 
για τους Γιώργο Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλο από το 
κυβερνητικό μπλοκ και τους Γιάννη Μπουτάρη και Κα-
λυψώ Γούλα από την μεριά της αυτοδιοίκησης.Βασική 
αιτία για να τα πουν οι… αιρετοί ήταν το κάπνισμα. Με τη 
λήξη της εκδήλωσης την οποία χαιρέτισαν οι κκ. Τσίπρας 
και Νετανιάχου οι καπνιστές κατευθύνθηκαν σχεδόν… 
τρέχοντας προς το εξωτερικό του Μεγάρου Μουσικής 
για να καπνίσουν. Πρώτος έφτασε ο Φάμελλος και ακο-
λούθησαν οι Σταθάκης και Μπουτάρης. Στο ίδιο «πηγα-
δάκι» ο κ. Σταθάκης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την 
πρώτη γυναίκα πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης, την κ. Γούλα. Σημειώνεται πως ο Γιάννης Μπου-
τάρης εξηγούσε στους συνομιλητές του πως προσπαθεί 
να κόψει το τσιγάρο με τη βοήθεια βελονιστή.

■ Μια… ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους νεολαίους του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης στην πρό-
σφατη εκδήλωση που πραγματοποίησαν το Δημαρχείο. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Νέοι 
και Πολιτικοί» και εάν κρίνουμε πως στην αίθουσα όλες οι καρέκλες είχαν καλυφθεί κι έλει-
παν τα… άσπρα μαλλιά ήταν επιτυχημένη. Κεντρικός ομιλητής επιλέχθηκε ο εκπρόσωπος 
τύπου του κόμματος Παύλος Χρηστίδης «που και νέος και ωραίος είναι…» όπως σχολιά-
στηκε από τις κυρίες. Μεταξύ των ΠΑΣΟΚων στην εκδήλωση ήταν και ο γραμματέας του 
«Ποταμιού» Α΄ Θεσσαλονίκης, Πέτρος Τερζής ο οποίος μάλιστα χαιρέτισε την πρωτοβουλία 
και την εκδήλωση. Υπενθυμίζεται πως ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει κλείσει την πόρτα στη 
Φώφη Γεννηματά προ πολλού…

■ Στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ξανά… βαφτίζουν τους δημάρχους του νομού. Σε πρόσφατη ανακοί-
νωση που εξέδωσε η τοπική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος (για εκδήλωση της μεταρ-
ρύθμισης του «Καλλικράτη») ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου από Αστέριος Γαβότσης έγινε… Δ. Γαβό-
τσης. Δημήτρης, Δημοσθένης, Διαμαντής (διαλέγετε όποιο σας αρέσει). Η αλήθεια είναι πως τέτοια 
λάθη πρέπει να αποφεύγονται ειδικά όταν ένας «γαλάζιος» δήμαρχος πηγαίνει σε μια κομματική 
εκδήλωση του… αντίπαλου κόμματος. Στην ίδια εκδήλωση πάντως παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι 
Πυλαίας-Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, Χαλκηδόνας Ι. Τσουκνιδάς, Βόλβης Δι-
αμαντής Λιάμας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Ν. Φωτίου, κι αυτούς  - στο ΣΥΡΙΖΑ-  όπως φάνηκε 
τους ξέρουν και με τα μικρά τους ονόματα…

■  Με τις καλύτερες εντυπώσεις «έπεσε» η αυλαία του Μαθητικού Φεστιβάλ Θάλασσας 2017 
του Δήμου Νέας Προποντίδας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων της Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης του δήμου, ξεδίπλωσαν για ακόμη μια χρονιά το ταλέντο τους και τη δημι-
ουργική τους φαντασία και κατέπληξαν ευχάριστα το κοινό με τα καλλιτεχνικά προγράμματα 
που παρουσίασαν. Στο Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας 2017 παρουσιάστηκαν από τις 6 έως 
10 Ιουνίου 2017 στο ευρύ κοινό, οι ετήσιες πολιτιστικές δραστηριότητες των μαθητών των 
σχολείων προκειμένου «να προαχθεί η αξία της πολιτιστικής δημιουργίας και η σύνδεση της 
μαθητικής ζωής με την ευρύτερη τοπική κοινωνία και βραβεύτηκαν οι μαθητές και οι μαθή-
τριες για τις διακρίσεις τους σε διάφορους διαγωνισμούς» όπως δήλωσε και ο δήμαρχος της 
περιοχής Μανώλης Καρράς. 

■ «Κόσμος πάει και κόσμος έρχεται» όπως μαθαίνουμε στο δικηγορικό γραφείο του πρώην 
γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπαμιμίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην 
Πλατεία Ελευθερίας. Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που σταμάτησε την ενασχόληση με την 
ενεργό πολιτική δράση και το έριξε στη δουλειά, έχει χρόνο μόνο για την ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη 
και σύζυγο του…

■ Ο Θρύλος επέστρεψε στο… σπίτι του! «Ήταν κα-
λοκαίρι του 2003 όταν ως δήμαρχος Πανοράματος 
δέχτηκα την επίσκεψη της ασημένιας Ολυμπιονί-
κης στην δισκοβολία, Τασούλας Κελεσίδου, και του 
τότε προπονητή της, αείμνηστου Κώστα Σπανίδη. 
Αίτημα τους η παραχώρηση των εγκαταστάσε-
ων του Αθλητικού Κέντρου Πανοράματος στην 
Ολυμπιονίκη και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για τη 
συνέχιση και ολοκλήρωση της προετοιμασίας της 
εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 
το 2004», γράφει ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Στην έκπληξη μου, πως η πο-
λιτεία διακόπτει την ολυμπιακή προετοιμασία της 
πρωταθλήτριας, μου απάντησαν ότι λόγω εργα-
σιών ανακατασκευής –τότε- του Καυτανζογλείου 
Σταδίου «πέταξαν έξω» όλους τους πρωταθλητές 
οι οποίοι δεν είχαν πλέον χώρο να προπονηθούν!!! 
Αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα ανταποκρίθηκα 
άμεσα και ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη φιλοξένησε 
ανεμπόδιστα στο Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος 
την ολυμπιακή προετοιμασία της Πρωταθλήτριας, 
που οδηγήθηκε στον θρίαμβο του ασημένιου Ολυ-
μπιακού μεταλλίου». Δεκατέσσερα χρόνια μετά, το αθλητικό προθερμαντήριο, σύμβολο ολυμπια-
κής προετοιμασίας, επιστρέφει στο σπίτι του, στο Καυτανζόγλειο στάδιο!

■  «Παρέλαση» κάνουν οι δήμαρχοι της κεντρικής Μακεδονίας 
στο Μαξίμου Θεσσαλονίκης. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει 
από τις συχνές συναντήσεις των «τοπικών αρχόντων» της 
περιοχής με την διευθύντρια του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα 
στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr 
οι δήμαρχοι που ζητούν την απόδοση των πρώην στρατοπέ-
δων που υπάρχουν στις περιοχές τους συνεργάζονται με την 
κα Νοτοπούλου προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, το γραφείο 
της έχει επισκεφτεί ο δήμαρχος Σερρών αλλά και ο δήμαρχος 
Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης για το πρώην στρατόπεδο 
Κόδρα…

■ Επτά φοιτήτριες του πανεπιστημίου HTW Εφαρμο-
σμένων Επιστημών της συγκεκριμένης χώρας επισκέ-
φτηκαν τα γραφεία του Οργανισμού Τουρισμού Θεσ-
σαλονίκης προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για την 
πόλη και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτήτριες 
αναζήτησαν… κοινούς δεσμούς και στοιχεία τουριστι-
κού ενδιαφέροντος που «ενώνουν» τη Θεσσαλονίκη με 
την Ελβετία. Έδειξαν ενδιαφέρον για την γαστρονομία 
της Θεσσαλονίκης και για την γειτνίαση της με άλλους 
δημοφιλείς προορισμούς όπως η Χαλκιδική, ο Όλυμπος, 
η Βεργίνα…
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΜΕ πριν μερικές ημέρες 
στη Βουλή το νέο Μνημόνιο, προσθέτο-
ντας με 153 ΝΑΙ από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΕΛ νέα βάρη στην ελληνική κοινωνία. 
Το νέο Μνημόνιο, δεύτερο αυτής της 
κυβέρνησης, ανέβασε το λογαριασμό 
Τσίπρα – Καμμένου στα 14,2 δις ευρώ, 
επιβάρυνε κάθε ελληνικό νοικοκυριό με 
επιπλέον 3.500 ευρώ και μας εγκλώβισε 
σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις που οδηγούν 
σε νέα, εφιαλτικά αδιέξοδα. Το βράδυ της 
18ης Μαΐου η κυβερνητική πλειοψηφία 
ψηφίζοντας με επιτηδευμένη αισιοδοξία 

ακολούθησε την πεπατημένη και 
με μόνη επιδίωξη την παραμονή 

στην καρέκλα αποφάσισε την 
υιοθέτηση νέων παράλογων, 
επώδυνων μέτρων ύψους 
5,6 δις ευρώ μέχρι το 2022, 
υποθηκεύοντας το μέλλον 

της χώρας και κυνηγώντας 
χίμαιρες και δήθεν αντίμετρα, 

τεράστια πλεονάσματα της 
τάξεως του 5,6% που ξεπερνούν τα 

όρια της επιστημονικής φαντασίας. 

ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ με ασθενή παραγωγική 
δομή (και μνήμη), με χαμηλή ανταγωνι-
στικότητα, με το επιχειρείν υπό διωγμό 
εδώ και δεκαετίες από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις και την υπερφορολόγηση 
να στραγγαλίζει την όποια ανάπτυξη, το 
μέλλον μας υποθηκεύτηκε και εγκλωβί-
στηκε σε μια πολυετή, σκληρή επιτροπεία, 
χωρίς κανένα ουσιαστικό αντάλλαγμα 
για τους βαριά δοκιμαζόμενους πολίτες.  
Και σαν να μην έφτανε το κοστούμι των 
νέων, εξοντωτικών μέτρων, πέρασαν στο 
Νομοσχέδιο διατάξεις που σκανδαλίζουν 
και τον πλέον καλόπιστο: Ανάμεσα στα 
άλλα, καταργήθηκε και το άρθρο Νόμου 
που προέβλεπε έκπτωση φόρου για τις 
ιατρικές δαπάνες των φορολογουμέ-
νων, απόφαση ακατανόητη, που ανοίγει 
διάπλατα την πόρτα της φοροδιαφυγής. 
Να θυμίσω εδώ, πως μόλις πριν μερικούς 
μήνες η ίδια κυβέρνηση είχε νομοθετήσει, 
πως για να υπάρξει μείωση φόρου για τις 
ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο φο-
ρολογούμενος, αυτές θα έπρεπε να έχουν 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής. 

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ μέσα σε πέντε μήνες κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει. Πλέον δηλαδή θα 
επαφίεται στη φορολογική συνείδηση που 
όλοι πρέπει να αποκτήσουμε η συλλογή 
αποδείξεων. Το βέβαιο όμως είναι, πως 
σε αυτούς τους χαλεπούς και περίεργους 
καιρούς φοβάμαι πως ελάχιστοι πλέον 
θα ζητούν απόδειξη από το γιατρό τους, 
προσδοκώντας σε μια καλύτερη τιμή, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για τα φορολογικά 
έσοδα και τα άδεια κρατικά ταμεία. Άλλω-
στε ζούμε τις εποχές που από το κίνημα 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ περάσαμε στο ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ. Και για να μην κρυβόμαστε 
πίσω από το δάχτυλο μας, ο πολίτης θα 
εκμεταλλευτεί κάθε παράθυρο που του 
δίνεται… 

*Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής 
Β  ́Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων

Γιατί έξω οι  
ιατρικές δαπάνες; 
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Η ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΟΝ είναι σημαντική και για τα την ΕΕ 
και για τη σοσιαλδημοκρατία και εξαρτάται από την 
ίδια την Ελλάδα αν θα είναι και για μας. Άλλωστε 
θα ήταν οδυνηρό, σε μια χώρα όπως η Γαλλία, να 
καταγράψει πρωτιά ένα κόμμα ακραίων απόψεων 
όπως αυτό της κυρίας Λεπέν, ακόμη και τώρα που 
παρουσιάζει τον εαυτό της αποκομμένο από το πα-
ρελθόν π.χ. του πατέρα της. Μετά από δύο εκλογικά 
αποτελέσματα που δεν ευνοούσαν την κοινή μας 
προοπτική (Brexit, ΗΠΑ) αυτό το αποτέλεσμα, μετά 
και από εκείνα της Ισπανίας, της Αυστρίας και τη Ολ-
λανδίας, μας κάνει πιο αισιόδοξους. Ίσως η προέλαση 

του λαϊκισμού, των εύκολων δήθεν λύσεων και 
των κατηγοριών, να έπιασε ταβάνι. Προς το 

παρόν πάντως η μόνη χώρα στην οποία  
νίκησαν οι λαϊκιστές είναι η Ελλάδα με 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Ο ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ αλλά και 
η τάση αφενός απομονωτισμού και 

αφετέρου επιστροφής σε πολιτικές δι-
αιρέσεις και εθνικές αντιπαλότητες άλλων 

εποχών δείχνει να ενισχύεται στην Ευρώπη κι 
αυτό όχι απλά πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά 

πρέπει να οδηγήσει σε νέες πολιτικές. Πιο αποτε-
λεσματικές για το μέσο πολίτη. Πιο ανθρώπινες. Τα 
υπαρκτά οφέλη από μία πορεία 60 ετών, δεν είναι 
αυτονόητα, όπως ίσως αφελώς νομίζαμε. Πρέπει και 
να αναδεικνύονται και να εστιάζονται στην καθημε-
ρινότητα του πολίτη. Αν η «Ευρώπη», ως θεσμός, 
παρασύρθηκε από γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
έγινε απόμακρη και ξένη στον πολίτη, αυτό πρέπει 
να αλλάξει. Τώρα, σήμερα. Αλλιώς, η ανάσα που 
τώρα παίρνουμε, ίσως να είναι και η τελευταία μας 
αναλαμπή.

Η ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΟΝ, θέτει πολλά ενδιαφέροντα ερω-
τηματικά και αξίζει ευρύτερης ανάλυσης, σε βάθος 
χρόνου. Η ήττα αυτή του δικομματισμού είναι άξια 
μελέτης, μιας και δεν έχει προηγούμενο π.χ. στη Γαλ-
λία. Βέβαια είναι αλήθεια πως και ο κ. Μακρόν δεν 
ήλθε ως κομήτης στο πολιτικό σύστημα. Παρότι προ-
ερχόμενος από την αγορά, θήτευσε ως Υπουργός 
στην Κυβέρνηση του Σοσιαλιστή κ. Ολάντ. Έπειτα, σε 
ένα σύστημα όπως το γαλλικό, οι ιδιαιτερότητες των 
προσώπων παίζουν το ρόλο τους. Είναι γεγονός πως 
οι επιλογές προσώπων –αν και από τη βάση- στα 
δύο παραδοσιακά κόμματα υπήρξαν ατυχείς. Το δεί-
χνει και το αποτέλεσμα. Όσον αφορά στο Σοσιαλιστι-
κό κόμμα, φυσικά υπάρχει η γνωστή εδώ και καιρό 
κρίση της σοσιαλδημοκρατίας που έχει αναλυθεί, 
υπάρχουν όμως και εδώ ευθύνες προσώπων. Δεν 
είναι μόνο οι πολύ αριστερές θέσεις του κ. Αμόν που 
κρίθηκαν, αλλά και η αποδοκιμασία στον απερχό-
μενο κ. Ολάντ, ο οποίος ιδίως τα τελευταία χρόνια 
κατέγραφε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αποδοχής. Δεν 
είναι τυχαίο ότι δεν διεκδίκησε καν την επανεκλο-
γή του. Γενικά για τη σοσιαλδημοκρατία, έχει από 
καιρό χτυπήσει καμπανάκι έκτακτης ανάγκης. Δεν 
είναι μόνο η έλλειψη έντονης ανάπτυξης, που δεν 
επιτρέπει πολιτικές αναδιανομής, αλλά και τα κύματα 
της παράνομης μετανάστευσης που ανατρέπουν τις 
βεβαιότητες του κράτους δικαίου. Με αλλά λόγια οι 
βασικές πολιτικές βάσεις της σοσιαλδημοκρατίας 
χρειάζονται αναθεώρηση. Κάτι που λείπει έντονα.

*Ο κ. Λοβέρδος είναι πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ και 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης 

Η σοσιαλδημοκρατία 
χρειάζεται αναθεώρηση
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ΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕΣ τον Α. Τσίπρα να μιλάει στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο που έγινε πριν το Εurogroup, θα καταλάβαινες ότι χρειάζεται 
πολύ κουράγιο να παρακαλάς ουσιαστικά να δεχτείς αυτό που λίγες 
μέρες πριν απέρριψες. Χρειάζεται δε ακόμα μεγαλύτερο κουράγιο 
για να το καταπιούν αυτό όσοι σε ακούν και περισσότερο αυτοί που 
ψήφισαν τα πάντα, μέτρα ύψους 4,9 δις. ευρώ με την ελπίδα να βάλει 
ο Πρωθυπουργός γραβάτα και σε λίγες μέρες να ψηφίζουν ή και να 
ξεψηφίζουν μέτρα που είχαν ψηφίσει. Άλλωστε, ότι και να έγινε στο 
Eurogroup (το άρθρο γραφόταν παραμονές) είναι σίγουρο, ότι ποτέ 
διαπραγμάτευση δεν οδήγησε σε μηδενική αποκομιδή. Είπαν δεν θα 
παρθούν μέτρα ούτε ενός ευρώ και ψήφισαν μέτρα 4, 9 δις. ευρώ. 
Είπαν θα πάρουν χρέος, ποσοτική χαλάρωση και δεν πήραν απολύτως 

τίποτα. Είχαν φτάσει στο σημείο να μιλάνε για το τέλος της λιτότητας 
και τώρα ψελλίζουν κάτι για την ανάπτυξη που έρχεται. Μιλάμε 

για πανωλεθρία, για τιτανικό. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. 
Σε όλα τα επίπεδα η Κυβέρνηση αυτή οδεύει από ήττα σε 
ήττα.

ΕΠΕΛΕΞΑΝ για συμμάχους τον Μελανσόν και τον 
Σουλτς ενώ κάποιοι ήλπιζαν ακόμα και σε άνοδο της 

ακροδεξιάς στην Ευρώπη μήπως και ζοριστούν οι 
εταίροι. Βλέπουν την Ευρώπη να αλλάζει αλλά όχι όπως 

το περίμεναν. Παντού – όπου έγιναν εκλογές- οι σειρήνες 
του ακροαριστερού και ακροδεξιού λαϊκισμού δέχτηκαν ήττες. Ο 

Μακρόν σάρωσε τους πάντες, η Μέρκελ οδεύει σε άνετη νίκη, στη Μ. 
Βρεττανία οι ψηφοφόροι τιμώρησαν την Μέι, στην Ιταλία οι κάλπες 
έκρυβαν σκληρές εκπλήξεις αφού ο γελωτοποιός Γκρίλο βρέθηκε 
εκτός δεύτερου γύρου στις μεγάλες πόλεις, ο Φάρατζ εξαϋλώθηκε, 
η Λεπέν δέχτηκε σκληρό πλήγμα. Η διαφαινόμενη συμμαχία Μακρόν 
- Μέρκελ φαίνεται ότι στο χρονικό ορίζοντα των επόμενων τεσσάρων 
χρόνων θα βάλουν τη σφραγίδα τους στην πορεία και τις διαδικασίες 
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όλα τα άλλα περί «συμμαχίας του Νό-
του» ή περί ευρύτατων δυνάμεων που στέκονται στο πλάι της χώρας 
μόνο ο Τσίπρας και οι δημοσιογράφοι της Αίθουσας Σύνταξης φαίνεται 
να τα λένε, χωρίς να είναι βέβαιο ότι τα πιστεύουν κι αυτοί.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ που το 2011 σημείωνε ότι «ο 
κίνδυνος χρεωκοπίας είναι παραμύθι δίχως δράκο» (Τσίπρας στην 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), φτάσαμε στον απίστευτο λαϊκισμό του σκισίμα-
τος των Μνημονίων, στα ψέματα του Προγράμματος Θεσσαλονίκης, 
στα capital controls, στο δημοψήφισμα των γενναίων κόντρα στους 
μενουμευρωπαίους και από εκεί στο μνημονιακό ταξίδι. 3ο Μνημόνιο, 
3ο Μνημόνιο plus, 4ο Μνημόνιο και ασφαλώς μέτρα, μέτρα, μέτρα και 
διασφάλιση μιας μακρόχρονης εποπτείας. Μόνο με το Υπερταμείο οι 
μεγάλοι επαναστάτες δέχτηκαν ότι δεν είχε δεχτεί κανένας δοσίλογος: 
την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια!

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ να μην είναι ζαλισμένοι; Πολύ περισσότερο που απέτυ-
χαν οδυνηρά στη  Επιχείρηση ελέγχου των Μέσων Ενημέρωσης, που 
αποκαλύπτεται ότι οι ευαίσθητοι παραδίνουν στο καθεστώς Ερντογάν 
δημοσιογράφους που ζητούν πολιτικό άσυλο, που το πρωί ο Τσίπρας 
ανακοινώνει κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το από-
γευμα τον μαζεύει ο Υπουργός του. Πολύ περισσότερο που γυρνάνε σε 
Νόμους του 1982 για να βρουν δρόμους για το μέλλον της χώρας και 
τον εκσυγχρονισμό της Παιδείας στη χώρα, ενώ συνυπάρχουν και δεν 
μιλάνε όταν οι εταίροι τους στην Κυβέρνηση παραληρούν απέναντι σε 
μετανάστες. Είναι ζαλισμένοι. Φαίνεται. Και μόνο ότι στα social media 
αγιοποιούν σχεδόν τον Τσοχατζόπουλο και τον Μαρτίνη  γιατί «θα 
μιλήσουν», δείχνει φτώχεια, αδιέξοδα.

ΜΑΛΛΟΝ κάποιοι καταλαβαίνουν ότι το χειρότερο δεν είναι ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει στις εκλογές. Αυτό θα γίνει  έτσι κι αλλιώς και το 
γνωρίζουν και οι ίδιοι. Το χειρότερο είναι, που από πριν θα έχουν χάσει 
την ψυχή τους, κάθε ίχνος αρχών και αξιοπιστίας, που δεν θα έχει 
μείνει τίποτα ιδεολογικά και πολιτικά που να θυμίζει ριζοσπαστισμό 
και αμφισβήτηση. Αντίθετα θα έχουν περάσει στην ιστορία ως δύναμη 
κοροϊδίας και ψεύδους , ανικανότητας και ως ο τελευταίος προμαχώ-
νας των παθογενειών της Μεταπολίτευσης.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Ζαλισμένοι αδύναμοι  
και μοιραίοι
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Το μέγεθος της κρίσης βέβαια ήταν τόσο μεγάλο, τα ποσά 
που απαιτούνταν για τη διάσωση της χώρας και την αποφυγή 
της χρεωκοπίας τεράστια, που δεν υπήρχε μαγική συνταγή. 
Όποιον δρόμο και αν επιλέγαμε αυτός θα εμπεριείχε δραμα-
τικές περικοπές και βίαιη πτώση εισοδημάτων και κρατικών 
δαπανών. Η αρχική οικονομική κρίση εξελίχθηκε σε κοινω-
νική, σε πολιτική και μετά βεβαιότητας μπορούμε να υποστη-
ρίξουμε πως άγγιξε κάθε τομέα της κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής της χώρας.

Σε αυτά τα χρόνια αναζητήθηκαν και συζητήθηκαν λύσεις, 
προτάχθηκαν και αναπαράχθηκαν απόψεις, έγιναν αναλύ-
σεις, επιχειρήθηκαν αλλαγές, υποστηρίχθηκαν μεταρρυθμί-
σεις, εμφανίστηκαν αντιστάσεις και δυνάμεις αδράνειας, εκ-
στομίστηκαν υποσχέσεις. Οι εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο ήταν 
ραγδαίες και σαρωτικές. Δοκιμάστηκαν κόμματα σοσιαλιστι-
κά, δεξιά, αριστερά, εκσυγχρονιστικά και λαϊκιστικά. Υπήρξε 
έντονος κομματικός ανταγωνισμός, πολιτικοποίηση (άσχετα 
με την ποιότητα αυτής) και συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.

Πέραν όμως των εξελίξεων στο πολιτικό πεδίο, υπήρξε ανά-
λογη κινητικότητα στις μίκρο-κλίμακες; Η κρίση άλλαξε τον 
τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα; Ο οικογενειακός προγραμ-
ματισμός άλλαξε προτεραιότητες; Μαζεύτηκαν γύρω από το 
οικογενειακό τραπέζι τα μέλη να συναποφασίσουν για τις 
επόμενες ενέργειές τους; Προσοχή! Δεν αναφερόμαστε στην 
αναπόφευκτη μείωση της κατανάλωσης και των περιορισμό 
των εξόδων. Αυτό είναι δεδομένο πως έγινε. Αναφερόμαστε 

σε σχέδια αναδιάταξης όλου του οικονομικού σχεδίου μιας 
οικογένειας, διευρυμένης ή μονογονεϊκής, ενός ζευγαριού, 
ενός ατόμου;  Μεταβλήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις που 
κυριαρχούσαν την προηγούμενη εποχή;  

Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Είναι λογικό και αποδοτικό 
μια οικογένεια να δαπανά πολλές χιλιάδες ευρώ για να σπου-
δάσει το παιδί σε ένα ελληνικό ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε μία επαρχιακή πόλη 
για να αποκτήσει έναν αμφιβόλου αξίας τίτλο σπουδών; Είναι 
λογικό να συνεχίζουμε αδιάλειπτα την επιλογή σπουδών που 
μπορεί παλαιότερα να εξασφάλιζαν ανοδική κοινωνική κινη-
τικότητα αλλά πλέον έχουν κορεστεί; Είναι λογικό να μένουν 
αναξιοποίητα ακίνητα – ένα εξοχικό, ένα πατρικό στο χωριό, 
ένα χωράφι – τη στιγμή που υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες 
και η κυριότητα των οποίων επιφέρει επιβαρύνσεις; Δεν θα 
ήταν ορθότερο να πωληθούν και με τα χρήματα να επιχει-
ρηθεί μία προσπάθεια δημιουργίας μίας δουλειάς/ επιχείρη-
σης/ επένδυσης; Είναι λογικό να υπάρχουν (όπου υπάρχουν) 
ακριβά στη χρήση οχήματα και να μην αντικαθίστανται από 
φθηνότερα; Είναι λογικό η μείωση των εσόδων να υπομένε-
ται στωικά χωρίς προσπάθεια αναπλήρωσής τους; Εν ολίγοις 
είναι λογικό να προτιμάται η περιουσία αντί του εισοδήματος;

Η λογική και η κουλτούρα της υπομονής, του «μπόρα είναι 
θα περάσει», η λογική πως το ζήτημα είναι χρονικό και το 
πέρασμα του χρόνου θα αποκαταστήσει τη ζημία είναι μία λο-
γική παραίτησης και εκτός αυτού δεν οδηγεί στην ανάκαμψη. 
Ανάκαμψη ατομική, οικογενειακή αλλά και ευρύτερα συλλο-

γική. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα βελτιωθούν αν 
δεν αλλάξουμε και εμείς.

Διαβάζοντας κάποιος αυτές τις γραμμές ενδεχομένως να 
εκνευριστεί. Μπορεί να σκεφτεί χίλιες σωστές παρατηρήσεις, 
να επικαλεστεί τις δυσκολίες, την ανεργία, την υπερχρέωση, 
την εξυπηρέτηση δανείων, την πτώση στην αγορά των ακινή-
των, την πτώση των αξιών των αυτοκινήτων και πολλά άλλα. 
Σε όλα αυτά θα έχει δίκιο. Όμως ας σκεφτεί αναλογικά. Ας 
δει ότι αυτά το 2011- 2012 ήταν ευκολότερα ενώ τώρα πιο 
δύσκολα.

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν πως πέραν των αλλαγών 
και των μεταρρυθμίσεων σε κράτος και οικονομία που απο-
φασίζονται και υλοποιούνται (ή όχι) από τις πολιτικές ηγε-
σίες, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αποφάσεις των 
πολιτών. Αν το κομπόδεμα θα επενδυθεί σε μία παραγωγική 
μικρο-επένδυση ή θα μείνει στο στρώμα παίζει ρόλο, έχει 
αποτύπωμα. Μία αλλαγή εργασίας από έναν τομέα μη εμπο-
ρεύσιμο διεθνώς σε έναν διεθνώς εμπορεύσιμο βοηθά τόσο 
το άτομο όσο και την οικονομία. Μία σωστή επιλογή σπου-
δών μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό εισόδημα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό σχέδιο λοιπόν είναι και 
ζήτημα του οικογενειακού συμβουλίου και μπορούν και πρέ-
πει να συζητηθούν στο κυριακάτικο τραπέζι. Αυτό είναι το 
δικό μας υπουργικό συμβούλιο που αποφασίζει.

*ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής

Το δικό μας... «υπουργικό συμβούλιο»

#ανάλυση

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε ως κρίση δανεισμού το 2009, καθώς η χώρα για να συνεχίσει ως είχε έπρεπε να δανειστεί 
300 δις μέσα σε μία τετραετία, ποσό που ισούταν με το δημόσιο χρέος της εκείνη τη στιγμή. Το προφίλ χρέους της ήταν κάκιστο και οι 
υποχρεώσεις της χώρας συγκεντρωμένες και πυκνές, εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς, όπου και 
αν αποδίδει τις ευθύνες, σε κόμματα ή πρόσωπα, αυτή είναι μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. 

Του Αλέξανδρου Παπουτσή*
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Σε ό,τι αφορά στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης 
του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον απλό βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α’ 
Θεσσαλονίκης, Νίκο Παρασκευόπουλο, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία του διαδικτυακού 
τόπου της Βουλής των Ελλήνων, από τον Σε-
πτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα έχει καταθέσει 
συνολικά 19 επίκαιρες ερωτήσεις, ερωτήσεις 
και αναφορές γενικού ενδιαφέροντος. Τις πε-
ρισσότερες ερωτήσεις ο κ. Παρασκευόπουλος 
τις συνυπογράφει με άλλους εκπροσώπους του 
ΣΥΡΙΖΑ από διάφορες εκλογικές περιφέρειες της 
χώρας. Την πρώτη ερώτηση την κατέθεσε, μόλις 
παύτηκε και από τα υπουργικά του καθήκοντα 
στις 6.12.2016. 

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών και βουλευτής επίσης της Α’ Περιφέρειας 
Γιάννης Αμανατίδης κατέθεσε την τελευταία 
του ερώτηση με θέμα τα προβλήματα της σχο-
λικής στέγης στο δήμο Κορδελιού- Ευόσμου στις 
17.06.2015. Ακολούθησε η προεκλογική περίο-
δος και από το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους κα-
τέχει τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών. «Η 
αλήθεια είναι πως θα ήταν παράδοξο ένα μέλος 
κυβέρνησης να καταθέτει επίκαιρες ερωτήσεις 
σε άλλο μέλος της κυβέρνησης στην οποία και οι 
δυο συμμετέχουν» έλεγε χαρακτηριστικά πρώην 
αιρετός της εκλογικής περιφέρειας του κ. Αμα-
νατίδη. 

Σε ό,τι αφορά στον νυν αντιπρόεδρο της Βουλής 
και πρώην υφυπουργό Τάσο Κουράκη, ο οποί-
ος είναι και ο πιο παλιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
στον νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάντα με τα 
επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας της Βουλής θε-
ωρείται από τους πιο… δραστήριους βουλευτές 
του κόμματός του έχοντας στο ενεργητικό του 32 
επίκαιρες ερωτήσεις για την τρέχουσα περίοδο 
(από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015).

Ο Μάρκος Μπόλαρης από την πλευρά του είναι 
ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός, καθώς εκλέ-
γεται από το 2004. Δεν «κατέβηκε» στις εκλογές 
του Ιανουαρίου 2015. Στο παρελθόν διετέλεσε 
βουλευτής Σερρών και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, 
υπήρξε για ένα διάστημα ανεξάρτητος βουλευ-
τής, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σή-
μερα… μετακόμισε στην Α’ Θεσσαλονίκης. Στην 
πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα  διετέλεσε 

αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ενώ μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό 
παραμένει βουλευτής της πρώτης περιφέρειας 
του νομού. Σύμφωνα με το site της Βουλής ο κ. 
Μπόλαρης έκανε την τελευταία αναφορά του στις 
16.12.2014, ενώ για τα τελευταία δυο χρόνια δεν 
εμφανίζεται κάποια ερώτηση ή επίκαιρη ερώτη-
ση από πλευράς του. 

Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης για πολλούς θε-
ωρείται ένας δραστήριος βουλευτής. Ο ίδιος δεν 
υπουργοποιήθηκε ποτέ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ επομένως από τον Ιανουάριο του 2015 
έχει τη δυνατότητα να ασκεί… εσωτερική αντιπο-
λίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για εκείνα 
που ο ίδιος θεωρεί κακώς κείμενα. Ο βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης από τον Γενάρη του 2015 μέχρι 
σήμερα έχει καταθέσει συνολικά 217 ερωτήσεις, 
και πιο συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 
ιδίου έτους μέχρι σήμερα έχει υποβάλλει 171 
επίκαιρες ερωτήσεις. Σίγουρα θεωρείται ένας 
από τους… λαλίστατους του Κοινοβουλίου. 

Από την πλευρά του ο Αλέκος Τριανταφυλλί-
δης είναι και αυτός από τους αρκετά δραστή-
ριους εκπροσώπους των Θεσσαλονικέων στο 
Κοινοβούλιο. Από την ημέρα της ανάληψης των 
καθηκόντων του μέχρι και σήμερα έχει καταθέ-
σει 82 επίκαιρες ερωτήσεις, ενώ για το διάστημα 
Σεπτέμβριος 2015- Ιούνιος 2017 κατέθεσε 45 
ερωτήσεις, αρκετές εκ των οποίων σχετίζονται 
με ζητήματα της εκλογικής του περιφέρειας. 

Σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία Α’ Θεσσαλο-
νίκης, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόε-
δρος του κόμματος, Κώστας Καραμανλής σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Βουλής των Ελλήνων 
«έσπασε τη σιωπή του» μέσω κατάθεσης ερω-
τήσεων. Συγκεκριμένα ο κ. Καραμανλής από τον 
Σεπτέμβριο 2015 μέχρι σήμερα έχει καταθέσει 
δέκα επίκαιρες ερωτήσεις. Όλες τις συνυπογρά-
φει με άλλους βουλευτές του κόμματός του και 
καμία δεν αφορά στην εκλογική του περιφέρεια. 

Ο Κώστας Γκιουλέκας από την πλευρά του, από 
τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα έχει 
καταθέσει 150 επίκαιρες ερωτήσεις για ζητήματα 
που άπτονται τόσο της εκλογικής του περιφέ-
ρειας όσο και ζητήματα πολιτισμού αλλά και της 

Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, αφού αυτά είναι τα 
χαρτοφυλάκια που του έχουν ανατεθεί στη «σκι-
ώδη» κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Από τους… «λαλίστατους» της Βουλής είναι και 
ο Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος όπως φαίνεται 
αξιοποιεί την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου 
Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Εντάξει» και έχει μεταφέρει δεκά-
δες προβλήματα που απασχολούν την εκλογική 
του περιφέρεια στους αρμόδιους υπουργούς. Ο 
κ. Καλαφάτης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Βουλής έχει καταθέσει για το εξεταζόμενο 
διάστημα 233 ερωτήσεις, οι περισσότερες εκ των 
οποίων έχουν ως θέμα τους τη Θεσσαλονίκη. 

Από την πλευρά της, η Έλενα Ράπτη, επίσης 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο 
2015, οπότε και «στήθηκαν» για τελευταία φορά 
κάλπες έχει καταθέσει 71 ερωτήσεις. Μεταξύ άλ-

λων η κ. Ράπτη ζητά να ενημερωθεί από τους αρ-
μόδιους υπουργούς για την πορεία υλοποίησης 
του ΕΣΠΑ, τα νοσοκομεία και την υποστελέχωσή 
τους, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της 
χώρας κ.α.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βε-
νιζέλος είναι ο μοναδικός βουλευτής της Χαρι-
λάου Τρικούπη στην πρώτη περιφέρεια του νο-
μού. Αν και… λαλίστατος κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων της Βουλής θα περίμενε κανείς να 
έχει καταθέσει περισσότερες ερωτήσεις στους 
υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του site της Βουλής ο κ. Βενιζέλος 
από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι σήμερα έχει κα-
ταθέσει συνολικά 32 ερωτήσεις με περιεχόμενο 
κυρίως που απασχολεί τα πολιτικά δρώμενα στη 
χώρα και όχι τόσο την εκλογική του περιφέρεια. 

Σε ό,τι αφορά στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 

Οι λαλίστατοι και οι… άλαλοι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης!
Άλλοι είναι… ιδιαίτερα ομιλητικοί και άλλοι προτιμούν να μιλούν δια της… σιωπής τους! Άλλοι δεν αφήνουν τους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ «να πάρουν ανάσα», αφού καταθέτουν τις επίκαιρες ερωτήσεις και τις αναφορές με το… τσουβάλι και άλλοι από τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και εξελέγησαν οι σημερινοί εκπρόσωποι του λαού, μετρούν παρεμβάσεις στα… 
δάχτυλα και μάλιστα του ενός χεριού! Ο λόγος για τους βουλευτές του νομού Θεσσαλονίκης τους οποίους «ακτινογραφεί»  η Karfitsa. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr) ο βουλευτής που έρχεται πρώτος σε αριθμό κατατεθειμένων επίκαιρων ερωτήσεων, ερωτήσεων και αναφορών είναι ο 

βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου με αριθμό… 666 και ακολουθούν οι δυο βουλευτές του ΚΚΕ από το νομό, Γιάννης Δελής και Θανάσης Βαρδαλής. Τι συμβαίνει όμως ακριβώς με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων σε Α’ και Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης; 

#politics
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ! 

Α’ Θεσσαλονίκης 
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λων η κ. Ράπτη ζητά να ενημερωθεί από τους αρ-
μόδιους υπουργούς για την πορεία υλοποίησης 
του ΕΣΠΑ, τα νοσοκομεία και την υποστελέχωσή 
τους, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της 
χώρας κ.α.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βε-
νιζέλος είναι ο μοναδικός βουλευτής της Χαρι-
λάου Τρικούπη στην πρώτη περιφέρεια του νο-
μού. Αν και… λαλίστατος κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων της Βουλής θα περίμενε κανείς να 
έχει καταθέσει περισσότερες ερωτήσεις στους 
υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του site της Βουλής ο κ. Βενιζέλος 
από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι σήμερα έχει κα-
ταθέσει συνολικά 32 ερωτήσεις με περιεχόμενο 
κυρίως που απασχολεί τα πολιτικά δρώμενα στη 
χώρα και όχι τόσο την εκλογική του περιφέρεια. 

Σε ό,τι αφορά στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, 

Αντώνη Γρέγο από την εκλογή του τον Σεπτέμ-
βριο 2015 μέχρι σήμερα έχει καταθέσει συνολικά 
300 επίκαιρες ερωτήσεις. 

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, έχει πά-
ρει το λόγο στη Βουλή προκειμένου να ασκήσει 
κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ από τις 8.10.2015 μέχρι 
σήμερα… 453 φορές. Με ισάριθμες επίκαιρες 
ερωτήσεις και αναφορές, τις οποίες τις περισσό-
τερες φορές ο κ. Δελής καταθέτει από κοινού με 
τον βουλευτή του κόμματος στη Β’ Θεσσαλονί-
κης Θανάση Βαρδαλή, είναι ο πιο… «λαλίστατος» 
βουλευτής της πρώτης περιφέρειας του νομού. 

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας και 
βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κώστας 
Ζουράρις από την πρώτη ημέρα της εκλογής 
του κατέθεσε μόλις δυο ερωτήσεις. Η μια (με 
ημερομηνία τον Μάιο 2015) αφορούσε στο χώρο 

της υγείας και απευθυνόταν στον τότε υπουργό 
υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και η δεύτερη 
κατατέθηκε στις 27.01.2016 και είχε ως θέμα τις 
μετεγγραφές φοιτητών. 

«Λαλίστατος» είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Βουλής και ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων 
Γιάννης Σαρίδης ο οποίος από του Σεπτέμβριο 
του 2015 μέχρι σήμερα έχει καταθέσει 200 ερω-
τήσεις. 

Τέλος, ο επικεφαλής του «Ποταμιού» και βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Θεοδωράκης 
από τον Ιανουάριο 2015 οπότε και το κόμμα του 
εισήλθε στη Βουλή έχει καταθέσει συνολικά 18 
ερωτήσεις. Από αυτές οι 11 είναι για το διάστη-
μα μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ καμία δεν 
σχετίζεται αποκλειστικά για ένα πρόβλημα της 
εκλογικής του περιφέρειας. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 

Οι λαλίστατοι και οι… άλαλοι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης!
Άλλοι είναι… ιδιαίτερα ομιλητικοί και άλλοι προτιμούν να μιλούν δια της… σιωπής τους! Άλλοι δεν αφήνουν τους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ «να πάρουν ανάσα», αφού καταθέτουν τις επίκαιρες ερωτήσεις και τις αναφορές με το… τσουβάλι και άλλοι από τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και εξελέγησαν οι σημερινοί εκπρόσωποι του λαού, μετρούν παρεμβάσεις στα… 
δάχτυλα και μάλιστα του ενός χεριού! Ο λόγος για τους βουλευτές του νομού Θεσσαλονίκης τους οποίους «ακτινογραφεί»  η Karfitsa. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr) ο βουλευτής που έρχεται πρώτος σε αριθμό κατατεθειμένων επίκαιρων ερωτήσεων, ερωτήσεων και αναφορών είναι ο 

βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου με αριθμό… 666 και ακολουθούν οι δυο βουλευτές του ΚΚΕ από το νομό, Γιάννης Δελής και Θανάσης Βαρδαλής. Τι συμβαίνει όμως ακριβώς με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων σε Α’ και Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης; 

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ! 

Στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης ο Σωκράτης Φάμελλος 
θεωρείται ένα από τα «δυνατά» 
χαρτιά του κόμματος στην περι-
οχή. Ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος από την ημέρα 
εκλογής του, τον Ιανουάριο 
2015, μέχρι σήμερα έχει κατα-
θέσει συνολικά 95 ερωτήσεις 
σε υπουργούς με την τελευταία 
να έχει ημερομηνία κατάθεσης 
την 1η Νοεμβρίου 2016. Για το 
διάστημα Σεπτέμβριος 2015 
μέχρι και σήμερα ο κ. Φάμελ-
λος έχει υποβάλει 29 ερωτή-
σεις, επίκαιρες ερωτήσεις και 
αναφορές σε υπουργούς της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. 

Σε ότι αφορά τον έτερο ΣΥΡΙ-
ΖΑίο βουλευτή στη Β΄ Θεσσα-
λονίκης, τον Δημήτρη Μάρδα 
παρατηρείται μια… δραστη-
ριοποίηση από την ημέρα του 
ανασχηματισμού που του αφαι-
ρέθηκε το χαρτοφυλάκιο του 
υφυπουργού Εξωτερικών. 
Έτσι, ο κ. Μάρδας έχει καταθέ-
σει από την ημέρα της εκλογής 
του μόλις οκτώ ερωτήσεις και 
αυτές από τον Μάρτιο του 2017 
και έπειτα.

Λαλίστατος αποδεικνύεται ο 
Θεόδωρος Καράογλου από τη 
Νέα Δημοκρατία. Από την ημέ-
ρα εκλογής του στην παρούσα 
Βουλή μέχρι και σήμερα έχει 
καταθέσει 666 ερωτήσεις. Οι 
περισσότερες αναφέρονται σε 
προβλήματα της περιφέρειάς 
του αλλά και ευρύτερα του νο-
μού Θεσσαλονίκης, ενώ πολ-
λές τις συνυπογράφει με άλ-
λους βουλευτές του κόμματος. 

Δραστήριος είναι και ο δεύ-
τερος «γαλάζιος» βουλευτής 
στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης, Σάββας Αναστασιά-
δης έχοντας στο ενεργητικό 
του 187 επίκαιρες ερωτήσεις, 
ερωτήσεις και αναφορές προς 
τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. 
Παράλληλα, ο κ. Αναστασιά-
δης παρουσιάζει πολυεπίπεδη 
δράση για ζητήματα που άπτο-
νται του τομέα Εξωτερικών και 
Ομογένειας της Νέας Δημο-
κρατίας. 

142 επίκαιρες ερωτήσεις, ερω-
τήσεις και αναφορές μετρά ο 
βουλευτής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης στην περιοχή, 
Γιώργος Αρβανιτίδης, ενώ ο 
βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης 
Βαρδαλής έχει καταθέσει συ-
νολικά 427 ερωτήσεις από την 
δεύτερη εκλογή του στο Κοινο-
βούλιο. 

Σε ό,τι αφορά τον βουλευτή 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
Γιώργο Λαζαρίδη, έχει κα-
ταθέσει προς την κυβέρνηση 
στην οποία συμμετέχει και το 
κόμμα του συνολικά 14 ερωτή-
σεις από το 2016 μέχρι σήμερα, 
ενώ ο βουλευτής της Ένωσης 
Κεντρώων Αριστείδης Φω-
κάς μετρά 102 ερωτήσεις. 

Τέλος, η ανεξάρτητη βουλευ-
τής (προερχόμενη από το Πο-
τάμι) Κατερίνα Μάρκου μετρά 
από τον Σεπτέμβριο 2015 συ-
νολικά 162 ερωτήσεις. Οι ερω-
τήσεις της σχετίζονται κυρίως 
με ζητήματα που απασχολούν 
την εκλογική της περιφέρεια, 
τη Β’ Θεσσαλονίκης. 

#politics

Β’ Θεσσαλονίκης 
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#ρεπορτάζ

Αντικείμενα από το... 1800 «βρίσκουν στέγη»
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Χατζάρες, όπλα και ντουφέκια που χρονολογούνται από το 1800, παραδοσιακές σαρακατσάνικες φορεσιές, βυζαντινά νομίσματα και κοσμήματα, μαγειρικά 
σκεύη 200 χρόνων, είναι μερικά από τα 1.200 και πλέον αντικείμενα που απαρτίζουν τη συλλογή της οικογένειας Τελίδη και θα βρίσκονται από την Κυριακή 

18 Ιουνίου, στο Λαογραφικό Μουσείο του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. Τα ταξίδια του Νίκου και της Αφροδίτης Τελίδου σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί να 
ξεκίνησαν ως αναψυχής, όμως στην πορεία εξελίχθηκαν σε… ερευνητικά, με απώτερο στόχο να εμπλουτίσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Η Αφροδίτη και ο Νίκος Τελίδης είναι σήμερα συ-
νταξιούχοι. Με καταγωγή από τον Πόντο και οι δύο, 
είχαν όπως λένε από μικροί το μικρόβιο να ψάχνουν 
και να εκτιμούν τα παλιά αντικείμενα και τα κειμήλια. 
Κάτι που αρχικά ξεκίνησε ως χόμπι, μοιάζει να εξελί-
χθηκε σε στόχο ζωής. Μετά από περίπου 40 χρόνια, 
το ζεύγος Τελίδη, έχει καταφέρει να έχει μία περι-
ζήτητη συλλογή, που επιθυμούν να την προβάλουν 
αρκετοί δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ ενδια-
φέρον εκδήλωσαν ακόμη και φορείς από την Ξάνθη, 
όπως σημειώνουν οι ίδιοι. «Τα ταξίδια μας στις πα-
ρευξείνιες ελληνικές πόλεις, ήταν ψυχαγωγικά και… 
ερευνητικά. Ψάχναμε να βρούμε αντικείμενα που 
θα συμπλήρωναν το «παζλ» της ελληνικότητάς μας. 
Για παράδειγμα έχουμε αγοράσει από έναν φύλακα 
στη Σωζόπολη, αντίγραφα βυζαντινών νομισμάτων. 
Έχουμε όμως πάρα πολλά αντικείμενα που είναι αυ-
θεντικά», λέει στην Karfitsa η Αφροδίτη Τελίδου. 
Όπως εξηγεί, φορεσιές, μαγειρικά σκεύη, όπλα, γε-
ωργικά εργαλεία εποχής, είναι μερικά από τα αντι-
κείμενα της συλλογής τους. «Είτε πληρώναμε και τα 
αγοράζαμε από παλιατζίδικα, είτε ερχόντουσαν αυτά 
τα αντικείμενα στην κατοχή μας, από φίλους και γνω-
στούς που γνώριζαν για τη συλλογή μας», σημειώνει.

Χατζάρες από το… 1821 

Επισήμως η συλλογή υπάρχει από της αρχές του 
’90. «Από μικρή είχα το μικρόβιο, να ενδιαφέρομαι 
για παλιά αντικείμενα. Έχουμε οικογενειακά κειμή-
λια από το 1800 και από τον Πόντο, που είναι και ο 
τόπος καταγωγής μας. Έτσι μεγαλώνοντας, από δικό 
μου μεράκι άρχισα να αναζητώ τέτοια παραδοσιακά 
αντικείμενα», εξηγεί η κα. Τελίδου. Η ίδια περιγράφει 
χαρακτηριστικά ότι, στα εκθέματα που βρίσκονται 
στο δημαρχείο Πυλαίας- Χορτιάτη, «υπάρχει ένα πή-
λινο σουρωτήρι που είναι μοναδικό, σπάνιο. Όταν το 
βρήκαμε στο αντικατζίδικο, τρελάθηκα από τη χαρά 
μου». Η συλλογή Τελίδη, απαρτίζεται από περισσό-
τερα από 1.200 αντικείμενα γενικού ενδιαφέροντος. 
Ανάμεσα σε αυτά, μία χατζάρα του 1821 (οικογενει-
ακό κειμήλιο) που βρέθηκε στην κατοχή τους μέσω 
φίλων. «Παζάρια, αντικερί, όπου μας έβγαζε ο δρό-
μος μας “ξεχυνόμασταν” και μαζεύαμε αντικείμενα. 
Έχουμε χρυσοκεντημένες παραδοσιακές φορεσιές 

από τη μεθόριο της Φλώρινας - Γιουγκοσλαβίας που 
είναι ελληνικές, οι λεγόμενες αυγερινές. Έχουμε φί-
λους, που μας εμπιστεύτηκαν τα οικογενειακά τους 
κειμήλια αφού γνώρισαν το… όνειρό μας», σημειώ-
νει χαρακτηριστικά. H κα. Τελίδου εξηγεί πως «στό-
χος μας είναι να προάγουμε την ελληνική και ελληνι-
στική μας ταυτότητα».

«Ταξίδι» στην ιστορία 

Συνολικά 732 εκθέματα περιλαμβάνονται στο Λαο-
γραφικό Μουσείο, που εγκαινιάζεται  την Κυριακή, 
18 Ιουνίου στις 11 το πρωί από τον δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, στο κέντρο του Πανοράματος. Μια 
λαογραφική και εθνολογική έκθεση με εκατοντάδες 
σπάνια εκθέματα από διάφορα σημεία του κόσμου: 
από τον Πόντο, τη Νότια Ρωσία, τα Βαλκάνια αλλά και 
την Ελλάδα. Τα εκθέματα φιλοξενούνται στο πρώην 
Πνευματικό Κέντρο Πανοράματος το οποίο ο δήμος 
αναμόρφωσε πλήρως σε σύγχρονο Λαογραφικό 
Μουσείο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  έργο συνολι-
κού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ και αφορούσε 
στην ανακαίνιση του κτιρίου. Στο κτίριο έγιναν διαρ-
ρυθμίσεις εσωτερικού χώρου, διαμορφώσεις περι-
βάλλοντος χώρου, καθώς και συντήρηση των δύο 
εφαπτόμενων και επικοινωνούντων κτιρίων. Επίσης 
συμπληρώθηκε η υφιστάμενη περίφραξη, ενώ κα-
τασκευάστηκε νέα περίφραξη περιμετρικά του οι-
κοπέδου με καγκελόπορτα στην άκρη των ραμπών, 
αλλά και δεύτερη είσοδος.  Ακόμη κατασκευάστηκε 
νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο παλαιό κτίριο, 
ενώ πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υφιστάμε-
νης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο νέο κτίριο. 

Παράλληλα, τοποθετήθηκε κατάλληλος φωτισμός, 
ώστε να αναδειχθεί η πρόσοψη του παλαιού κτιρίου. 
Ταυτόχρονα για την προστασία των κτιρίων τοποθε-
τήθηκε συναγερμός και προβολείς με φωτοκύτταρο 
περιμετρικά των κτιρίων και  κατασκευάστηκε ολο-
κληρωμένο σύστημα πυρόσβεσης. «Παραδίδου-
με έναν ακόμη σημαντικό χώρο πολιτισμού στους 
συνδημότες μας όπως το δημοτικό Λαογραφικό 
Μουσείο, το πρώτο στην ιστορία του Πανοράματος. 
Είμαστε υπερήφανοι που ανάμεσά μας υπάρχουν 
δημότες με ευαισθησίες, μεράκι και διάθεση για προ-
σφορά, όπως ο Νίκος και η Αφροδίτη Τελίδου. Με 
τα εκθέματα που συγκέντρωσαν σε μια ολόκληρη 
ζωή μάς δίνουν την ευκαιρία 
να κάνουμε ένα όμορφο 
ταξίδι στο χρόνο αλλά 
και στον κόσμο», τό-
νισε σε δήλωσή του 
ο δήμαρχος Πυλαίας 
- Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.

Της  Έλενας Καραβασίλη / Φωτο: Σάββας Αυγητίδης

 «Στη φυλακή  
για… αρχαιοκαπηλία»! 
Μιλώντας για τη συλλογή που κατάφεραν να αποκτή-
σουν μαζί με τη σύζυγό του, ο Νίκος Τελίδης αναφέρει: 
«Τα περισσότερα αντικείμενα τα αγοράσαμε στο πλαί-
σιο του χόμπι. Όμως, στη συνέχεια αυτό μας συνεπήρε 
και έτσι ταξιδέψαμε από τη Μικρά Ασία, μέχρι τον Πό-
ντο και την Καππαδοκία, όπου υπήρχε ελληνισμός με 
στόχο να ψάξουμε και να αγοράσουμε παλιά ελληνικά 
αντικείμενα. Το πιο παλιό που έχουμε στην κατοχή μας 
είναι άνω των 200 ετών και είναι μία χρυσοκεντημέ-
νη ενδυμασία. Ενώ αρκετά είναι και τα οικογενειακά 
κειμήλια που μας τα εμπιστεύτηκαν οι φίλοι μας για να 
κοσμήσουν το λαογραφικό μουσείο που φτιάχτηκε στο 
Πανόραμα. Τα αντικείμενα αυτά είναι τα περισσότερα 
από το 1800 και το 1900». Ο ίδιος δε διστάζει να πε-
ριγράψει πως… κόντεψε να μπει στη φυλακή, εξαιτίας 
των αντικείμενων που συνέλεγαν. «Κοντέψαμε να 
πάμε μέχρι και φυλακή γιατί νόμιζαν πως τα πήραμε 
παράνομα αυτά τα αντικείμενα! Ευτυχώς είχαμε μαζί 
μας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά», λέει γελώντας ο 
κος Τελίδης. Η συλλογή Τελίδη φιλοξενείται πλέον στο 
λαογραφικό μουσείο του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. Όσο 
για τις πληροφορίες και την ιστορία αυτών των αντικει-
μένων, την προέλευσή τους καθώς και τη χρήση που 
είχαν στο παρελθόν, θα είναι επεξηγήσεις και «αφηγή-
σεις» που ταξίδεψαν μέσα στα χρόνια μαζί με το Νίκο 
και την Αφροδίτη Τελ ίδου. «Είμαστε πάρα πολύ χαρού-
μενοι και συγκινημένοι γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα 
να κάνουμε αυτή την προσφορά στο δήμο». Μάλιστα, το 
έργο της οικογένειας Τελίδη δε σταματά εδώ, καθώς 
έφτιαξαν ένα σχολείο στη Γκάνα της Αφρικής, ενώ 
και στο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, βοήθησαν την εκ-
κλησία να φτιάξει ενοριακό κέντρο, όπου η εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, λειτούργησε και πάλι με τη δική 

τους συμβολή. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

#ρεπορτάζ

«Σαφέστατα και υπάρχουν επιπτώσεις διότι 
καταλαβαίνετε, τόσο περίπλοκες που είναι οι 
διαδικασίες του δημοσίου για την προμήθεια 
οποιουδήποτε πράγματος, είναι φύσει και θέ-
σει αδύνατον σε κάποια πράγματα να μην γί-
νουν κάποιες παραλείψεις… αθέλητα», λέει ο 
κ. Ψαρράς. «Αυτές είναι επιτροπές από υπαλλή-
λους του δήμου και όταν αυτοί οι άνθρωποι θα 
πάνε στον εισαγγελέα, είμαι απόλυτα πεπεισμέ-
νος πως δεν πρόκειται να βγει απολύτως τίπο-
τα. Μιλάμε για δύο υποθέσεις όπου η μία ήταν 
προϋπολογισμού 250.000 ευρώ και κατακυ-
ρώθηκε μετά από διαγωνισμό με 197.000 ευρώ 
και ο δεύτερος ήταν προϋπολογισμού 240.000 
ευρώ και κατακυρώθηκε με 164.000-165.000 
ευρώ. Κάποια μικροπροβλήματα στη διαδικα-
σία υπάρχουν και είμαι πεπεισμένος ότι τους 
συναδέλφους θα τους απαλλάξει πανηγυρικά 
το δικαστήριο. Το πρόβλημα είναι ότι από εδώ 
και πέρα κάθε φορά που βγαίνει μία επιτροπή 
όλος ο κόσμος ζητά να εξαιρεθεί προβάλλοντας 
χίλιες δικαιολογίες, και κάπου τους καταλαβαί-
νω. Ας κάνουν τους νόμους πιο απλούς για να 
κάνουμε δουλειά. Ξεκινάω να πάρω χαρτοπε-
τσέτες και χαρτί υγείας και δεν ξέρω πότε θα τα 
έχω στις αποθήκες μου, με ενστάσεις, με εγκρί-
σεις από την επικεντρωμένη με την επίτροπο 
στη συνέχεια. Έτσι θα πάει το δημόσιο μπρο-
στά;», διερωτάται ο κ. Ψαρράς.

Αυτοκριτική στο δεύτερο  
μεγαλύτερο δήμο της χώρας

Ειδικά για τις επιδόσεις του δήμου στην ανακύ-
κλωση επισημαίνει: «Βεβαίως και δεν είμαι ευ-
χαριστημένος. Βεβαίως και μπορούν να γίνουν 
πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε στη φάση με 
την αρμόδια διεύθυνση της καθαριότητας και 
συγκεκριμένα το τμήμα της ανακύκλωσης για 
να εντάξουμε στο σύστημα την ανακύκλωση 
ρούχων και παπουτσιών, αλλά και τα κλαδιά, το 
γρασίδι, το αφρολέξ και διάφορα άλλα τα οποία 
προγραμματίζουμε αυτόν τον καιρό. Ελπίζω ότι 
για όλα αυτά τα “ρεύματα”, από τη στιγμή κατά 
την οποία υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπο-
ρούν να τα παίρνουν, θα υπογράψουμε συμβά-
σεις, θα γίνει η διαδικασία που απαιτείται και θα 
ξεκινήσουμε την ανακύκλωση. Θα εντείνουμε, 
παράλληλα, τις προσπάθειες όσον αφορά στην 
ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ μέσα από τη 

σύμβαση που έχουμε με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) ζητήσαμε 
και κάποια βοήθεια όσον αφορά στους κάδους 
καθώς και επιπλέον απορριμματοφόρα». Ειδι-
κότερα για τη διαδικασία αλλά και την αξιοποίη-
ση των ανακυκλούμενων παπουτσιών και ρού-
χων ο κ. Ψαρράς εξηγεί «η εταιρεία που θα βγει 
από τη δήλωση ενδιαφέροντος, θα βάλει τους 
κάδους στα σημεία που θα υποδείξουμε. Θα μα-
ζεύει τα ρούχα και τα παπούτσια, από αυτά όσα 
είναι σε καλή κατάσταση θα τα δίνει στο δήμο 
όπου στη συνέχεια θα δίνονται σε άπορες οικο-
γένειες τα δε άλλα που δεν θα μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν θα οδεύουν προς ανακύκλωση. 
Να είναι ήσυχοι οι δημότες πως θα γίνεται αυτό 
που πρέπει».

Προς την κατεύθυνση που περιγράφει ο κ. 
Ψαρράς «τρέχουν» και οι ιδιωτικές εταιρείες, 
που έχουν πάρει… ζεστά το θέμα ακόμα και 
σε επίπεδο μικρής οικογενειακής επιχείρησης! 
Και μάλιστα, φροντίζουν να τρέχουν και το (δη-
μόσιο) τομέα της ανακύκλωσης διότι ο ίδιος 
είναι… βραδυκίνητος. Σύμφωνα με την Σοφία 
Δεληίτσιου, εκ των ιδιοκτητών της «paper and 
plastic» οι «μικροί» μπορούν να πετύχουν… με-
γάλα θαύματα σε έναν τομέα που χωράει, όποιον 
έχει όρεξη για δουλειά. «Εκτός από το χώρο που 
αφορά στην επεξεργασία των υλικών, υπάρχουν 
και άλλα μέρη αυτής της αλυσίδας τα οποία μπο-
ρούν να δώσουν δουλειά σε πολλά χέρια», λέει 
η κα Δεληίτσιου στην Karfitsa. 

Φωτορεπορτάζ : Σ. Αυγητίδης  
στις εγκαταστάσεις Δεληίτσιου

Της Φιλίας Νομικού 

«Θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα...»
«Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τις επιδόσεις του δήμου Θεσσαλονίκης στην ανακύκλωση»… αιφνιδιάζει μιλώντας στην Karfitsa ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του 
Δήμου κ. Θωμάς Ψαρράς, που κατέχει και το «χαρτοφυλάκιο» της καθαριότητας. Μιλά για τα άμεσα σχέδια που αφορούν στην ανακύκλωση ρούχων και παπουτσιών, αλλά και 

για το ποια είναι η επίπτωση στο θέμα της ανακύκλωσης από τη νομική εμπλοκή σε διαγωνισμούς του δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα της καθαριότητας.

Η εταιρία Δεληίτσιου δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης 
απορριμμάτων από το 1995 και οι δραστηριότητές της καλύπτουν 
τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση μέχρι και την τελική διαλογή, 
επεξεργασία και προώθηση στην ανακύκλωση χαρτιού και νάιλον. 
«Αρκετός κόσμος γνωρίζει και ανακυκλώνει πλέον σήμερα. Κανείς 
δεν πετάει το χαρτί και αυτό είναι ευχάριστο» και προσθέτει πως 
«στον τομέα της ανακύκλωσης δεν υπάρχει μείωση, εδώ δεν έχει 
αγγίξει η κρίση. Ίσως επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται ανα-
κύκλωση και εξαγωγή». Η κα Σοφία Δεληίτσιου στην ερώτηση εάν 
είναι ένα πρόσφορο έδαφος, αυτό της ανακύκλωσης, για τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας, απαντά με σιγουριά «ΝΑΙ» … «είναι οι μο-
ναδικές εταιρείες που επιβιώνουν. Δεν νομίζω να κλείσει ποτέ μία 
εταιρεία που ανακυκλώνει, πάντα θα υπάρχει υλικό». Η «paper and 
plastic» συνεργάζεται με εταιρείες και επιχειρήσεις τοποθετώντας, 

είτε κάδους, είτε press container και μέσα σε αυτούς συγκεντρώ-
νεται το απόκομμα. «Από εκεί και πέρα εμείς το μεταφέρουμε στο 
χώρο μας το δεματοποιούμε και το πάμε προς ανακύκλωση στο 
εργοστάσιο, είτε το εμπορευόμαστε». λέει η κα Δεληιτσιου  Σε ότι 
αφορά στην ευρωπαϊκή στήριξη που παρέχεται στην ανακύκλωση 
δηλώνει πως «την ανακύκλωση την βοηθούν πάρα πολύ… Είχαν 
εγκρίνει και τη δική μας ένταξη, ωστόσο αυτό έγινε όταν ήμασταν 
σχεδόν έτοιμοι από πλευράς εξοπλισμού και τελικά δεν μπήκαμε 
στο πρόγραμμα και τα καταφέραμε μόνοι μας, με τη δουλειά μας». 
Η κ. Δεληίτσιου σημειώνει ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο δήμος 
Θεσσαλονίκης κάνει δουλειά στον τομέα της ανακύκλωσης… «ο 
δήμος μαζεύει όλα τα υλικά του και γίνεται διαγωνισμός, όπως 
πρέπει. Από εκεί και πέρα όποιος δώσει την καλύτερη τιμή παίρνει 
και τα υλικά…».
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#πόλη

«Οι επιχειρήσεις εστίασης  
δεν “αντέχουν” με… playlist»

«ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
 ΑΠΟΚΤΟΥΝ… ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»

Ο Chris Tek, ή αλλιώς Χρήστος Τεκερίδης, παίζει μουσική από τις αρχές του ’90 και τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τον Dj I-kie, Άκη 
Κατήρα, στο project Savannah. «Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο», μόνο διεθνούς ρεπερτορίου, κρατάει δυνατή μια βαθιά φιλία, ανάμεσα στους 
δύο Dj, λόγω της αγάπης τους για τη μουσική. Παρόλο που οι φιλίες είναι δύσκολο να δημιουργηθούν σε αυτό το χώρο, «ο ένας ήταν μεγάλος 

fun του άλλου», υπογραμμίζει ο κύριος Τεκερίδης ενώ η φιλία τους «ξεκίνησε στο χώρο της νύχτας», προσθέτει ο κ. Κατήρας. 

Η μουσική που παίζουν οι δύο Djs, είναι των δε-
καετιών ’70, ’80, ’90, της εποχής, δηλαδή όπου 
μεσουρανούσε η disco και η funk, γιατί δεν 
ήθελαν να ξεχαστεί το πώς ξεκίνησε η ηλεκτρο-
νική μουσική. «Επειδή στην Ελλάδα ακούγεται 
περισσότερο η ηλεκτρονική μουσική, προσπα-
θούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να μην 
πέσουν σε… λήθη αυτά τα είδη. Είναι μουσική 
παλιά-vintage, αλλά όχι παλιομοδίτικη, κρατάει 
μια φρεσκάδα, γιατί βασίζεται στην ορχηστική 
και όχι στην ηλεκτρονική. Έχει ψυχή και αυτό 
είναι ίσως που την κάνει φρέσκια, ακόμα και 
σήμερα και αυτό φαίνεται και στον κόσμο», ανα-
φέρει ο κ. Κατήρας. 

«Καλώς ή κακώς, 
συναναστρέφεσαι με μαγαζιά»

«Δεν μας ενδιέφερε τόσο το οικονομικό κομμάτι 
όσο το να παίξουμε μουσική, να χαρούμε αλλά 
και να δώσουμε χαρά σε αυτούς που θα μας 
ακούσουν. Αρχικά ο κόσμος ήταν λίγος που το 
έκανε, αλλά στη συνέχεια αγάπησε αυτά τα είδη 
μουσικής», αναφέρει ο κ. Τεκερίδης, ενώ συνε-
χίζει αποσαφηνίζοντας τη διαφορά της μουσι-
κής, λέγοντας ότι «το ραδιόφωνο το τελευταίο 
διάστημα έχει αλλάξει αρκετά, παίζει επιτυχίες 
και δικαιολογημένα, γιατί επιδιώκει την ακρο-
αματικότητα, η οποία είναι συνυφασμένη με τη 
μάζα, όμως υπάρχουν και αρκετά ραδιόφωνα 
που ασχολούνται με την ηλεκτρονική μουσική 
στην πόλη. Ενώ η ηλεκτρονική μουσική κάπο-
τε θεωρούνταν “underground”, πλέον έχει γίνει 
πιο mainstream και “περνάει” πιο εύκολα, στα 
αυτιά της νεολαίας. Επιπλέον, οι μουσικοί πα-
ραγωγοί του ραδιοφώνου στις μέρες μας δεν 
επαναπαύονται στο κομμάτι “παίζουμε ότι μας 
σερβίρουν ή ότι έχει να κάνει με επιτυχίες”, για 
αυτό και πολλοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί χρη-
σιμοποιούν την ιδιότητα του Dj, κάτι το οποίο 
είναι καλό». «Ανέκαθεν ο ραδιοφωνικός παρα-
γωγός ήταν και… Dj», επισημαίνει ο κ. Κατήρας, 
ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «η διαφορά σήμερα 
είναι ότι “παίρνουν” μαζί τους την ιδιότητα του 
ραδιοφωνικού παραγωγού, κάνοντας μια extra 
δουλειά, ως Dj που θα παίξει στα μαγαζιά και 
εκεί η κατάσταση μπερδεύεται. Άλλαξαν τα δε-
δομένα λόγω της τεχνολογίας». 

«Πλέον δεν φοβόμαστε  
τον ανταγωνισμό» 

«Μας αρέσει ο ανταγωνισμός γιατί γινόμαστε 
καλύτεροι. Δεν επαναπαυόμαστε. Η μουσική 
είναι ανεξάντλητη. Όσο περνούν τα χρόνια μα-
θαίνουμε συνέχεια. Πρέπει να ασχοληθείς πολύ 
με τη μουσική. Να την αγαπήσεις και μόνο καλά 
πράγματα έχει να σου δώσει. Πρώτα τραγουδή-
σαμε και μετά μιλήσαμε», αναφέρει ο κ. Τεκερί-
δης, ενώ ο κ. Κατήρας προσθέτει ότι  η μουσι-
κή είναι η καλύτερη σύζυγος που είχε ποτέ και 
αυτό γιατί «δεν με παράτησε ποτέ, ήταν πάντα 
δίπλα μου όταν την χρειαζόμουν, με πληρώνει, 
οπότε έχει όλα τα θετικά και τίποτα αρνητικό 
και… δεν ζητάει». Επίσης «βλέπουμε celebrities 
που ποτέ δεν ήταν Djs, αλλά ηθοποιοί για πα-
ράδειγμα, ή τραγουδιστές, παρουσιαστές, να 
εκμεταλλεύονται την ιδιότητά τους και στη συ-
νέχεια να ασχολούνται με το djing και λόγω της 
ιδιότητας τους, αυτό να τους αποφέρει καλά 
χρήματα. Αυτό εμείς δεν το κάναμε ποτέ, γιατί 

οι ιδέες μας ήταν πιο αγνές και είχαν να κάνουν 
με το γεγονός ότι αγαπούσαμε τη μουσική. Δεν 
κατακρίνω κάποιον. Εφόσον υπάρχει ζήτηση σε 
αυτό, να το εκμεταλλευτούν όλοι. Ακόμα και τα 
μαγαζιά θέλουν να βγάλουν χρήματα μέσω αυ-
τού, οπότε εξαντλούν όλους τους τρόπους για 
να φτάσουν σε αυτόν τον σκοπό. Ο κόσμος είναι 
όμως ο τελικός κριτής», αναφέρει ο κ. Τεκερί-
δης.

Δημιουργώντας  
μουσικές... αλχημείες

«Πρέπει να έχεις άμεση σχέση με αυτό που βλέ-
πεις μπροστά σου, το χώρο που παίζεις, έχει 
να κάνει με το κατά πόσο διαβάζεις τον κόσμο 
σε ένα μαγαζί και το πώς θα μπλέξεις αυτό που 
θα παρουσιάσεις. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. 
Ξεκινάς να παίζεις σε χώρο προσπαθώντας να 
φτιάξεις μια ατμόσφαιρα και να τους παρασύ-
ρεις όλους μέσα σε αυτό, γιατί αν δεν παίζεις 
εμπορική μουσική (την οποία όλοι γνωρίζουν) 

και θέλεις να παρουσιάσεις κάτι πιο ιδιαίτερο 
(underground) πρέπει να το «σερβίρεις» σωστά 
και εκεί έγκειται η δυσκολία στο να διαφέρεις 
από κάποιους άλλους. Είναι σα να μαγειρεύουν 
δύο άτομα με τα ίδια υλικά. Χρειάζεται φαντα-
σία, να κοιτάς εκτός του κουτιού. Έτσι ο κόσμος 
θα σε μάθει και θα σε ψάξει. Κάποιος ο οποίος 
παίζει, να μην το κάνει μόνο για τον εαυτό του, 
να μπορεί να κάνει τον κόσμο να διασκεδάζει 
και κανένα μαγαζί δεν θα τον απορρίψει. Τα βή-
ματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Μια θέση και μια 
γνωριμία στο χώρο βοηθάει. Οι καλές σχέσεις 
που μπορείς να έχεις με τους ανθρώπους θέ-
λουν υπομονή και να βρεις τα πατήματα σου. 
Όσοι νέοι βιάστηκαν, έφυγαν και εύκολα...», κα-
ταλήγει ο κ. Κατήρας.

Η μουσική δίνει  
ταυτότητα στα μαγαζιά

«Αρκετές φορές η μουσική που ακούει κα-
νείς στα μαγαζιά μπορεί να είναι η ίδια με 
αυτή στο ραδιόφωνο. Τα μαγαζιά έχουν 
βελτιωθεί στο κομμάτι της μουσικής επειδή 
υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτών που έχουν 
τη μουσική σα βάση στο χώρο. Γι’ αυτό το 
λόγο και οι ιδιοκτήτες τους, προσέχουν 
ώστε να διαφοροποιηθεί το ένα από το άλλο. 
Με αυτό τον τρόπο τα μαγαζιά αποκτούν 
ταυτότητα» αναφέρει ο κ. Τεκερίδης.  «Τη 
μουσική μπορεί να τη βρει κάποιος και στο 
internet. Μεγάλη συμβολή έχουν και τα web 
radios. Κάποια έχουν καθαρά εξειδικευμένη 
μουσική, jazz, rnb, house, disco ή soul απο-
κλειστικά. Πολλά μαγαζιά χρησιμοποιούν τα 
internet radios ως μουσική υπόκρουση στο 
χώρο τους. Προσωπικά πιστεύω ότι καλώς 
συμβαίνει, διότι δεν μπορούν να βασιστούν 
σε μια playlist, ενώ στη συνέχεια τα μαγα-
ζιά θα μπουν στη διαδικασία να βρουν ένα 
Dj που να παίζει το συγκεκριμένο είδος και 
να τον φιλοξενήσουν, ώστε να υπάρχει μια 
αμεσότητα των υπηρεσιών που προσφέρει 
το εκάστοτε είδος στο χώρο» αναφέρει ο κ. 
Τεκερίδης.

Της  Χρυσάνθης Καράπα
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κλινικής σε νέα πε-
δία, με την γνωστή πάντα ποιότητα και ασφάλεια των 
υπηρεσιών της, λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες 
τμήμα Γενικής Χειρουργικής εξειδικευμένο στην 
Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, για άντρες 
και γυναίκες. Ενδεικτικά διενεργούνται λαπαροσκο-
πικά χολοκυστεκτομές, σκωλικοειδεκτομές, κοίλες, 
κολεκτομές, επεμβάσεις στομάχου κλπ. Επίσης στα 
πλαίσια της συνεργασίας της Κλινικής με ειδικούς 
και έμπειρους γαστρεντερολόγους οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει υπερσύγχρονο ενδοσκοπικό ιατρείο, διε-
νεργούνται πλέον διαγνωστικές και επεμβατικές κο-
λονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις. Οι υπηρεσίες 
αυτές προσθέτουν ασφάλεια στη λειτουργία της με-
γαλύτερης μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής στη 
Βόρεια Ελλάδα, όπου διενεργούνται περίπου 4.000 
τοκετοί και 9.000 επεμβάσεις ετησίως, έχοντας κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη ιατρών και ασθενών. Κλινική 
Γένεσις, Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Πυλαία, 2310984000

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα «τρέχει» για όσους 
έχουν  ή δεν έχουν κινητικά προβλήματα στο ερ-
γαστήριο φυσικοθεραπείας του Γιάννη Γκέλση 
(kineshotherapy).  To πρόγραμμα  υλοποιείται σε 
βουνό, σε πάρκα και στην παραλία.  Απευθύνεται σε 
ασθενείς που χρειάζονται  καρδιοαναπνευστική απο-
κατάσταση, σε νευρολογικούς ασθενείς και σε όσους 
νοσηλεύτηκαν  για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μο-
νάδες εντατικής θεραπείας και βρίσκονται στο στάδιο 
της αποκατάστασης. Για να πάρετε μέρος επικοινω-
νήστε με το 2310 69 90 50 / 6944 257 693. Ο Γιάννης 
Γκέλσης είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ με 
δεκάχρονη εμπειρία στη ΜΕΘ της μεγαλύτερης ιδι-
ωτικής κλινικής της πόλης και ιδρυτικό μέλος της 
ομάδας αποκατάστασης  REalHABLITATIN team. Το δε 
εργαστήριο φυσικοθεραπείας στην οδό Καβασίτου 24 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης  προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης με επίκεντρο 
τις ανάγκες του καθένα ξεχωριστά …

Στον όμορφο χώρο του TOMS, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται για δεύτερη 
χρονιά (από τις 20 έως τις 25 Ιουνίου) το πρό-
τζεκτ με τις συνεντεύξεις «φυλακισμένων» 
του δημοσιογράφου Ευθύμιου Σαββάκη, το 
οποίο φιλοξενήθηκε και φέτος στον χώρο 
του LOCKED. Το LOCKED, η πρώτη εταιρεία 
με δωμάτια απόδρασης που δημιουργήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει, μέσα σε 
δυόμιση χρόνια λειτουργίας, να παρέχει μία 
εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας, να συνερ-
γαστεί εμπορικά με κορυφαίες εταιρείες 
εντός συνόρων, να εξάγει την τεχνογνωσία 
της στο εξωτερικό, να επεκταθεί στη Νέα 
Υόρκη δημιουργώντας το Locked – Escape 
Rooms NYC και να αποτελεί Νο1 τουριστικό 
προορισμό, στο είδος της, στο Trip Advisor! 
Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία φιλο-
ξενεί το πρότζεκτ του «Locked Wednesday 
Guests», της πρώτης στήλης συνεντεύξεων 
στον κόσμο που πραγματοποιούνται μέσα 
σε δωμάτια απόδρασης! Στο διάστημα αυτό, 
η στήλη των «φυλακισμένων» έγινε viral, 
φιλοξενήθηκε σε δεκάδες sites στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, σε τηλεοπτικές οθόνες και 
ραδιόφωνα, ενώ απέσπασε και Παγκόσμια 
Διάκριση, με το MUN (προσομοίωση των 
Ηνωμένων Εθνών για τους φοιτητές – μα-
θητές) να την επιλέγει ως πρότυπο καινοτό-
μου ιδέας, φιλανθρωπικής δράσης και εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης, κάνοντας ειδικό 
αφιέρωμα – συνέντευξη!

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτριος Μακρής 
ενημέρωσε πρόσφατα τους οικονομικούς αναλυτές για τα 
οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση του 2016. Η 
εταιρία παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε το 
2016 επέδειξε αντοχή, με κύκλο εργασιών 48.061.529 ευρώ 
έναντι των 50.881.605 ευρώ του 2015, σημειώνοντας μεί-
ωση 5,54% και ανακάμπτοντας σημαντικά από τις ιδιαίτερα 
αρνητικές εξελίξεις του 1ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του 
1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες 
απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες αποχή από την εργασία 
τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες, λόγω της ιδιωτικο-
ποίησης της εταιρίας. Επίσης, επί 67 ημέρες παρέμεινε κλει-
στή η σιδηροδρομική σύνδεση προς τα Σκόπια δημιουργώ-
ντας σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά χύδην και γενικού 
φορτίου, ενώ για 20 ημέρες περίπου παρέμεινε κλειστή η 
οδική σύνδεση προς τη Βουλγαρία αποκλείοντας τη μετα-
φορά containers.  Η ΟΛΘ ΑΕ κατόρθωσε ωστόσο το 2016 να 
διατηρήσει τη θέση της στη λιμενική αγορά, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα υψηλούς δείκτες κερδοφορίας παρουσιάζοντας 
κέρδη ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από τα υψηλό-
τερα των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 
με τα μικτά κέρδη να ανέρχονται στο 46,13%, τα λειτουργικά 
κέρδη (EBITDA) στο 49,68%, τα κέρδη προ φόρων στο 43,86% 
και τα κέρδη μετά από φόρους στο 29,31%.

Παρά τις απεργίες οι αριθμοί… καλά 
κρατούν!

Έκθεση φωτογραφίας  
με πορτρέτα… «φυλακισμένων»

Γενική Χειρουργική  
στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ!

Φυσικοθεραπεία στη… φύση!

#αυτό_το_μάθατε;

Delivery: 2310 968 003

Mikel Λ. Πύργου - Λ. Νίκης 67, Θεσσαλονίκη
Mikel Καμάρας - Εγνατιας 121 & Δ. Γούναρη, Θεσσαλονίκη

Ως πρώτη προτεραιότητα το Optical Store Serli 
έχει την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Μέσα 
από ένα ευρύ φάσμα σκελετών οράσεως και 
γυαλιών ηλίου, επώνυμων οίκων και κορυφαί-
ων σχεδιαστών αλλά και με μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων από προσωπικές συλλογές και αντι-
προσωπείες, το εξειδικευμένο προσωπικό θα 
σας βοηθήσει, ώστε να επιλέξετε τον κατάλληλο 
σκελετό για εσάς καθώς και τους οφθαλμικούς 
φακούς που ταιριάζουν στην πάθηση σας και 
στον τρόπο ζωής σας. Επίσης το κατάστημα έχει 
την δυνατότητα να σας παρέχει φακούς επαφής 
άριστης ποιότητας, που μαζί με τον άρτια εκ-
παιδευμένο  οπτικό- οπτομέτρη και εφαρμοστή 
φακών επαφής θα βρείτε τους κατάλληλους φα-
κούς για εσάς. 

Η Ντέπυ Σερλή, άρχιζε να εργάζεται στον τομέα 
της οπτικής, στην επιχείρηση του πατέρας της, 
Γιώργου Σερλή, ο οποίος προσφέρει γυαλιά ηλί-
ου και οράσεως στο κοινό της Θεσσαλονίκης από 
το 1984. Με σπουδές στην Οπτική και την Οπτο-
μετρία στην Ιταλία και θέλοντας να αξιοποιήσει 
την εμπειρία του δημιούργησε δύο όμορφους και 
εξοπλισμένους χώρους στην καρδιά της πόλης. 

Serli 1: Βενιζέλου 3 Στοά Μενεξέ, 
Θεσσαλονίκη 231 022 2098

Serli 2: Κωνσταντίνου Καραμανλή 142, 
Θεσσαλονίκη 231 032 8440

Facebook: https://www.facebook.com/
opticalstoreserli/

Instagram: https://www.instagram.com/
opticalstoreserli

H εταιρεία TAVAT, ιδρύθηκε το 2010 και η δημι-
ουργική καρδιά της βρίσκεται στη Καλιφόρνια, 
ενώ οι εξειδικευμένοι οπτικοί τεχνίτες της 
εργάζονται και δημιουργούν στους πρόποδες 
της Βόρειας Ιταλίας. Διαθέτει λειτουργικά και 
εμβληματικά γυαλιά, με πραγματικά οφέλη από-
δοσης, που απευθύνονται σε όσους αναζητούν 
κάτι μοντέρνο, άρτιο, με εκλεπτυσμένη φινέτσα, 
design και λειτουργικότητα. Αποκλειστική διά-
θεσή για την Ελλάδα, τα Optical Store Serli. 

Facebook: https://www.facebook.com/
TavatGreece/

Γυαλιά ηλίου σε πολλά σχέδια 
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Σκηνοθεσία: Άλεξ Κούρτσμαν 
Παίζουν οι: Τομ Κρουζ, Άναμπελ Γουόλις, Σοφία Μπουτέλα, Ράσελ Κρόοου

Η θαμμένη, εδώ και 5000 χρόνια, κάπου βαθιά στην έρημο, Αιγύπτια 
βασίλισσα Άμανετ «ζωντανεύει» και αναζητά τρόπους να κυριαρχήσει 
στο σύγχρονο κόσμο, σκορπίζοντας γύρω της τον τρόμο. Σε έναν ιδιότυπο 
κόσμο θεών και τεράτων, η διαφορά μεταξύ καλού και κακού γίνεται, 
πολλές φορές, ιδιαίτερα δυσδιάκριτη και οι θυσίες μοιάζουν μονόδρομος. 
Πρωταγωνιστής της ταινίας επιστημονικής φαντασίας ο Τομ Κρουζ, ο οποί-
ος υποδύεται τον Νικ Μόρτον, έναν άντρα που πεθαίνει σε μία συντριβή 
αεροσκάφους και έρχεται πίσω στη ζωή για να νικήσει την Άχμανετ. Η 
ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Σκηνοθεσία: Κλειώ 
Φανουράκη 
Παίζουν οι: Γιώργος 
Χωραφάς, Λευτέρης 
Ελευθερίου, Σοφία Χιλλ, 
Άννα Φόνσου, Ζωή Χω-
ραφά, Τατιάνα Καλάντζη, 
Νίκος Μπουσδούκος, 
Αλέξανδρος Μυλωνάς, 
Μάνος Πετράκης

Η απάντηση του Τζώνη στην ξαφνική απόλυσή του από διευθυντής 
ξενοδοχείου, μέσα στην οικονομική κρίση, είναι το να φτιάξει κι αυτός 
το δικό του σπήλαιο. Από τη γυναίκα και τα παιδιά του, όμως, ως τους 
τυχαίους συνοδοιπόρους του στην Κρήτη, θα παρακινηθεί σε ανοίκεια, 
απρόοπτα και αναζωογονητικά βιώματα κοντά στη γη και τη φύση που 
ίσως τον φέρουν αντιμέτωπο με την ίδια τη δύναμη και τη θέληση του 
εαυτού του, με την «εξά» του και με όλα όσα υπάρχουν γύρω μας 
και δεν τα βλέπουμε. Μία κοινωνική ταινία – ύμνος για την Κρήτη, 
ελληνικής παραγωγής, που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 
12 ετών.

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Φι 
Ακούγονται οι: Σάκης Ρουβάς, Δανάη Σκιάδη, Βίκυ Καγιά, Γιάννης Στεφόπουλος, Ηλίας Ζερβός, Χρήστος Θάνος, Παύλος Κοντογιαννί-
δης, Σοφία Τσάκα, Άλκης Ζερβός, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Μιχάλης Κοιλάκος, Άκης Πετρετζίκης

Η αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη μετά από έξι χρόνια και υπόσχεται άφθονη δράση και γέλιο. 
Παραγκωνισμένος από μια καινούργια γενιά απίστευτα γρήγορων αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Κεραυνός Μακουίν, ξαφνικά μένει 
εκτός του αθλήματος που τόσο αγαπάει. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα χρειαστεί την βοήθεια της πρόθυμης νεαρής τεχνικού, Κρουζ 
Ραμίρεζ, που έχει ένα δικό της πλάνο για τη νίκη, την έμπνευση του Ντοκ Χάντσον, αλλά και μερικές εντελώς απροσδόκητες ιδέες. 
Και θα αποδείξει τελικά ότι ο αριθμός 95 δεν έχει ακόμα ξοφλήσει, καθώς η μεγαλύτερη πίστα αγώνων του Πίστον θα δοκιμάσει την 
καρδιά ενός πρωταθλητή.

Η Μούμια Ξα μουΑυτοκίνητα 3

Νέ
ες

 τα
ινί

ες

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο: 17.15 – 19.30, 
Κυριακή – Τετάρτη: 19.30
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Αυτοκίνητα 3
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
18.00(υποτ.) – 20.20(μεταγλ.)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.40
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
20.10(3D) – 22.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.10 
– 21.00 – 23.50
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.00
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 
– 22.10
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound 
D.T Cosmote)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30 
– 00.20
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
18.10(3D)
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 

– 23.10
Αίθουσα 8 
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10 
– 21.50
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.00
Αίθουσα 9 KIDS
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.15 
– 20.45
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.15
Comfort 2
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20 
– 22.45
VILLAGE Θερινό COSMOS
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.40

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.45, Κυρια-
κή:16.00, Δευτέρα – Τρίτη: 17.30 
– 19.30(3D), Τετάρτη: 17.00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο χλμ 
Πανοράματος - Θέρμης, τηλ: 2310 
346 720) 
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00
100 Μέτρα
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.00

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

ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 21.00, Δευτέρα καμία 
προβολή
Ο γιατρός έχει τρεχάματα
Προβολές: 23.00, Δευτέρα καμία 
προβολή

ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, 
τηλ: 2310292304)
Αίθουσα 1
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 20.50
Όλα όσα αγαπήσαμε
Προβολές: 22.35 
Αίθουσα 2
Ο αρχιτσιγκούνης
Προβολές: 21.00 – 22.35

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 3, τηλ: 2310829457)
Άλλοθι για παντρεμένους.com
Προβολές: 21.00 – 23.00

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και 
Δημ. Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, 
Dolby)
Η κυρία Σλόαν
Προβολές: 19.30 – 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)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.30 
– 15.00 – 17.30 – 20.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 20.00
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.20
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.20

Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.30 
– 14.00 – 16.30 – 19.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 19.00
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.20
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 
– 15.30 – 18.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.00
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20 
– 23.10
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
12.00(3D) – 14.30(3D) – 17.00(3D) 
– 19.30(3D) – 22.00, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.00(3D) – 19.30(3D) 
– 22.00
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Αυτοκίνητα 3 (υποτιτλισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.40
Η χαμένη πόλη του Ζ
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.50
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 23.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 14.15 – 16.15 – 18.15
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.45 
– 16.00 – 18.15 – 20.30 – 22.45, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 18.15 – 20.30 
– 22.45
Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.45

Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.45
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Δευτέρα – Τετάρτη: 17.10
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 11.15 
– 13.15 – 15.15 – 17.15
Αίθουσα 8 (θερινή)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.20

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πλη-
ροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 23.00
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο– Τετάρτη: 18.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.10
Baywatch
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.20
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
19.00(3D)
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 
21.30(3D)
Αίθουσα 4 (Dolby)

Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.50 
– 23.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 22.30
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.10
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Άλλοθι για παντρεμένους.com
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.40 
– 22.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.00 
– 19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 19.30
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.00 
– 22.00

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», 
Πυλαία, κρατήσεις από σταθερό: 
8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20 
– 20.50 – 23.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Αυτοκίνητα 3
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 17.30 
– 20.10, Δευτέρα – Τετάρτη: 20.10
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.20
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Όλα όσα αγαπήσαμε Άλλοθι για παντρεμένους.com

Σκηνοθεσία: Νικόλ Γκαρσία 
Παίζουν οι: Μαριόν Κοτιγιάρ, Λουίς Γκαρέλ, Άλεξ Μπρέντεμουλ, Μπριγκίτε Ρουάν, 
Βικτουάρ Ντιμπουά, Αλουίζ Σοβάζ

Η Γκαμπριέλ κατάγεται από ένα μικρό χωριό στην Νότια Γαλλία, σε μία εποχή που το 
όνειρο της για αληθινή αγάπη λογαριάζεται  από σκανδαλώδες έως και παρανοϊκό. 
Ενάντια στην θέληση της, οι γονείς της, την  παντρεύουν με τον Χοσέ, έναν έντιμο 
και στοργικό, Ισπανό αγρότη. Όταν την στέλνουν στις Άλπεις για να θεραπευτεί από 
τις πέτρες που εμφάνισε στα νεφρά, γνωρίζει τον γοητευτικό Αντρέ, έναν τραυματία 
βετεράνο του πολέμου της Ινδοκίνας, που αναζωπυρώνει το πάθος που έκρυβε μέσα 
της. Με αυτόν τον καινούριο έρωτα η Γκαμπριέλ λαχταράει να το σκάσει από τον γάμο 
της που την κρατάει φυλακισμένη. Αυτή την φορά είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει 
το όνειρο της. Μία Πρόκειται για δραματική ταινία με επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ 
των Καννών του 2016.

Σκηνοθεσία: Φιλίπ Λασό 
Παίζουν οι: Φιλίπ Λασό, Ελοντί Φοντάν, Ζιλιέν Αρουτί, Ταρέκ Μπουνταλί, Ντιντιέρ Μπουρντόν

Ο Γκρεγκ έχει ιδρύσει μία εταιρία που ονομάζεται www.allothi-gia-pantremenous.com, που 
εφευρίσκει κάθε είδους άλλοθι: από παράνομο ταξιδάκι με την ερωμένη μέχρι τρελές κραιπά-
λες με τους κολλητούς. Μαζί με τον συνεργάτη του, Ογκουστίν, και τον νέο του υπάλληλο, Μεντί, 
καταστρώνουν απίστευτα σχέδια και στρατηγικές, ώστε να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό 
πελάτη. Όταν όμως θα γνωρίσει τη Φλο, μία όμορφη ξανθιά που σιχαίνεται τους άντρες που λένε 
ψέματα, ο Γρεγκ θα δει τη ζωή του να περιπλέκεται, και θα της κρύψει την πραγματική φύση της 
δουλειάς του. Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος για να γνωρίσει τους γονείς της Φλο, ο Γκρεγκ 
θα αντιληφθεί πως ο πατέρας της είναι ένας από τους πελάτες της εταιρίας του και τότε θα 
ξεκινήσουν τα ευτράπελα. Η κωμωδία γαλλικής παραγωγής υπόσχεται γέλιο… μέχρι δακρύων 
με τις απίστευτες φαρσοκωμικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών της.

Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη – 
3D)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.30 – 19.00, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.00
Η Μούμια (3D)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Αυτοκίνητα 3
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.00(μεταγλ.) – 18.30(μεταγλ.) – 
21.00(υποτ.), Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.30(μεταγλ.) – 21.00(υποτ.)
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 23.00
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 17.50
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Για όνομα του Θεού!
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Ξα μου
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 22.30
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)

Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Άλλοθι για παντρεμένους.com
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.20 – 19.20 – 21.20 – 23.20, 
Δευτέρα – Τετάρτη: 19.20 – 21.20 
– 23.20
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
17.00 – 19.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 
19.30
Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η 
Εκδίκηση του Σαλαζάρ
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.00
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Wonder Woman
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.40 
– 21.50
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.20
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 
16.10 – 18.10

Τέσσερις συνταγές ομορφιάς κι υγείας από τομάτα!
Υπέροχη για μέσα κι έξω! Για την υγεία και την ομορφιά της επιδερμίδας. 

Η τομάτα αναζωογονεί τον οργανισμό και… φαίνεται.
Αποτρέπει την έκκριση  
υπερβολικής λιπαρότητας

Δοκιμάστε μια γρήγορη κι αγνή «συ-
νταγή ομορφιάς» για να σταματήσε-
τε την υπερβολική λιπαρότητα. Ένα 
δροσιστικό toner με χυμό από δύο 
κανονικές τομάτες και τέσσερις κου-
ταλιές της σούπας χυμό αγγουριού. 
Απλώστε το… σπιτικό αυτό toner στο 
πρόσωπό σας -σε καθημερινή βάση- 
με λίγο βαμβάκι  και θα λάμψετε  χω-
ρίς να… γυαλίζετε! 

Αποτελεί το τέλειο στυπτικό

Μη ξεχνάτε ότι η τομάτα είναι το πιο 
αγνό στυπτικό κι έχει την ικανότη-
τα να ξηραίνει και να σφίγγει τους 
ιστούς. Οι στυπτικές αυτές ιδιότητες 
την καθιστούν ως εξαιρετική επιλογή 
για το μικτό τύπο δέρματος. Φτιάξτε 
άλλη μια συνταγή ομορφιάς, από 
τομάτα και αβοκάντο, απλώστε το 
μίγμα στο πρόσωπό σας για 20 με 30 
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με 
χλιαρό νερό. Οι στυπτικές ιδιότητες 

της τομάτας σε συνδυασμό με τις 
αντισηπτικές και ενυδατικές ιδιότη-
τες του αβοκάντο, καταπραΰνουν το 
δέρμα, το καθαρίζουν σε βάθος και 
διατηρούν λαμπερή την επιδερμίδα 
σας!

Είναι φυσικός  
λευκαντικός παράγοντας

Η τομάτα θεωρείται και ως ένα πολύ 
καλό μέσο… λεύκανσης. Μπορεί να 
σας βοηθήσει να «ανοίξετε» τον τόνο 
της επιδερμίδας σας… φυσικά, απο-
φεύγοντας βλαβερές και χημικές 
ουσίες. Προσθέστε σε ένα μπολ ένα 
κουταλάκι του γλυκού βρώμη, δύο 
κουταλάκια του γλυκού πολτό από 
τομάτες και ένα κουταλάκι του γλυ-
κού γιαούρτι. Ανακατέψτε και απλώ-
στε το περιεχόμενο στο πρόσωπο 
και το λαιμό για 20 λεπτά. Η βρώμη 
προσφέρει απαλή απολέπιση στο 
δέρμα σας, ενώ το γιαούρτι σε συν-
δυασμό με την τομάτα βοηθούν 
στην απομάκρυνση ατελειών.

Ενυδατώνει και επιδιορθώνει  
την κατεστραμμένη επιδερμίδα

Το αγνό αυτό προϊόν της φύσης είναι 
πλούσιο σε λυκοπένιο, συστατικό 
που μειώνει την ποσότητα ελεύθε-
ρων ριζών στο δέρμα, καταπολεμά 
την κυτταρική βλάβη, την ερυθρό-
τητα και αποτρέπει τις λεπτές γραμ-
μές και τις ρυτίδες. Μία εξαιρετικά 
δραστική μάσκα για τη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση είναι να πλένετε και 
ξεφλουδίζετε μία τομάτα, την οποία 
έχετε βγάλει μόλις από το ψυγείο. 
Την κόβετε σε μικρά κομματάκια και 
μετά τη λιώνετε σε ένα μπολ. Ρίχνετε 
ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και 
λίγο αλεύρι στο τοματόζουμο κι ανα-
κατεύετε καλά. Απλώνετε το μίγμα 
στο πρόσωπό σας για 20 λεπτά και 
μετά ξεπλένετε καλά…
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#ατζέντα_θεάτρου
Ανοιχτό θεατράκι Περικλέους
(Περικλέους 52, Εύοσμος, τηλ: 6973 958 547, 
6948 771 426)

«Είδα τον Χαρίτο με τα μάτια μου!» σατιρική 
παράσταση για πρόσωπα της επικαιρότητας και καλ-
λιτέχνες της χώρας μας  με μιμήσεις και κείμενα του 
Στέλιου Χαρίτου σε σκηνοθεσία Αναστασίας Αναστα-
σούδη, στα πλαίσια της Γιορτής θεάτρου Περικλέους 
2017 από τις Θεατρικές Παραγωγές Τεχνόκοσμος. 
Ερμηνεύει ο Στέλιος Χαρίτος. Παράσταση: Σάββατο 17 
Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: 6€ (γενική είσοδος), 
4€ (προπώληση).

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
(Βαφόπουλου 5, τηλ: 2310 424 132-133)

«Ο Θησαυρός του Βιβλιοπόντικα» από τη θεατρική 
ομάδα του Λυρικός Μικρός Πλανήτης. Παράσταση: 
Σάββατο 17 Ιουνίου στις 19:00. Εισιτήρια: Είσοδος με 
προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας ή προϊόντων 
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας για την 
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

«Όσα Δεν Ξέρετε για τη Σταχτοπούτα» παιδική 
θεατρική παράσταση από την Εφηβική θεατρική ομάδα 
του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου. Παρά-
σταση: Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 20:00. Εισιτήρια: 
Είσοδος ελεύθερη.

«Το όνειρο του Ρο» παιδικό θέατρο από την παιδική 
Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Ντουέντε. Παρά-
σταση: Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 20:30. Εισιτήρια: 
Είσοδος με προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας  ή 
προϊόντων καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας 
για την ενίσχυση του Φάρου του Κόσμου.

Θεατρικά Εργαστήρια «Μελίνα Μερκούρη» σε 

συνεργασία του δήμου Νεάπολης – Συκεών και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – 
Συκεών

«Τρεις απεγνωσμένες φωνές» σύνθεση τριών 
μονολόγων των Κοκτώ, Τσέχωφ και Ο’ Νηλ σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Αν. Κουιμτζίδου, Αστέρης Ζώτης, Ροδιά Αθανασίου. 
Παράσταση: Κυριακή 18 Ιουνίου στις 21:00 στο 
Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Νεάπολης.

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» από τη Νεανική Σκηνή 
«Μελίνα Μερκούρη» σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωρ-
γαντά. Ο απόλυτος έρωτας συναντά τον υποκριτικό 
ρεαλισμό, την ανάγκη να είσαι μεγάλος και να ζεις 
μέσα σε ανώφελους «καθωσπρεπισμούς», ξεχνώντας 
το μεγαλύτερο συναίσθημα... την Αγάπη. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνα Τσολακίδου, Πορφυρή 
Μόγκα, Μαγδαληνή Μάρθα, Ανδριάνα Νίκλη, Δήμητρα 
Αχπαρίδου, Χρήστος Σταυρίδης, Νάσος Παπαδόπουλος, 
Ερμής-Μιχαήλ Αθανασόπουλος, Διομήδης Αλεβιζάτος, 
Άγγελος Μοσχόπουλος, Μαρία-Άννα Γιαννακόπουλου, 
Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Θοδωρής Ησαϊλίδης, 
Έλενα Ιωανίδου, Στέλλα Κασιμίδου, Στέφανος Τσαβές. 
Παραστάσεις: Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 
21:30 στο Κλειστό Θέατρο Συκεών.

«Οι Νταντάδες» του Γιώργου Σκούρτη σε σκηνοθε-
σία Γιώργου Κιουρτσίδη. Ένα από τα έργα - σταθμό της 
νεοελληνικής δραματουργίας με χαρακτήρες βαθιά 
«ελληνικούς». Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Μπου-
ρατζής, Θανάσης Παπαδόπουλος, Αστέρης  Ζώττης. 
Παράσταση: Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 21:00 στο 
Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Νεάπολης.

Θέατρο Σοφούλη
(Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Καλαμαριά, τηλ: 2310 
423 925)
«Η μαμά πεθαίνει πάντα 2 φορές» μαύρη κωμω-
δία από τη θεατρική ομάδα ενηλίκων του Πολιτιστικού 
και Μορφωτικού Συλλόγου «Καλλίστη» σε σκηνο-

θεσία Μαριάνας Αλεξανδρή. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Λιάνα Αδαμοπούλου Λιάνα, Πέννυ Αρσενίου, Ράνια 
Βαλταζή, Υβόννη Δεληγιάννη, Δέσποινα Καχριμανίδη, 
Χρύσα Ντερλίκη, Παναγιώτης Σαρρής, Δέσποινα Τάχου, 
Χριστίνα Χασάπη, Μάρθα Χρυσαφίδου. Παράσταση: 
Σάββατο 17 Ιουνίου στις 21:15 & Κυριακή 18 Ιουνίου 
στις 20:15. Εισιτήρια: 5€ (γενική είσοδος).

«Μαζί δεν κάνουμε» κωμωδία από την ΕΡα-
σιτεχνική Ομάδα Σκηνής (ΕΡ.Ο.Σ.) σε σκηνοθεσία 
Μαριάνας Αλεξανδρή. Παίζουν οι ηθοποιοί:  Αιμιλία 
Ιατράκη, Εβλύν Κολοκοτρώνη, Γιώργος Κυρίτσης, 
Μαρία Κωνσταντά, Τασούλα Παπαμιχαήλ, Ιωάννα Φι-
δάνα. Παράσταση: Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 21:15. 
Εισιτήρια: 5€ (γενική είσοδος).

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

«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» του Χρή-
στου 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 Ραφτόπου-
λος, Εύη Σαρμή, Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανί-
δου, Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. Μουσική 
επί σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, Μάριος Μακρής, 
Κώστας Μαργαρίτης, Γιώργος Μηλώσης, Σωτήρης 
Πατσαλιάς, Γιώργος Τσέλιος. Παραστάσεις: Κυριακή 
18 Ιουνίου στις 19:00, Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 18:00 
& Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 21:00.

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 περισ-
σότεροι 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. Παράστα-
ση: Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 21:30 στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης.

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

«Κοντά στις Ράγες» της Άλκης Ζέη από την 
Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος (ΚΝΕ) υπό την αιγίδα 
του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Παράσταση: Κυριακή 18 Ιουνίου στις 
18:00. Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη.

«Κάτι… ή Καιτη» βασισμένο στο έργο του Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ «Το Ημέρωμα της Στρίγκλας» από το ΙΕΚ 
Θέρμης, υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράσταση: Τρίτη 20 
Ιουνίου στις 21:00. Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη.

«Η Γάτα και το Ψάρι» της Βαλεντίνης Παπαγεωργί-
ου, από την «Ληνός» του νοσοκομείου «Γ. Παπα-
νικολάου», υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παραστάσεις: 
Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη.

Μπενσουσάν Χαν
(Εδέσσης 6, Λαδάδικα, τηλ: 6936 536 383)

«Το Αγόρι μέσα στο Σπίτι» σκοτεινός ερωτικός 
μονόλογος σε κείμενο Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία 
Βαρβάρας Δουμανίδου. Ερμηνεύουν οι Δημήτρης 
Βασιλειάδης και Βαρβάρα Δουμανίδου. Για δύο 
παραστάσεις: Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Ιουνίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος).

Πλατεία Μενεμένης
(Κατακόμβη του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής, τηλ: 2310 
736 767)

«Ανθισμένες μανόλιες» η δραματική κωμωδία του 
Ρόμπερτ Χάρλινγκ σε σκηνοθεσία Νίκης Μελίδου από 
τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ. Οι ζωές εννιά γυναικών 
συναντιούνται, εκτυλίσσονται μέσα στη μεστή καθη-
μερινότητα, εξελίσσονται, δοκιμάζονται, αντέχουν 
στο πέρας των χρόνων, ανθίζουν, γίνονται ατσάλι-
νες Steel Magnolias. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία 
Τσομπανίδου, Γεωργία Παυλίδου, Μόδεστος Παρίσ-
σης, Βούλα Αποστολίδου, Αθηνά Κούνια, Χριστίνα 
Πατζατζή, Δημήτρης Αναγνώστου, Νίκη Μελίδου, Άννα 
Μπαλάσκα, Χρυσή Αρετή Χατζημελίσση, Κυριακή Πε-
τρίδου. Παράσταση: Κυριακή 18 Ιουνίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη - προαιρετικά μπορείτε 
να προσφέρετε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για 
τις άπορες οικογένειες της ενορίας.

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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Γιατί να έρθει κάποιος να δει την παρά-
σταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Πα-
ρασκευή»;

Είναι μια παράσταση που έχει δώσει τα δι-
απιστευτήρια της και διανύει τον 9ο χρόνο 
που παίζεται, οπότε ένας θεατής θα έρθει 
να δει μια παράσταση που έχει πολύ με-
γάλη ιστορία στο χώρο της κωμωδίας και 
έχει πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Η ιστορία 
διαδραματίζεται στους Γαργαλιάνους. Εκεί 
γίνεται μια κηδεία και το έργο ξεκινάει από 
εκείνη την ημέρα. Έχει πεθάνει ένας γνω-
στός κάτοικος του χωριού και έρχονται 
οι δυο του κόρες από την Αθήνα για την 
κηδεία. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης 
έρχεται και μια μοιρολογίστρα που ενσαρ-
κώνω τον ρόλο εγώ, ένας γκέι φίλος του 
συγχωρεμένου και με αφορμή τον θάνατο 
αυτόν ξετυλίγεται μια δεύτερη ιστορία από 
κάτω που έχει να κάνει με αρχαιοκαπηλία. 
Μην πω, όμως, παραπάνω πράγματα για να 
τα δείτε…

Στο έργο υπάρχει ως αναφορά μέσα και 
το Survivor. Πως εξηγείται το φαινόμε-
νο του συγκεκριμένου reality. Θα συμ-
μετείχατε;

Δεν θα πήγαινα, δεν έχω καθόλου το αί-
σθημα του αθλητισμού μέσα μου. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω τον βασικό λόγο για τον 
οποίο έχει τόσο μεγάλη θεαματικότητα, εί-
ναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι αθλού-
νται και δείχνει την καθημερινότητα τους. 
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση ταύτι-
ση. Σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά 
μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που 
καίγονται και το βλέπουν. Εγώ έχω δει συ-
νολικά πολύ λίγο χρόνο και αυτό επειδή το 
βλέπει η κόρη μου. Δεν μπορώ να καταλά-
βω γιατί γίνεται τόσο μεγάλος σάλος. Εμένα 
δεν με τραβάει.

Στην παράσταση τίθενται κάποια ερωτή-
ματα, όπως για παράδειγμα «έχει καλή 
φούντα η Καλαμάτα;». Εσείς έχετε κά-
νει ποτέ χρήση ουσιών;

Αν έχει καλή φούντα δεν το ξέρω, γιατί δεν 
έχω κάνει καθόλου χρήση στη ζωή μου. 
Ούτε επιθυμώ να κάνω.

Τα βίντεο σας στο youtube κάνουν θραύ-
ση. Πως προέκυψε όλο αυτό;

Δεν έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι. Μπή-
κα κι εγώ τις προάλλες να δω πότε ξεκίνη-
σα, αλλά πρέπει να έχει ένα μήνα. Βιντεάκια 
έκανα από παλιά, απλά ήταν τόσο αραιά η 
ανάρτηση τους που δεν καταλάβαινε κανείς 
ότι γινόντουσαν. Tώρα γίνονται πιο συστη-
ματικά. Είναι μια συνήθεια από τα φοιτητι-

κά μου χρόνια. Επειδή μπήκε στη μέση το 
youtube και επιθυμούσα πάντοτε να κάνω 
ένα κανάλι εκεί μου δόθηκε η αφορμή και 
έχω συστηματοποιηθεί να αναρτώ κάθε 
Δευτέρα πρωί ένα βίντεο.

Έχετε χαρακτηρίσει τα συγκεκριμένα 
βίντεο ως «αντικαταθλιπτικά βραδείας 
δράσης». Γιατί ποιο λόγο;

Γιατί υπάρχουν αντικαταθλιπτικά που παίρ-
νεις μια φορά την εβδομάδα και λειτουρ-
γούν για όλη την εβδομάδα. Οπότε και τα 
βίντεο μου επειδή είναι κυρίως χιουμορι-
στικού χαρακτήρα βοηθούν στην ανόρθω-
ση του ηθικού Δευτέρα πρωί.

Εσείς έχετε πάρει αντικαταθλιπτικά;

Ναι έχω πάρει. Είμαι υπέρ του δρόμου των 
αντικαταθλιπτικών και το λέω. Γιατί δηλαδή 
όταν βγάζουμε ένα δόντι παίρνουμε παυσί-
πονο, ενώ όταν μια ουσία στον εγκέφαλο 
μας δεν εκκρίνεται σωστά δεν παίρνουμε 
το αντικαταθλιπτικό για να γίνουμε καλά. Το 
ταμπού έχει να κάνει με την έλλειψη ενημέ-
ρωσης και παιδείας του ευρύτερου κοινού. 
Έχει να κάνει καθαρά με την καλλιέργεια 
του ανθρώπου και το κατά πόσο δημιουρ-
γεί ψεύτικες προκαταλήψεις για διάφορα 
πράγματα.

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας πολιτι-
κός;

Την Ζωή Κωνσταντοπούλου την συμπαθώ 
πολύ και την γουστάρω  και την παρουσία 
της και τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Χω-
ρίς να έχω παρακολουθήσει, ειλικρινά, τις 
λεπτομερείς τοποθετήσεις της για την πο-
λιτική. Γενικά ξέρω τι πρεσβεύει, δεν ξέρω 
όμως ακριβώς, γιατί δεν είμαι φανατική να 
παρακολουθώ την πολιτική με κάθε λεπτο-
μέρεια.

Aν σας έκανε πρόταση θα συμμετείχατε 
στο κόμμα της;

Ναι, μου αρέσει. Μπορεί και να συμμετείχα.

«Την Ζωή Κωνσταντοπούλου την συμπαθώ πολύ… »
#συνέντευξη

Είναι η πιο αγαπημένη ηθοποιός, αναμφίβολα! Τα έχει όλα. Ταλέντο, χιούμορ, χαρακτηριστικά, που την κάνουν ξεχωριστή. Είναι ακομπλεξάριστη, 
ορθώνει ανάστημα για ανθρώπους που δέχονται εκφοβισμό και που δεν συμπεριλαμβάνονται στις νόρμες της κοινωνίας. Η Σοφία Μουτίδου δεν είναι 

απλά μια ηθοποιός, είναι τέχνη, γιατί η τέχνη μπορεί να πάει κόντρα σε ό,τι κλειστόμυαλο κυκλοφορεί στην κοινωνία μας. Η κα Μουτίδου ανέβηκε 
στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη της, και μίλησε στην Karfitsa για το «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή», για τα βίντεο που ανεβάζει στο 

youtube και… σαρώνουν, για το αν έχει πάρει ναρκωτικά, ποια πολιτικό «γουστάρει» αλλά και για το κοινωνικό πρόβλημα που την «πονάει».

Της Φιλίππα Βλαστού

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις  
Παρασκευή…» στο Θέατρο Δάσους

Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουνίου

Ωρα έναρξης: 21:15 

Τιμές εισιτηρίων: προπώληση 12 ευρώ, 
ταμείο 18 ευρώ, 12 ευρώ (φοιτητι-
κό-μαθητικό, άνεργοι, συνταξιούχοι 65 
άνω). Η είσοδος ΑμεΑ είναι δωρεάν.  

info
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«Ένα μάθημα για την 
σύγχρονη ελληνική τέχνη» 
στη Θεσσαλονίκη#ζώδια

Θα ασχοληθείτε με πάρα πολλά νέα θέματα, που θα σας 
δώσουν νέα δεδομένα στη ζωή σας. Αν θέλετε να διεκδική-
σετε κάποια χρήματα που σας έχουν αφαίρεσει άδικα, αυτή 
είναι μια καλή περίοδος ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να 
κάνετε τις απαιτούμενες κινήσεις.

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

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

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

Αν για κάποιους λόγους ήσασταν σε μία περίοδο αναστατώ-
σεων και παραλογισμού που οφειλόταν στους άλλους, ήρθε 
η στιγμή να πατήσετε πόδι σε ό,τι σας χαλά τη διάθεση. Αυτό 
είναι επίσης το κατάλληλο διάστημα να ξεκινήσετε ένα νέο 
διάβημα πάνω στα επαγγελματικά σας.

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

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

Θέλετε να ζήσετε έντονα τις προκλήσεις που σας έχουν 
πλησιάσει και αυτό σας κάνει ανίσχυρους στο συναίσθημα 
και στην πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει μια σχέση. 
Μέσα από το φιλικό περιβάλλον θα βρείτε τη στήριξη που 
χρειάζεστε. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα μπορέσετε με ευκολία να τακτοποιήσετε επαγγελματικά 
θέματα που εκκρεμούν. Βέβαια, μην επαναπαύεστε στην 
τύχη, καθώς εκείνη δουλεύει καλύτερα με τη δική σας 
προσπάθεια. Βρείτε λοιπόν τον κατάλληλο τρόπο να προχω-
ρήσετε αυτό το οποίο είστε ικανοί να κάνετε.

Θα υπάρξουν εξελίξεις που δεν μπορείτε να κουμαντάρετε 
με σωστό τρόπο. Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν να κάνουν 
πρωτίστως με τις επαγγελματικές σας διεκδικήσεις και 
τα οικονομικά σας. Αν είστε σε μια περίοδο αναζήτησης 
εργασίας, θα πρέπει να έχετε πολλή υπομονή.

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

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

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Η ιστορικός Τέχνης Νατάσα Πάκα Ευαγγελία Τιβικέλη, Μαίρη Χουρίδη Νικολέττα Τρίκου

«Βασίλης»

Κώστας Βόμβολος

Για πρώτη φορά εκτίθενται στο κοινό όλοι οι εικαστικοί θησαυροί της 
Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη» που συγκεντρώθηκαν τα 
τελευταία 65 χρόνια. Από τις 6 Ιουνίου πάνω από 400 έργα βρίσκονται στο 
ισόγειο του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τέχνης Α.Π.Θ. «Πρώτη φορά τα βλέπω 
και εγώ ο ίδιος όλα αναρτημένα δίπλα το ένα στο άλλο», είπε συγκινημέ-
νος στην Karfitsa ο πρόεδρος του Δ.Σ. της «Τέχνης», ομότιμος καθηγητής 
του Α.Π.Θ., Νικηφόρος Παπανδρέου. Επιπλέον, ο κ. Παπανδρέου εξήγησε 
πως συλλέχθηκε ένα μεγάλο μέρος των έργων λέγοντας ότι «διοργανώ-
ναμε εκθέσεις επομένως ο πυρήνας της συλλογής ξεκίνησε από το δώρο 
που έκανε κάθε καλλιτέχνης, έτσι κάθε φορά προστίθεντο και ακόμη 
ένα». «Με αυτήν την έκθεση ανταποδίδουμε μια χάρη στην ιστορία της 
Θεσσαλονίκης σε αυτή την σπουδαία δουλειά που έκανε η Τέχνη, ιδιαίτερα 
στα χρόνια 1950-1980. Μία πολύ μεγάλη συλλογή που πρώτη φορά βγαί-
νει σχεδόν ολόκληρη με έναν πλήρη κατάλογο. Με εξαιρετικά σημαντικά 
έργα. Σημαντικά για την ιστορία της πόλης και τον τρόπο δημιουργίας των 
έργων και τις συνομιλίας μεταξύ τους», επεσήμανε η γενική γραμματέας 
του Δ.Σ. του Τελλογλείου, καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 
Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά. 

Το οπτικό πεδίο κάθε επισκέπτη, μόλις εισέλθει στον εκθεσιακό χώρο 
του Τελλογλείου, περιβάλλεται σε κάθε εκατοστό από εικαστικά έργα και 
αντιλαμβάνεται μονομιάς την ποιοτική πληθώρα ιστορίας της τέχνης που 
έχει η χώρα. Η έκθεση είναι «ένα μάθημα για την σύγχρονη ελληνική 
τέχνη», όπως είπε χαρακτηριστικά η κα Γουλάκη – Βουτυρά. Μεταξύ άλ-
λων στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα των: Σπύρου Βασιλείου, Γιάννη 
Κεφαλληνού, Δημητρίου Γαλάνη, Α. Τάσσου, Βάσως Κατράκη, Γιάννη Τσα-
ρούχη, Λουκά  Βενετούλια, Πολύκλειτου Ρέγκου, Δημήτρη Μυταρά. Η έκ-
θεση «’Τέχνη’ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία: 65 χρόνια συλλογές» 
θα διαρκέσει έως τα μέσα Οκτωβρίου 2017.

 Φ.Βλαστού
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Η Oμάδα Στήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου διορ-
γάνωσε μουσικοχορευτική βραδιά στο ανακαινισμένο Μακεδονία 
Palace.  Στην  εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκε ο  Γενικός  
Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, κ. Γιώργος Πρω-
τόπαπας και  η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης 
των Παιδικών Χωριών SOS κα Ελπίδα Πανέρα που απηύθυναν χαι-
ρετισμό και αναφέρθηκαν στο έργο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. 
Το μουσικό ταξίδι ανέλαβε η δεκαμελής μπάντα Fabulous & The 
Pretty Brass, που ξεσήκωσε στην κυριολεξία τους παρευρισκόμε-
νους, που χόρευαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταφέροντάς 
τους στις χρυσές δεκαετίες των 70s, 80s,90s. Η μαγεία της άνοιξης 
δημιούργησε… αναμνήσεις που θα συντροφεύουν τα παιδιά του 
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, ενώ το… καθαρό ποσό από τα 
έσοδα της βραδιάς δόθηκε για την κάλυψη των αναγκών τους.

Λίγα λόγια για τα Παιδικά Χωριά SOS 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι μέλος του Διεθνούς Οργανι-
σμού SOS Children’s Villages International, που λειτουργεί σε 134 
χώρες. Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ειδικά αναγνωρι-
σμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό 
την προστασία των παιδιών, τα οποία για σοβαρούς κοινωνικούς 
λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών. 
Η προστασία και φροντίδα των παιδιών που ζουν στα Παιδικά Χω-
ριά SOS προσφέρεται σε μακρόχρονη, συνεχή, σταθερή βάση.  
Ξεκινά από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται έως ότου το παιδί, 
προετοιμασμένο κατάλληλα, ηθικά, κοινωνικά και επαγγελματικά, 
είναι ικανό να σταθεί μόνο του στην κοινωνία.  Τα Παιδικά Χωριά 
SOS ανταποκρινόμενα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την 
οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας και τη δραματική αύ-
ξηση των οικογενειών σε φτώχεια λειτουργούν εννιά Κέντρα Στή-
ριξης Παιδιού και Οικογένειας για τη στήριξη αυτών των οικογε-
νειών.   Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο των Παιδικών 
Χωριών SOS και για τη συμβολή της εκδήλωσης στο έργο τους, 
μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 210-3313661-3 ή στο www.
sos-villages.gr 

Χοροί και χαρές για περισσότερα παιδικά χαμόγελα

Ιωάννα Στόϊκου, Πόλυ Δεδέογλου, Ντόμη Δεδέογλου (μέλος της Oμά-
δας Στήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου), Λένα Δρεβελέγκα

H Oμάδα Στήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, Ειρήνη Μενεξοπούλου, Ειρήνη Πασχαλέρη, Τασούλα Ιωαννίδου, Ρένα Στάκου, Ρέα 
Μαντινάου, Λήδα Παπαδοπούλου, Ρενάτα Τσιρλιγκάνη, Ελπίδα Κορρέ, Γκέλη Παπάζογλου 

#social_life

Έλενα Αναστασίου εκ των χορηγών ΗΕLLO Advertising, Γιάννης 
Βασιλειάδης εκ των χορηγών ΚΥΑΝΑ ντυμένος με ρούχα Stefan 

Γιώργος Πρωτόπαπας (Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS 
Ελλάδος), Στέλλα Ντόκα (εκ των χορηγών DOCA) , Γιάννης Σερβετάς 

Νίνα Ψηφίδου, Δρ. Δήμος Ψηφίδης (εκ των χορηγών Dr. Psifidis 
Laser Clinic) 

Γιάννης Ροδανός, Έλλη Σαρηκεχαγιά Αγγελική Mεϊμάρη (εκ των χορη-
γών Sugar Angel) 

Νάσια Πασχαλέρη ( εκ των χορηγών, γεροντολογικό κέντρο «Φρο-
ντίζω», Λίλη Τακά, Σοφία Τουντούρη (η παρουσιάστρια της βραδιάς)

Λήδα Παπαδοπούλου (η διοργανώτρια της εκδήλωσης), Μαριάννα 
Βιλδιρίδη, Ειρήνη Μενεξοπούλου (μέλος της Oμάδας Στήριξης του 
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου) 

Ειρήνη Πασχαλέρη (μέλος της 
Oμάδας Στήριξης του Παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου), Νίκη 
Καρανταλή 
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Από Σέρβο σε… Σέρβο το «τιμόνι» του ΠΑΟΚ, αφού 
μετά το προ ημερών «διαζύγιο» με τον Βλάνταν Ίβιτς, 
ο Ιβάν Σαββίδης εμπιστεύτηκε τα ηνία της ομάδας του 
στον Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς. Ο 43χρονος προπονη-
τής με θητεία στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, τόσο ως 
παίκτης όσο και ως προπονητής, είναι ο «εκλεκτός» 
των ανθρώπων του «δικεφάλου», που «όργωσαν» 
όλη την Ευρώπη για να βρουν τον αντικαταστάτη του 
Ίβιτς στην άκρη του πάγκου τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την 
πρόσληψη του νέου της τεχνικού. Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αλεξάνταρ 
Στανόγιεβιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο 
Σέρβος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς 
διάρκειας».

Να σημειωθεί ότι ο Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς είναι ο 
58ος διαφορετικός προπονητής στην ιστορία του 
ΠΑΟΚ από το 1959, όταν και δημιουργήθηκε η Α’ 
Εθνική, αλλά και ο ένατος Σέρβος τεχνικός, που θ’  
αναλάβει το «τιμόνι» των «ασπρόμαυρων». 

Ποιος είναι ο Σέρβος τεχνικός

Ο γεννημένος στο Βελιγράδι τεχνικός, Αλεξάνταρ Στα-
νόγιεβιτς, ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός στην 
Εθνική ομάδα της Σερβίας, ενώ αργότερα έγινε Ομο-
σπονδιακός τεχνικός στην ομάδα U19 της χώρας του. 
Τον Απρίλιο του 2010 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της 
Παρτιζάν και στα δύο χρόνια, που κάθισε στον πάγκο 
της, την οδήγησε σε ισάριθμες κατακτήσεις πρωτα-
θλήματος, αλλά και στην κατάκτηση του κυπέλλου 
Σερβίας. Επίσης, υπό τις οδηγίες του Στανόγιεβιτς, η 
Παρτιζάν αγωνίστηκε στους ομίλους της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης, στο Champions League.

Το 2012 ο 43χρονος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην 
καριέρα του και βρέθηκε στην Κίνα, όπου έμεινε μέχρι 
το 2014, προπονώντας τις Μπεϊγίνγκ Σινόμπο Γκοάν 
και Ντάλιαν Γιφάνγκ. Τον Ιούλιο του 2014 υπέγραψε με 
την Μακάμπι Χάιφα, ωστόσο, τον Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους αποχώρησε, για να επιστρέψει έναν μήνα μετά 
(Ιανουάριο 2015) στην Κίνα για λογαριασμό της Μπεϊ-
γίνγκ Εντερπράιζες αυτή τη φορά.

Από εβδομάδα η παρουσίαση

Για την επόμενη εβδομάδα μετατέθηκε η παρουσίαση 
του Σέρβου τεχνικού από τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ, 
αν και αρχικά υπήρχαν σκέψεις να γίνει την περασμέ-
νη Παρασκευή. Ο σκοπός αυτής της μετάθεσης έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι ο Στανόγεβιτς θέλει να ενη-
μερωθεί αρχικά από τους ανθρώπους της ομάδας για 
όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν τον «δικέφαλο» και 
εν συνεχεία να τοποθετηθεί επ’  αυτών.

«Πρώτη» με απουσίες στις 25/6

Για τις 25 του μήνα έχει οριστεί η πρώτη συνάντηση 
των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ ενόψει της επόμενης 
αγωνιστικής περιόδου και άπαντες οφείλουν να βρί-
σκονται στη βάση τους, ώστε να ξεκινήσει η προετοι-
μασία. Ωστόσο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 

ζήτησαν και πήραν παραπάνω μέρες άδειας και ως εκ 
τούτου θ’  απουσιάσουν από την «πρώτη» της ομάδας 
και τις εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις. Πρόκειται 
για τους Ουάρντα, Πρίγιοβιτς, Τσίμιροτ, Σάκχοφ και 
Κάτσε, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές 
ομάδες των χωρών τους, ενώ Μάτος και Ενρίκε θα 
επιστρέψουν δύο μέρες μετά λόγω του υπερατλαντι-
κού ταξιδιού.

Ο δρόμος στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ τη φετινή αγωνιστική δε θα διεκδικήσει την 
παρουσία του στους ομίλους του Champions League 
και ως εκ τούτου θ’ αφοσιωθεί εξ’  αρχής στο Europa 
League.

Οι πιο ενδεικτικές ημερομηνίες του ευρωπαϊκού θε-
σμού, που ενδιαφέρουν τον «δικέφαλο», είναι οι ακό-
λουθες:

14 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου 
27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου: 3ος προκριματικός γύρος 
4 Αυγούστου: Κλήρωση πλέι οφ 
17 Αυγούστου και 24 Αυγούστου: Πλέι οφ 
25 Αυγούστου: Κλήρωση των ομίλων 
14 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική των ομίλων 
28 Σεπτεμβρίου: 2η αγωνιστική των ομίλων 
19 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική των ομίλων 
2 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική των ομίλων 
23 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική των ομίλων 
7 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική των ομίλων 
11 Δεκεμβρίου: Κλήρωση της φάσης των «32» 
15 Φεβρουαρίου και 22 Φεβρουαρίου: Φάση των «32» 
23 Φεβρουαρίου: Κλήρωση της φάσης των «16» 
8 Μαρτίου και 15 Μαρτίου: Φάση των «16»

Νέα εποχή με Στανόγιεβιτς

ΠΑΟΚ

Έτοιμος να γυρίσει σελίδα στον Άρη είναι ο μεγαλο-
μέτοχος, Θοδωρής Καρυπίδης, ο οποίος σε καμία 
περίπτωση δεν θέλει να επαναλάβει τα φετινά λάθη, 
που στέρησαν από την ομάδα την επιστροφή της στη 
Σούπερ Λιγκ. Πρώτιστο μέλημα του ισχυρού άνδρα 
των «κίτρινων» είναι η εύρεση προπονητή, αφού, 
όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο Νίκος Κωστέ-
νογλου αποτελεί παρελθόν από τον «κιτρινόμαυρο» 
πάγκο. Από εκεί και πέρα, θα πάρουν σειρά και οι 
αλλαγές στο ρόστερ, καθώς ακόμα είναι πολύ νωρίς 
για να παρθούν αποφάσεις επ’  αυτού.

Οι «κίτρινοι», πάντως, παρακολουθούν συγχρόνως 
και την υπόθεση του Ηρακλή, η οποία τους αφορά 
άμεσα, αφού, αν υποβιβαστεί ο «κυανόλευκος» 
σύλλογος λόγω μη αδειοδότησης, τη θέση του θα 
πάρει ο Άρης

Την επικύρωση της βαθμολογίας περιμένουν 
ακόμα στον Ηρακλή, αφού ούτε την εβδομάδα που 
προηγήθηκε έγινε η συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου της Σούπερ Λιγκ. Αυτό σημαίνει ότι οι 
«κυανόλευκοι» είναι αναγκασμένοι να περιμένουν 
να μάθουν την επίσημη απόφαση της διοργανώτριας 
αρχής σχετικά με το ποια θέση θα λάβουν, αφού σε 
περίπτωση που ο «γηραιός» τοποθετηθεί τελευταί-
ος, ουσιαστικά η υπόθεση θα πάει στο διαιτητικό 
δικαστήριο. Εκεί, δηλαδή, όπου πριν από λίγο καιρό 
ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δικαιώθηκε για την 
υπόθεση Πουρτουλίδη και του επιστράφηκαν οι 
τρεις βαθμοί, οι οποίοι του είχαν αφαιρεθεί.

Στο μεταξύ, οι «κυανόλευκοι» μετρούν άλλη μία 
απώλεια, αφού παρελθόν από την ομάδα αποτελεί 
και ο Αλέξανδρος Κούρος.

Ένα μοναδικό σόου έχουν ετοιμάσει για τους Θεσσα-
λονικείς φίλους τους τα αδέλφια Αντετοκούνμπο το 
απόγευμα της Κυριακής (19:00) στο Nick Galis Hall, 
όπου δίνουν ραντεβού για το «2ο Antetokounbros 
Event»! Ο κόσμος, όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ανα-
μένεται να κατακλύσει απ’  άκρη σ’  άκρη το γήπεδο 
και γ’  αυτό οι διοργανωτές συστήνουν σε όσους 
έχουν την πρόθεση να βρεθούν στο Αλεξάνδρειο, 
να το κάνουν αρκετή ώρα πριν από την έναρξη του 
σόου, ώστε να μην δημιουργηθεί κομφούζιο. 

Μάλιστα, οι «τυχεροί», που θα μπορέσουν να βρε-
θούν στη σάλα Nick Galis Hall, θα ζήσουν μοναδικές 
στιγμές, λόγω της συνύπαρξης παικτών της Εθνικής 
ομάδας του 2005 και του 2006 στο παρκέ, που 
θ’  αποτελέσουν το αντίπαλο δέος για τα αδέρφια 
Αντετοκούνμπο.

Το πάθημα έγινε μάθημα…

Εν αναμονή της επικύρωσης 
της βαθμολογίας

Όλα έτοιμα για το «2ο 
Antetokounbros Event»!

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Της Ελένης Τσαλκατίδου

#γήπεδα
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Όσο και αν κάποιοι πιστεύουν ότι η πυγμαχία δεν είναι άθλημα για 
γυναίκες, η πρωταθλήτρια του Άρη, Στέλλα Κοντούλη, έρχεται να 
τους διαψεύσει. Η 22χρονη αθλήτρια κέρδισε πριν από λίγο καιρό 
τον τίτλο της «Miss Τουρισμός 2017» στο διαγωνισμό ομορφιάς 
«The Star of North», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και 
απέδειξε ότι τα δυναμικά αθλήματα είναι (και) γένους… θηλυκού!

Τα ρινγκ και τα πρωταθλήματα!

Η Στέλλα Κοντούλη έχει μία σχέση… πάθους με τον αθλητισμό: 
ξεκίνησε σε ηλικία 7 ετών ν’  ασχολείται με το μπάσκετ, ενώ πα-
ράλληλα δοκίμασε τις δυνάμεις της στο τένις και στην κολύμβη-
ση, πριν καταλήξει στην πυγμαχία, με την οποία, όπως λέει, «ήταν 
ένας έρωτας κεραυνοβόλος». Στα 15 της ανέβηκε για πρώτη 
φορά στο ρινγκ και κατάλαβε πως αυτό ήταν που της ταιριάζει. 
Μέσα στην τελευταία επταετία, η μία διάκριση διαδέχονταν την 
άλλη, ενώ ήδη έχει στεφθεί τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας 
και σιγά-σιγά ετοιμάζεται ν’  ανοίξει τα φτερά της για διεθνείς δι-
οργανώσεις.

Το μόντελινγκ και οι φωτογραφίσεις

Η Στέλλα Κοντούλη, πέρα από τις αγωνιστικές της ικανότητες, δι-
ακρίνεται και για την ομορφιά της! Το μόντελινγκ μπήκε στη ζωή 
της κατά τύχη, αλλά της άρεσε! Η 22χρονη πρωταθλήτρια δήλωσε 
συμπτωματικά συμμετοχή στο διαγωνισμό ομορφιάς στη Θεσ-
σαλονίκη και κατάφερε να διακριθεί. Έκτοτε, ξεκίνησε να κάνει 
φωτογραφίσεις, ενώ στα σχέδιά της είναι να λάβει μέρος και σε 
άλλους διαγωνισμούς το προσεχές διάστημα. 

Προτεραιότητα στις σπουδές

Μπορεί οι διακρίσεις στην πυγμαχία και το μόντελινγκ να είναι… 
γεγονός για την 22χρονη, ωστόσο, η ίδια βάζει σε πρώτη προ-
τεραιότητα τη σχολή της. Η Στέλλα είναι τεταρτοετής στο τμήμα 
«Πολιτικών Επιστημών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης και το αντικείμενο των σπουδών της τής αρέσει πολύ. 
Μάλιστα, μόλις πάρει το πτυχίο της, σκέφτεται είτε να δώσει κατα-
τακτήριες εξετάσεις στη Νομική Σχολή είτε να κάνει ένα μεταπτυ-
χιακό στο μεταναστευτικό.

Οι σκέψεις να πολιτευτεί!

Οι στόχοι της 22χρονης πρωταθλήτριας, ωστόσο, δεν σταματούν 
εδώ. Η ίδια δηλώνει πως την ενδιαφέρει πολύ η τοπική αυτοδιοί-
κηση – πρόσφατα, μάλιστα, ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκη-
ση στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη – και δεν αποκλείει το ενδεχόμε-
νο στο μέλλον να πολιτευθεί!

Ο Ηρακλής διαθέτει ένα από τα πλέον ιστορικά τμήμα-
τα γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο «γη-
ραιός» αποτέλεσε την πρώτη ομάδα, που κατέκτησε 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών κατά την περίοδο 
1967-΄68, ενώ οι επιτυχίες του συνεχίστηκαν και την 
επόμενη δεκαετία, όταν επί δύο συναπτά έτη (1970-΄71 
και 1971-΄72) ανακηρύσσονταν πρωταθλητής Ελλάδας. 
Τη δεκαετία αυτή, ο Ηρακλής πραγματοποίησε και τις 
δύο μοναδικές μέχρι σήμερα ευρωπαϊκές συμμετοχές 
του (European Cup for Women’s Champion Clubs).

Η δεκαετία του 1980, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε εξίσου 
πετυχημένη με την προηγούμενη για τον «κυανόλευκο» 
σύλλογο, ο οποίος «ανεβοκατέβαινε» κατηγορίες. Στο 
τέλος του 20ου αιώνα, ο Ηρακλής επέστρεψε στα γήπε-

δα της Α1 Εθνικής, όμως, η αλλαγή της χιλιετίας βρήκε 
την ομάδα σε στάδιο αγωνιστικής παρακμής. Η πορεία 
του στα επόμενα χρόνια δεν ήταν ανάλογη με το ένδοξο 
παρελθόν του και χαρακτηριστικό είναι ότι το καλοκαί-
ρι του 2003 το τμήμα βρέθηκε στα πρόθυρα διάλυσης, 
εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. 

Η ομάδα επέστρεψε στο κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλη-
μα μετά το πέρας της χρονιάς 2005-΄06, όχι, όμως, για 
πολύ, αφού ήρθε νέος υποβιβασμός τη σεζόν 2007-΄08. 
Μελανή σελίδα στην ιστορία του τμήματος αποτελεί ο 
υποβιβασμός για πρώτη φορά στο τοπικό πρωτάθλημα 
την περίοδο 2009-΄10, ενώ τη σεζόν 2011-΄12 επέ-
στρεψε στις εθνικές κατηγορίες, όπου παραμένει μέχρι 
σήμερα (Α2) και η πορεία του χαρακτηρίζεται μέτρια.

Από πρωταθλήτρια στην πυγμαχία, «Miss Tourismos 2017»! Με δεδομένο ότι στον αθλητισμό το 
αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο κρίνει 
την επιτυχία, η αγωνιστική περίοδος 
που τελείωσε την περασμένη Κυρια-
κή είναι αποτυχημένη για τον Άρη.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκί-
νησε το Πρωτάθλημα της Football 
League με έναν και μοναδικό στόχο: 
τον προβιβασμό στη Super League. 
Αυτονόητος και λογικός στόχος, 
αλλά οι «κίτρινοι» δε ζύγισαν καλά 
τα πράγματα. Είτε γιατί πίστεψαν ότι 
η προσπάθεια τους θα είναι το ίδιο 
εύκολη όπως και αυτή στην Γ’ Εθνική 
όπου οι αντίπαλοι… γιόρταζαν στους 
αγώνες με τον Άρη, είτε γιατί υπερε-
κτιμήθηκε η δυναμική της φανέλας, ο 
στόχος δεν επιτεύχθηκε.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι πέραν 
των προσπαθειών που έκαναν οι 

βασικοί αντίπαλοι του Άρη στη 
διεκδίκηση των δύο πρώ-

των θέσεων του βαθμο-
λογικού πίνακα (Απόλλων 
και Λαμία) έδειξαν και οι 
«κίτρινοι» αυτοκαταστρο-
φικές τάσεις. 

Η διοικητική απειρία του 
νεόκοπου στα διοικητικά του 

ποδοσφαίρου προέδρου κ. Καρυπίδη, 
είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μία ομάδα με ηχηρά ονόματα στο 
ρόστερ, αλλά χωρίς αντανακλαστικά 
στις δυσκολίες της Football League. 
Ο Άρης έμοιαζε με τον ιδιοκτήτη ενός 
πανάκριβου και μεγάλου κυβισμού 
αυτοκινήτου ο οποίος όμως οδηγεί 
συντηρητικά. Και επειδή σ’ αυτή τη 
ζωή κανένας δεν σου χαρίζει τίποτα, 
το θεωρητικά φαβορί της Football 
League έγινε αουτσάϊντερ. Ταλαιπω-
ρήθηκε στις έδρες των ομάδων που 
ήταν από τη μέση και πάνω στον βαθ-
μολογικό πίνακα, προσέφερε μέτριο 
θέαμα και κούρασε με το προβλέψιμο 
ποδόσφαιρο που έπαιζε. Στο τέλος 
έμεινε τρίτος στον βαθμολογικό πίνα-
κα και έβλεπε την πλάτη των ομάδων 
που ήταν καλύτερα οργανωμένες και 
δημιούργησαν ρόστερ για τις ανάγκες 
της Football League και όχι για να 
εντυπωσιάσουν.

Εάν πιστέψουμε στην ειλικρίνεια των 
λόγων του κ. Καρυπίδη ο οποίος δή-
λωσε ότι «τώρα έμαθα πως παίζεται 
το παιχνίδι» η επόμενη ημέρα του 
Άρη λογικά θα είναι καλύτερη από 
την προηγούμενη. Ο πρόεδρος όλο 
και κάτι θα έμαθε από τα λάθη του 
ώστε να μην τα επαναλάβει και τη νέα 
αγωνιστική περίοδο. Άλλωστε αυτό 
του συνέστησε και ο προπονητής κ. 
Κωστένογλου κατά τη διάρκεια της 
απολογιστικής του συνέντευξης: «Πι-
στεύω ότι ο κ. Καρυπίδης διδάχτηκε 
αυτή τη χρονιά ορισμένα πράγματα 
και θα τα αλλάξει στη νέα» είπε με 
νόημα και σ’ αυτές τις λίγες λέξεις 
να κρύβονται πολλά για την επόμενη 
ημέρα του Άρη.

Έγινε σοφότερος  
ο κ. Καρυπίδης;
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Από την ακμή στην παρακμή ο Ηρακλής

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

#γήπεδα
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Την Παρασκευή 23 Ιουνίου στην Μονή Λαζαριστών θα 
συναντηθούν επί σκηνής οι Παντελής Θαλασσινός και Βα-
σίλης Σκουλάς. Ώρα προσέλευσης στις 20:00 και έναρ-
ξης 21:00. Τιμές εισιτηρίων στην προπώληση 12 ευρώ και 
στο ταμείο 14 ευρώ.

Μια μοναδική μουσική συνάντηση των δύο μεγάλων τρα-
γουδοποιών και ερμηνευτών, μια ξεχωριστή σύμπραξη μέσα 
από τις φωνές και τα τραγούδια τους, που χαράσσουν εικό-
νες, μνήμες, συναισθήματα εδώ και πολλά χρόνια. Τραγούδια 
με τόσο έντονα αρώματα Ελλάδας, εκεί που η Κρήτη συναντά 
το Αιγαίο και τα Επτάνησα, εκεί που οι Κυκλάδες σμίγουν με 
τη Μακεδονία και την Ήπειρο, εκεί που η Ρούμελη βρίσκει τη 
Σμύρνη. Ο Βασίλης και ο Παντελής με την εμβληματική καλ-
λιτεχνική τους ιδιοσυγκρασία, ο Θαλασσινός και ο Σκουλάς 
με τη συνέπεια και τη σταθερότητα, που διακρίνει τη διαρκή 
ενεργή τους παρουσία στο χώρο της ελληνικής μουσικής και 
στους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας.

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συ-
ναυλία για τα 12 χρόνια του 12ου  Πίθηκου στην μου-
σική. Η συναυλία θα γίνει σε ανοιχτό χώρο, κοντά 
στο Labattoir, 26ης Οκτωβρίου 35. Ώρα 20:00. Είσο-
δος ελεύθερη.  Ο 12ος Πίθηκος αποτελεί ένα σήμα 
κατατεθέν της Θεσσαλονίκης και είναι γνωστός σε 
μικρούς και μεγάλους μέσα από το καλλιτεχνικό 
του έργο. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμμε-
τέχουν καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δουλέψει μαζί 
του, graffiti και street artists, καθώς και η Ευρωπαϊκά 
καταξιωμένη ομάδα χορού Black Out Crew. «…Είναι 
μια διαδρομή γεμάτη μεγάλες στιγμές και συγκινή-
σεις, που τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν. 
Είναι η ανάγκη μου να εκφράζομαι και να εκφράζω 
για να συνεχίζω στη ζωή μου. Είναι οι άνθρωποι που 
με βοήθησαν και που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη 
διαδρομή. Είστε όλοι εσείς που δεν σας γνώρισα ποτέ 
προσωπικά, αλλά με στηρίζετε και μέσω της μουσι-
κής μου πορευόμαστε παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Εί-
ναι τα γενέθλια μου και είστε όλοι καλεσμένοι για να 
το γιορτάσουμε ΜΑΖΙ!», λέει χαρακτηριστικά ο 12ος 
Πίθηκος.

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου ο Πάνος Μουζουράκης δίνει το μεγάλο του καλο-
καιρινό ραντεβού στο Fix Factory of Sound Open Air. Ώρα προσέλευσης από τις 
19:30 και έναρξης στις 21:30. Τιμές εισιτηρίων: early bird 10 ευρώ, προπώ-
ληση 12 ευρώ και ταμείο 14 ευρώ. Ο τραγουδοποιός με την χαρακτηριστική 
ζεστή φωνή και την ξεχωριστή, γοητευτική σκηνική παρουσία, θα παρασύρει 
το κοινό σε μια βόλτα γεμάτη τραγούδια από την προσωπική του δισκογρα-
φία, επιλογές από τη ξένη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια καλλιτεχνών 
που αγαπάει. Θα παρουσιάσει ακόμα τα καινούργια του τραγούδια από τον 
δίσκο του «Μονόλογος για δύο», όπου συνεργάζεται αποκλειστικά με τον 
Μανώλη Φάμελλο. Στη σκηνή τον πλαισιώνουν δυο αέρινες τραγουδίστριες, 
που συμμετείχαν στο Τhe Voice η Μυρτώ Ναούμ και η Κωνσταντίνα Ζωμενή.

Στο Eightball θα εμφανιστούν οι Different Perfect Trio την Τρίτη 20 
Ιουνίου. Ώρα 22:00. Είσοδος ελεύθερη. Οι Different Perfect Trio, με την 
Ιωάννα Παρισίδου στο τραγούδι, την Πωλίνα Κατσαβούνη στο σοπρά-
νο και τενόρο σαξόφωνο και φωνητικά, και τον Άγγελο Ποιμενίδη στα 
πλήκτρα, θα αγγίξουν τις ειδυλλιακές νότες Ελλήνων συνθετών σε 
ηχόχρωμα τζαζ, και θα κάνουν μια στάση στην εποχή του ελληνικού 
κινηματογράφου αλλά και τη ρετρό εποχή. Από τη γιορτή για την Ευρω-
παϊκή Ημέρα Μουσικής, που έρχεται κάθε χρόνο μαζί με το καλοκαίρι, 
με το θερινό ηλιοστάσιο, δεν θα λείψει ο ευρωπαϊκός αέρας με γαλ-
λικό, ιταλικό και ισπανικό ρεπερτόριο και φυσικά η μαγεία από γνώ-
ριμους τζαζ ήχους και μελωδίες για να απογειώσουν τις αισθήσεις.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, παγκόσμια 
ημέρα μουσικής, ο Κωνσταντίνος 
και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης στή-
νουν μια μουσική γιορτή στη Μονή 
Λαζαριστών. Ώρα 21:00. Tιμές ει-
σιτηρίων στην προπώληση 12 
ευρώ και γενική είσοδος την ημέ-
ρα της συναυλίας 14 ευρώ. Μαζί 
τους για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, η Λιβανέζα τραγουδίστρια Αρ-
μένικης καταγωγής, SarinaCross.

Το Pierrot Le Fou κλείνει 10 
χρόνια και θα το γιορτάσει στο 
Eightball το Σαββατο 17 Ιουνί-
ου. Ώρα 21:00. Είσοδος ελεύ-
θερη. Στο live θα συμμετέχουν 
οι Búrlot, Super Stereo, Able 
Bodies, Beyond The Blackout, 
Million Hollers, ενώ θα ακο-
λουθήσει και aftershow.

Οι Dub Adventure, Dub Garden και Ste&Northical 
(Κακό Συναπάντημα soundsystem) θα βρεθούν στο 
Rover bar την Τρίτη20 Ιουνίου και οι Bone Rave, Low 
Treble και Verba Volant την Τετάρτη 21 του μηνός. 
Ώρα 22:00. Είσοδος ελεύθερη.

Στο Θέατρο Γης θα βρεθεί ο Γιάννης Χαρούλης την 
Τρίτη 20 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 19:30 
και η έναρξη της συναυλίας στις 21:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 11 ευρώ φοιτητές/άνεργοι και 13 ευρώ γενική 
είσοδος. Ο Γιάννης Χαρούλης, μετά από έναν δημι-
ουργικό χειμώνα, ο οποίος σφραγίστηκε από την 
ερμηνεία του στον νέο δίσκο «Ο δωδεκάλογος του 
γύφτου» και την ευρωπαϊκή περιοδεία του, συνε-
χίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα και το φετινό 
καλοκαίρι, με μια μεγάλη γιορτή. Ένα ταξίδι με μου-
σικές, μελωδίες, νότες, εικόνες και συναισθήματα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ SANTERIA FEST vol.5Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ & B. ΣΚΟΥΛΑΣ 12ος ΠΙΘΗΚΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ & THE MOYZICIANS 

DIFFERENT PERFECT TRIO

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

PIERROT LE FOU

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

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

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585

Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360

Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294

Βallaro Π.Μελά 37, Πανόραμα, 2310269610

Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533

Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922

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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