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Οι πληγές που άνοιξαν από τον σει-
σμό στην Κω δεν θα κλείσουν εύκο-
λα. Και φυσικά δεν θα κλείσουν γρή-
γορα. Το νησί αυτό, που σήκωσε ένα 
πολύ μεγάλο βάρος του προσφυ-
γικού - μεταναστευτικού κύματος, 
χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο στην 
«καρδιά» του καλοκαιριού. Η εικό-
να των γκρεμισμένων κτιρίων όπως 
και η είδηση για τους δύο νεκρούς 
και τους δεκάδες τραυματίες κάνει 
τον γύρο του κόσμου. Το πλήγμα θα 
είναι μεγάλο και για τα γειτονικά νη-
σάκια, τη Νίσυρο και την Κάλυμνο, 
που εν πολλοίς «ζουν» από την κί-
νηση στην Κω. 

Αυτό που οφείλει κανείς να ανα-
γνωρίσει είναι πως ο κρατικός μη-
χανισμός έδειξε αντανακλαστικά. 
Καμία θερινή ραστώνη, τόσο όσον 
αφορά στο σκέλος των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του ΕΚΑΒ, της Πολιτι-
κής Προστασίας, όσο και αυτό του 

πολιτικού κόσμου. Μέσα σε λίγες 
ώρες από το χτύπημα των 6,4 
Ρίχτερ, βρέθηκαν στο νησί οι 
υπουργοί Προστασίας του Πολί-
τη Νίκος Τόσκας και Υποδομών 

- Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, 
μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας 

Νεκτάριο Σαντορινιό. Σε χρόνο dt 
κατέφθασε και το κλιμάκιο της 1ης 
ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο πολιτι-
κών μηχανικών. 

Οι πρώτες ώρες –μετά από μία φυ-
σική καταστροφή– είναι δύσκολες, 
καθώς το λιμάνι της Κω αντιμετω-
πίζει σοβαρό πρόβλημα από τις ζη-
μιές. Όλο το παραλιακό μέτωπο, ο 
καθρέφτης του νησιού, υπέστη με-
γάλο πλήγμα από τον Εγκέλαδο. Στα 

θετικά και η άμεση αντίδραση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά ανα-
βολή της συζήτησης για τον Πάνο 
Καμμένο και την υπόθεση «Noor 1». 
Η πολιτική ηγεσία του τόπου πρέπει 
αυτήν τη στιγμή να σκύψει πάνω 
από το νησί, τους κατοίκους και 
τους τουρίστες, με φυσική παρουσία 
αλλά και με πράξεις!

Η αποκατάσταση της κανονικότη-
τας είναι το μεγάλο στοίχημα! Το να 
σταλεί προς τα έξω το μήνυμα ότι, 
παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η 
Ελλάδα είναι μία χώρα που μπορεί 
να αντιμετωπίσει τέτοια πλήγματα 
άμεσα και αποτελεσματικά. Γι’ αυτό 
και δεν χωρούν κόντρες ή μικρο-
πολιτικές! Και επειδή πολλές φορές 
έχουμε γίνει μάρτυρες που η κρα-
τική μηχανή λειτουργεί άψογα τις 
πρώτες 48 ή 72 ώρες και μετά αρ-
χίζει να ασθμαίνει, πρέπει η Πολιτεία 
να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να 
αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και η Κως να γίνει άμε-
σα όπως ήταν πριν από τον σεισμό.

Είναι το ελάχιστο που μπορεί –που 
οφείλει, για την ακρίβεια– απένα-
ντι στους κατοίκους ενός νησιού 
που σήκωσαν τεράστιο βάρος με 
το προσφυγικό - μεταναστευτικό. 
Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
και τον τουρισμό, τη «βαριά βιομη-
χανία» της χώρας μας. Το τελευταίο 
που χρειαζόταν ήταν μία τέτοιου 
μεγέθους φυσική καταστροφή, γι’ 
αυτό και οι χειρισμοί πρέπει να εί-
ναι υποδειγματικοί, ώστε να μη γίνει 
μεγαλύτερη ζημιά στην εικόνα της 
χώρας μας στο εξωτερικό!
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Ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε άψογα, 
οι πολιτικοί κινητοποιήθηκαν στο... φτερό, το 
ζητούμενο είναι τι γίνεται μετά τις πρώτες 48 
ώρες

socialismata
Μέσα στα νεύρα ο Μπουτάρης… Κοτζάμ δήμαρχο Θεσσαλονίκης, φίλο του δημάρχου 
Μαραθώνα, βραβευμένο από διεθνή fora και τον πιο «μουράτο» και δεν τον προσκά-
λεσε ο υπουργός Χρ. Σπίρτζης #αρμόδια_επιτροπή_Βουλής #χάθηκε_η_πρόσκληση 
#οασθ #αυγά_και_πασχάλια

Εκείνα τα προπολεμικά λεωφορεία (βλ. έκδοση του ΟΑΣΘ 1976) πού να βρίσκονται 
άραγε(ς); #δημόσια_και_διατηρητέα #τραμ. Η Αθήνα αποφασίζει για όλα #ετελείωσε 
#οασθ_στη_θάλασσα

Καλά που είναι και ο Κωνσταντής…  Με τις θαλάσσιες αστικές συγκοινωνίες θα σω-
θούμε! Με 3,5 ευρώ κολυμπάς κιόλας #σε_Θερμαϊκό_όχι_ σε_ιδρώτα. (Χειρολαβές να 
βάλει το καραβάκι και ελεγκτή για  να πετάει στη… θάλασσα τους τζαμπατζήδες)

Το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης είναι πολύ  ικανοποιημένο από τη ψήφιση 
του νομοσχεδίου… κατά ΟΑΣΘ. Να δεις που τώρα όλα τα λεωφορεία θα κάνουν… 
«στάση Νοτοπούλου»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανίδης ακύρωσε τη συνέντευξη τύπου-απάντηση 
στο συνονόματο υπουργό υποδομών Χρήστο Σπίρτζη #Αθήνα_έμεινε_για_επιτροπή 
#έχασε_το_λεωφορείο

Με τόσους συγκοινωνιολόγους αυτή η πόλη και συγκοινωνίες δεν έχει… #Βούγιας 
#Δημαρέλος #Κωνσταντινίδης κ.α. #ΠΑΡΑΞΕΝΟ

Απορία: Ακόμη οι δήμοι να κάνουν τις δικές τους – διαδημοτικές – συγκοινωνίες. 
Όπως μαθαίνω ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ για παν ενδεχόμενο (βλ. κινητοποι-
ήσεις ΟΑΣΘ στη διάρκεια της Έκθεσης του Σεπτεμβρίου) έκλεισε πάλι… δρομολόγια 
#επίδομα_μπλε_και_κόκκινων_λεωφορείων #κρατικοποιούν_οασθ #αποκρατικοποι-
ούν_κερδοφόρες_εταιρείες

Δηλαδή θα σε πηγαίνουν στη θάλασσα (βλ. Επανωμή, Μηχανιώνα, Ν. Επιβάτες, Αγία 
Τριάδα)... δημόσιοι υπάλληλοι! #αριθμό_πρωτοκόλλου_με_μαγιό_πήρατε; #δεν_θα_
φθάσουμε_ποτέ #συγγνώμη_να_ρωτήσω_κάτι; #πίσω_από_το_γκισέ_κι_αγαπημένοι

Μηχανήματα που δεν δίνουν ρέστα θα συνδέονται με την… εφορία; #έκπτωση_φόρου 
#συμψηφισμός #ΛΟΓΙΚΟ

Με ιδιωτικό ΟΑΣΘ και «πλακωνόμαστε στις μπουνιές» #ελεγκτές Με δημόσιο ΟΑΣΘ 
να «περιμένετε στη σειρά σας κύριε» για «μπουνιές»; #στις_αργίες_θα_δουλεύει; 
#ΩΡΑΡΙΟ

Ιδιωτικός ΟΑΣΘ με λεφτά του δημοσίου… Δημόσιος ΟΑΣΘ με λεφτά των ιδιωτών 
#φορολογούμενοι_πληρώνουν_πάλι #τα_ρέστα_μας_λέμε…

#next_stop κρατικοποίηση του «Κωνσταντή» #πλάκα_κάνω_μην_αρχίσετε_να_πέ-
φτετε_στη_θάλασσα #καύσωνας_κρατικοποιήσεων #οασθ_στη_θάλασσα (φωτο 
Σάββας Αυγητίδης)

(#οασθ_στη_θάλασσα)Η Κως πρέπει να σταθεί  
γρήγορα στα πόδια της

Της @karapanagiotidu
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#τουρισμός

Προστίθενται στους τρεις, ήδη, υπάρχοντες 
προορισμούς Βεργίνα - Μετέωρα - Άγιον 
Όρος και αποτελούν την «αιχμή του δόρα-
τος» σε μια δυναμική προσπάθεια που ξεκί-
νησε πριν από δύο μόλις μήνες από τη Θεσ-
σαλονίκη!

Η AMMON express, η πρώτη ελληνική δια-
δικτυακή πλατφόρμα, για την προώθηση ορ-
γανωμένων ταξιδιών σε πολιτιστικούς προο-
ρισμούς της Ελλάδας έκανε μια εντυπωσιακή 
είσοδο στην τουριστική αγορά τον Ιούνιο. 
Από 1ης Ιουλίου ανακοίνωσε ότι εντείνει την 
προσπάθειά της, αξιολογώντας και αξιοποι-
ώντας τα θετικά αποτελέσματα και την αντα-
πόκριση που είχε στον πρώτο κιόλας μήνα 
λειτουργίας της.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες από 32 διαφορετικές 
χώρες εξασφάλισαν φθηνά το εισιτήριό τους, 
εύκολα, γρήγορα και απλά μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.ammonexpress.gr 
και πήραν μέρος στις εκδρομές για τους τρεις 
πρώτους προορισμούς, χωρίς προβλήματα, 
χωρίς καθυστερήσεις και με ενθουσιασμό 
που καταγράφεται, ήδη, στα σχόλια και τις 
κριτικές τους.

Αναλυτικά τα πρωτεία κράτησαν οι επισκέ-
πτες της Θεσσαλονίκης από: Κύπρο, Ρωσία, 
Αγγλία, Αμερική, Ισραήλ, Γερμανία, Αυστρα-
λία, Ιταλία και Λιθουανία. Τα σύγχρονα οχή-
ματα της ΑΜΜΟΝ express διέσχισαν περισ-
σότερα από 14.000 χιλιόμετρα, ξεκινώντας 
κάθε πρωί από τον εμβληματικό Λευκό 
Πύργο, με 4 μόνο στάσεις σε κεντρικά σημεία 
της Θεσσαλονίκης και κατευθυνόμενα, στη 
συνέχεια, απευθείας στους τρεις πρώτους 
προορισμούς.

Σε όλες τις εκδρομές, οι επιβάτες επέστρε-
φαν γοητευμένοι από την δύναμη του ελλη-
νικού Πολιτισμού και τις ομορφιές της ελλη-
νικής φύσης, ενώ σε όλους προσφέρονται σε 
ειδική συσκευασία δώρου σπόροι της ελλη-
νικής γης, αντίδωρο ελληνικής φιλοξενίας, 
για την επιλογή τους να ταξιδέψουν με την 
AMMONexpress. O αρωματικός και θερα-
πευτικός μάραθος, κέρδισε τους ταξιδιώτες, 
που επιστρέφουν στον τόπο τους με όμορφες 
αναμνήσεις και ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της 

δυναμικής που αναπτύχθηκε από τον πρώτο 
κιόλας μήνα οφείλεται στην άριστη συνεργα-
σία των θεσμικών παραγόντων της Θεσσα-
λονίκης, αλλά και στην εξαιρετική υποδοχή 
που είχε η προσπάθεια από τους ξενοδόχους 
και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες της πόλης.

Όλοι διέκριναν, στήριξαν και πρόβαλαν την 
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο 
του πολιτιστικού Τουρισμού, ως προστιθεμέ-

Η ΑΜΜΟΝ express προσθέτει  
συνεχώς νέους προορισμούς

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ!

Ο Όλυμπος και το Δίον, αλλά και οι εμβληματικοί αρχαίοι Φίλιπποι είναι οι δύο νέοι πολιτιστικοί προορισμοί της Μακεδονίας, τους οποίους, μπορεί πλέον να επιλέξει ο ξένος, αλλά 
και ο Έλληνας ταξιδιώτης στη χώρα μας, με κράτηση μέσω Διαδικτύου.
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νη αξία στην κοινή προσπάθεια για την ενδυ-
νάμωση, την ανάπτυξη και την ανάδειξη σύγ-
χρονων υπηρεσιών και των επιλογών που η 
Θεσσαλονίκη προσφέρει στους επισκέπτες 
της.

Είναι φανερό ότι ο χώρος του Διαδικτύου, η 
καινοτομία και η επιχειρηματική τόλμη απο-
δίδουν καρπούς και στο χώρο του Πολιτιστι-
κού Τουρισμού.

Σε κάθε έναν από τους πέντε προορισμούς 
η εταιρεία προσθέτει ένα σημείο επίσκε-
ψης ακόμη εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 
AMMONexpress PLUS χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για τον ταξιδιώτη και με συνέ-
πεια στην low cost πολιτική της.

Στο Διαδίκτυο και στην διεύθυνση www.
ammonexpress.gr, ένα μόνο «κλικ» χωρίζει 
τον ενδιαφερόμενο ταξιδιώτη από το να κλείσει 
μια θέση στο υπέροχο ταξίδι του ελληνικού πο-
λιτισμού, on line, γρήγορα και απλά... 

#τουρισμός
Οι πιο... πολιτισμένες 
εκδρομές στην Ελλάδα
Εκδρομές πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή  της 
γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου… Λογικό! Κι 
όμως δεν το σκέφθηκαν πολλοί. Μόνο η Ammon 
Express. Ο Δημήτρης Κιούκας, ο άνθρωπος πίσω 
από αυτό το εγχείρημα, ιδιοκτήτης και του Le Palace 
Art Hotel (ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης), εξηγεί στην Karfitsa: «Πρόκειται για υπηρεσία 
που δίνει τη δυνατότητα σε όποιον επισκέπτεται τη 
Θεσσαλονίκη να γνωρίσει δημοφιλείς προορισμούς 
πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέ-
ροντος της ευρύτερης περιοχής». 

Πώς ξεκίνησε το «ταξίδι στον πολιτισμό»;

Τον χειμώνα του 2016 μια ομάδα έμπειρων στελε-
χών του τουρισμού, του πολιτισμού, της επικοινωνί-
ας, της τεχνολογίας και της διοίκησης αποφασίζει να 
συστήσει τη νέα εταιρεία με την επωνυμία ΑΜΜΟΝ 
EXPRESS και να φέρει το… καινούργιο στην ταξιδιω-
τική εμπειρία. Την άνοιξη του 2017 το μεγάλο ταξίδι 
της ΑΜΜΟΝ EXPRESS ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη.

Στόχο έχει να αναβαθμίσει και να συμβάλει θετικά 
στην ανάπτυξη του ελληνικού πολιτιστικού τουρι-
σμού, αλλάζοντας τη σημερινή του εικόνα με σύγ-
χρονους τρόπους. Η εμπειρία του χώρου, η γνώση 
του αντικειμένου, η σύνδεση με την ελληνική και 
ευρωπαϊκή αγορά, η υποστήριξη των δράσεων με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα μεγάλα εφόδια της 
ομάδας της ΑΜΜΟΝ EXPRESS, μαζί με την τόλμη, τη 
δημιουργικότητα, την αποφασιστικότητα και την αξι-
οπιστία στην καθημερινή εργασία. Ακριβώς αυτή τη 
δύναμη εκφράζει και η επιλογή στην ονομασία της 
εταιρίας, που προέρχεται από τον… Άμμωνα Δία, 
ονομασία ταυτισμένη τόσο με την κορυφαία αρχαϊ-
κή θεότητα Δία, όσο και με τον Έλληνα στρατηλάτη 
Μέγα Αλέξανδρο. «Στην Ελλάδα ανήκει ένα μεγάλο 
κομμάτι της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
που επιθυμούν να γνωρίσουν και να απολαύσουν 
εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Και είναι κατά 
κοινή παραδοχή ο τόπος όπου εδώ και 2.500 χρόνια 
συναντώνται οι Επιστήμες με τις Τέχνες, ο Πολιτι-
σμός με την Ιστορία και τη Φιλοσοφία. Ο τόπος μας 
ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες με εξαιρετικά πλού-
σια πολιτιστική παράδοση που συνεπικουρείται από 
το μοναδικό μεσογειακό φυσικό περιβάλλον και κλί-
μα της. Ιδανικός συνδυασμός!» λένε οι συντελεστές. 

Όλα τα παραπάνω έχουν αναδείξει παγκοσμίως την 
Ελλάδα ως πόλο έλξης επισκεπτών που αναζητούν 
τη γνώση της Ιστορίας, την απόλαυση της ομορ-
φιάς και την ανάπαυση των διακοπών στη διάρκεια 
του ταξιδιού τους. Η ΑΜΜΟΝ EXPRESS με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, όπως είναι φυσικό, ξεκινάει από τη 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία που φημίζονται διε-
θνώς, καθώς διαθέτουν μερικά από τα ομορφότερα 
τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα παγκοσμίως. 
Βεργίνα, Μετέωρα, Άγιον Όρος στο ξεκίνημα, και 
Δίον, Όλυμπος, Πετράλωνα, Πέλλα, Φίλιπποι και Στά-
γειρα στη συνέχεια. Προορισμοί με ανεκτίμητη αξία 
που αποτελούν ζωντανά κομμάτια της ιστορικής μας 
κληρονομιάς, βρίσκονται σε απόσταση λίγων ωρών 
από τη Θεσσαλονίκη και ενδείκνυνται για συναρπα-
στικές μονοήμερες αποδράσεις. Ο ξένος και Έλληνας 
επισκέπτης, διευκολύνεται με σύγχρονο τρόπο και 
άνεση, να κερδίσει ποιότητα, χρόνο και χρήμα στη 
διάρκεια του ταξιδιού του.

Το νέο πρόγραμμα της ΑΜΜΟΝ express διαμορφώνεται έτσι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
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#ρεπορτάζ

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι βρί-
σκονται στο σταυροδρόμι τεσσάρων μεγά-
λων πόλεων (Θεσσαλονίκης - Σερρών - Κα-
βάλας - Δράμας), αλλά και πολύ κοντά στα 
Βαλκάνια, οι κάτοικοι των οποίων για ένα 
ακόμα καλοκαίρι δείχνουν τη σαφή προτίμη-
σή τους στην περιοχή, την οποία επιλέγουν 
για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα κατα-
λύματα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πλη-
ρότητας (της τάξης του 20-30%), όμως, το 
ίδιο δεν συμβαίνει και με τα εμπορικά κατα-
στήματα, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες 
να βρίσκονται σε απόγνωση. Καλύτερη είναι 
η κατάσταση στα καταστήματα εστίασης, κάτι 
που δείχνει πως ο κόσμος διαθέτει τα όποια 
χρήματά του για το φαγητό.

«Ανεβασμένοι σε σχέση με πέρυσι»

Ο δήμαρχος Βόλβης, κ. Διαμαντής Λιάμας, 
περιέγραψε στην Karfitsa την κατάσταση, 
που επικρατεί στην περιοχή του, σημειώ-
νοντας πως κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. 
«Πηγαίνουμε πολύ καλά και μπορώ να πω 
ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, όσον 
αφορά στις αφίξεις τουριστών από το εξω-
τερικό αλλά και στο εσωτερικό», σχολίασε 
σχετικά, για να προσθέσει: «Η Ασπροβάλτα, 
τα Βρασνά και ο Σταυρός προσελκύουν του-
ρίστες από όλη την Ευρώπη. Στους Σέρβους 
και στους Βούλγαρους των προηγούμε-
νων χρόνων, πλέον, έχουν προστεθεί και οι 
Ρουμάνοι, οι οποίοι συρρέουν στην περιοχή 
μας».

«Οι Έλληνες δεν ψωνίζουν  
όπως παλαιότερα»

Οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο, που 
απολαμβάνει το μπάνιο του στα καταγάλα-
να νερά της Ασπροβάλτας και του Σταυρού, 
όμως, τα εμπορικά καταστήματα στις δύο πε-
ριοχές «αναστενάζουν». Μπορεί τα καταλύ-
ματα να είναι γεμάτα, το ίδιο δεν συμβαίνει, 
όμως, και με τα μαγαζιά, οι ιδιοκτήτες των 
οποίων ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες τον 

Έλληνες και ξένοι «ψηφίζουν» 
 Ασπροβάλτα και Σταυρό

«ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ… ΤΑΒΕΡΝΕΣ»

Πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι και φέτος η Ασπροβάλτα και ο Σταυρός, που βρίσκονται σε απόσταση 
μόλις μίας ώρας από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο κατεξοχήν τουριστικές περιοχές του νομού, οι οποίες φέτος εμφανίζουν σημαντική 

τουριστική κίνηση, αυξημένη συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Της  Ελένης Τσαλκατίδου

Ο πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας – Βρασνών, κ. Παναγιώτης Επιτρόπου, ανέλυσε την εικόνα, που παρουσιάζουν την περίο-
δο αυτή τα καταλύματα. «Η τουριστική περίοδος, που διανύουμε, παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 20-30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Μάλιστα, 
τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανοίξει η αγορά του εξωτερικού, αφού πέρα από τους Σέρβους, τους Σκοπιανούς και τους Βούλγαρους, η περιοχή προσελκύει 
και πολλούς Ρουμάνους, οι οποίοι αποτελούν το 30% του συνόλου των τουριστών, ενώ φέτος υπάρχουν αφίξεις και από τη Μολδαβία, την Ολλανδία, τη 
Σουηδία και τη Νορβηγία. Οι ξένοι ξεκινούν να έρχονται από τα τέλη Μαΐου και καταφθάνουν συνεχώς μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη», σχολίασε ο κ. Επιτρόπου, 
για να περιγράψει και την εικόνα, που έχει βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων για τον Αύγουστο: «Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως η πληρότητα των 
καταλυμάτων για τον μήνα Αύγουστο είναι στο 90%, ενώ αντίστοιχα πέρυσι ήταν στο 70%. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε βέβαια και το γεγονός ότι πλέον 
έχει μεγαλώσει η τουριστική περίοδος, αφού δεν μιλάμε πια μόνο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες…».

«Αύξηση των τουριστών φέτος κατά 20-30%» 
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Αύγουστο. Ο υπάλληλος καταστήμα-
τος διαφόρων ειδών στον κεντρικό 
δρόμο της Ασπροβάλτας, Φάνης 
Σκούρτης, τόνισε στην Karfitsa 
πως ναι μεν υπάρχει περισσότε-
ρος τουρισμός συγκριτικά με πέ-
ρυσι, ωστόσο, όπως λέει «η κίνηση 
είναι πεσμένη. Μόνο τώρα, στα μέσα 
Ιουλίου, άρχισε να φαίνεται η διαφορά και 
ν’ ανεβαίνει λίγο η τουριστική κίνηση, όσον 
αφορά στο δικό μας κομμάτι. Επίσης, θα πρέ-
πει να λάβουμε υπόψη μας και τι τουρισμός 
έρχεται: αυτήν την στιγμή οι περισσότεροι εί-
ναι Σέρβοι, οι οποίοι δεν ψωνίζουν. Από την 
άλλη πλευρά, οι Έλληνες δεν ψωνίζουν όπως 
ψώνιζαν παλαιότερα και αυτό είναι το στοι-
χείο που κρίνει τον τζίρο μας».

«Κάθε πέρυσι και καλύτερα»

Από την πλευρά του, ο κ. Θεο-
δόσης Καρακάσης, ο οποίος δι-
ατηρεί κατάστημα με παπούτσια 

στον Σταυρό την τελευταία δεκαετία, 
επεσήμανε ότι «κάθε πέρυσι και 

καλύτερα», για να εξηγήσει πως 
«το λιανικό εμπόριο έχει πτωτι-
κή τάση της τάξης του 10% κάθε 
χρόνο. Αυτό οφείλεται τόσο στην 

έλλειψη χρημάτων όσο και στα 
φτηνά τουριστικά πακέτα. Επίσης, οι 

Κινέζοι μάς έχουν κάνει μεγάλη ζη-
μιά», σχολίασε ο κ. Καρακάσης, για 
να προσθέσει: «Μπορεί τα τουρι-
στικά καταλύματα να είναι γεμά-
τα, όμως, η αγορά δεν κινείται». 
Η κ. Μάβια Κλίμα είναι υπάλ-
ληλος καταστήματος, που ασχο-
λείται με το λιανικό εμπόριο στον 

κεντρικό δρόμο του Σταυρού και 
δεν κρύβει την απογοήτευσή της για 

τη χαμηλή τουριστική κίνηση. «Πέ-
ρυσι ήμασταν καλύτερα», τόνισε 
αρχικά, για να σταθεί στο ότι: «Η 
περιοχή έχει ποσοτικό τουρισμό, 

αλλά όχι ποιοτικό. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγ-
ματα θα είναι καλύτερα το πρώτο 15νθημερο 
του Αυγούστου».

«Περιμένουμε άνοδο  
τον Αύγουστο»

Εντελώς διαφορετική φαίνεται 
να είναι η κατάσταση στον χώρο 

της εστίασης, αφού αν κά-
νει κανείς μια βόλτα στους 

κεντρικούς πεζόδρομους 
της Ασπροβάλτας και του Σταυ-
ρού κατά τις απογευματινές 
και τις βραδινές ώρες, 

θα διαπιστώσει πως 
οι τουρίστες δίνουν τα 

χρήματά τους στο φαγητό. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ιδιοκτήτης 
καταστήματος fast food στην 
Ασπροβάλτα, κ. Αριστοτέλης 
Ηλιοπρασίδης, δηλώνει ευχαριστη-
μένος από την μέχρι τώρα κίνηση: «Είμα-

στε πολύ ευχαριστημένοι από την κίνηση 
και σε σχέση με πέρυσι μπορώ να πω ότι 

είμαστε ανεβασμένοι. Περιμένουμε, μά-
λιστα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 20 

Αυγούστου, όταν και θα έρθουν οι 
Έλληνες, ν’ ανέβει ακόμα περισ-
σότερο η δουλειά μας». Ίδια είναι 

η εικόνα, που έχει και ο κ. Κώστας 
Γιασεμάκης, ιδιοκτήτης ταβέρνας 

στον Σταυρό: «Η κίνηση πηγαίνει πολύ 
καλά και μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαρι-

στημένοι. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, ο 
τουρισμός έχει ανοδική πορεία και 

περιμένουμε ακόμη περισσότε-
ρο όσο πλησιάζουμε προς τις 15 
Αυγούστου. Ο τουρισμός της πε-

ριοχής είναι ανάμεικτος και προέρ-
χεται τόσο από ευρωπαϊκές χώρες 

όσο και από πόλεις της Ελλάδας, καθώς 
πρόκειται για έναν οδικό προορισμό, που εί-
ναι εύκολα προσβάσιμος». Σε ερώτηση για το 
αν ο κόσμος ξοδεύει χρήματα για το φαγητό 
του, είχε να πει: «Ο κόσμος βγαίνει έξω και 
τρώει. Το κατά δύναμιν τουλάχιστον. Εξαρτά-
ται, βέβαια, από το τι διαθέτει ο καθένας στην 
τσέπη του και τι ποσό θέλει να ξοδέψει για το 
φαγητό του».

#ρεπορτάζ

Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννης Καραμπίδης, ιδιοκτήτης εστιατορίου στον πεζόδρομο της Ασπροβάλτας, δεν υποστηρίζει τα παρα-
πάνω. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η κατάσταση είναι άσχημη. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά σε γενικές γραμμές 
δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αν δεν έρθει ο Έλληνας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Για την ώρα, οι τουρίστες στην περιοχή είναι κυρίως 
Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, οι οποίοι δεν αφήνουν λεφτά: βγαίνουν νωρίς, τρώνε λίγο και πηγαίνουν νωρίς ύπνο. Δεν 
είναι σαν τους Έλληνες», λέει. Ο κ. Καραμπίδης πιστεύει, βάσει και της εμπειρίας του από τα προηγούμενα χρόνια, ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί τον Αύγουστο. «Πιστεύουμε ότι τον Αύγουστο θ’ αλλάξει λίγο η κατάσταση, αν και αρκετά σπίτια στην περιοχή παραμένουν 
κλειστά και με κομμένα ρεύματα!», καταλήγει.

«Οι ξένοι δεν αφήνουν λεφτά, όπως οι Έλληνες» 
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«Μέσα από το περίπτερο, τις περισσότερες φορές, βλέπω τον κόσμο να περπατάει σα να είναι χαμένος», αναφέρει ο κ. 
Αρβανίτης. «Εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και δεν μας αφήνει ο κόσμος», επισημαίνει η κ. Τριανταφυλλίδου, ενώ 
ο κ. Γεμετζόπουλος σημειώνει πως «αν δω ότι κάποιος παίρνει κάτι για να φάει και όχι για  να το μεταπουλήσει, φυσικά 

και βοηθάω». Η Karfitsa μίλησε με υπαλλήλους και ιδιοκτήτες περιπτέρων του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Οι 
περισσότεροι κατέληξαν στο ότι «παλιά είχε κέρδος η δουλειά, τώρα με το ζόρι “βγαίνει” ένας βασικός μισθός».

ΜΠΟΡΕΊ κάποιος να κάνει κριτική σε Αποφάσεις της 
Δικαιοσύνης σε μια Δημοκρατία; Ασφαλώς και μπορεί. Απ’ ότι 
θυμάμαι μόνο η κ. Β. Θάνου ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
είχε ξεσαλώσει με παρεμβάσεις κατά δικαστικών και ανθρώ-
πων μεγάλου επιστημονικού κύρους όπως ο Σ. Τσακυράκης, 
όταν θεωρούσε ότι γινόταν δέκτης αμφισβήτησης για πρω-
τοβουλίες της. Είναι η ίδια κυρία που ζήτησε παραβίαση του 
Συντάγματος για να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου και για την συνολική της προσφορά στην Δικαιοσύνη 
εβραβεύθη διοριζόμενη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δύο 
χρόνια πριν είχε οριστεί υπηρεσιακή Πρωθυπουργός και για 
να βρεθεί στην κορυφή της Δικαιοσύνης «εφαγώθησαν » 
ουκ ολίγοι.

ΕΧΕΊ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, δυσλειτουργίες, παθογένειες η 
Δικαιοσύνη στην χώρα μας; Ασφαλώς και έχει και πολλά. 
Ωστόσο, δεν είδα αυτά τα δυόμιση χρόνια, αλλά και πριν καμία 
μεγάλη τομή για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των 
λειτουργιών της ούτε από την τωρινή αριστερή Κυβέρνηση, 
ούτε μέτρα που να εμπεδώνουν την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών (π.χ. κατάργηση της διαδικασίας ορισμού των ηγε-
σιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων από τις Κυβερνήσεις). Ο κ. 
Παπαγγελόπουλος για παράδειγμα, αντί να αναρωτιέται γιατί 
«έχει κατρακυλήσει η Δικαιοσύνη τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια» θα έπρεπε να μας πει τι έκανε αυτό το διάστημα αυτός 
και η πρώην συνάδελφός του ως πρώην ανώτατοι δικαστικοί 
και ο ίδιος ως Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Αν 

θυμάμαι καλά ο μόνος Νόμος που ψηφίστηκε αυτά 
τα χρόνια από την Κυβερνητική πλειοψηφία ήταν 

ο Νόμος για την αποφυλάκιση Ξηρού, που ως 
αποτέλεσμα είχε την αποφυλάκιση βαρυποινι-
τών που έχουν διαπρέψει στο κοινό έγκλημα.

ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΛΕΊ λοιπόν αυτά τα επι-
χειρήματα αυτή η Κυβέρνηση γιατί για άλλη 

μια φορά ψεύδεται και υποκρίνεται. Άλλο 
να κάνεις κριτική σε αποφάσεις και άλλο να 

υπαγορεύεις ποιες είναι οι σωστές αποφάσεις. Το 
πρώτο είναι Δημοκρατία, το δεύτερο είναι ανοικτό 

φλερτ με τον ολοκληρωτισμό. Η παρέμβαση Τσίπρα για 
παράδειγμα πριν την απόφαση του Σ.τ.Ε. για τον φοβερό και 
τρομερό Νόμο Παπά για τα κανάλια ήταν αντιδημοκρατική 
ενέργεια και παραβίαση της Αρχής διάκρισης των εξουσιών. 
Δείγμα δε παρακρατικής αντίληψης και πρακτικής ήταν ο 
εκβιασμός του Αντιπροέδρου του Σ.τ.Ε. πριν την συνεδρίαση 
που κήρυξε τον Νόμο αντισυνταγματικό.

Η ΨΗΦΊΣΗ των παρατάσεων των συμβασιούχων και το 
κλείσιμο του ματιού για μονιμοποίησή τους ήταν φανερά 
ετσιθελική και αντισυνταγματική και το ήξεραν. Το ίδιο και μια 
σειρά άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ή υπουργικές 
αποφάσεις. Τι τους φταίει λοιπόν η Δικαιοσύνη; Σε ένα τους 
φταίει και είναι πια φανερό και αυτό είναι, οτι προσπάθησαν 
σε συνεργασία με το βαθύ δικαστικό κράτος που εκφράζει 
το δίδυμο Θάνου- Παπαγγελόπουλου να ελέγξουν την 
Δικαιοσύνη  να την καταστήσουν υποχείριό τους. Δεν τα 
κατάφεραν και τώρα προσπαθούν να τη διασύρουν. Πρόκειται 
για πολύ σοβαρό χτύπημα της Δημοκρατίας που δεν πρέπει 
να επιτραπεί να περάσει.

ΕΊΝΑΊ Η ΔΕΎΤΕΡΗ προσπάθεια να χτυπηθεί η 
Δημοκρατία. Η πρώτη ήταν όταν ουσιαστικά προετοίμαζαν 
πραξικοπηματικά την αλλαγή των συμμαχιών της χώρας και 
την έξοδο από την Ε.Ε. και από το ευρώ το 2015. Ηττήθηκαν 
τότε. Θα ηττηθούν και τώρα. Πολύ περισσότερο που τώρα 
είναι Κυβέρνηση που την εμπιστεύεται το 13%, ενώ την 
Δικαιοσύνη την εμπιστεύεται το 42% (έρευνα ΟΟΣΑ). Πολύ 
περισσότερο όταν η Κυβέρνηση είναι η τελευταία που μπορεί 
να μιλήσει όταν την κυνηγάει η υπόθεση της δράσης Καμμέ-
νου, η υπόθεση της λαθρεμπορίας με το γνωστό πλοίο στα 
Χανιά, η εξέταση όσων συνέβησαν το 2015 με θύμα την χώρα 
και την ζωή των πολιτών.

ΒΡΊΣΚΟΜΑΣΤΕ εν ολίγοις μπροστά σε μια μεγάλη πρό-
κληση που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.  Ασφαλώς και η 
Κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει και ατζέντα, αναζητώντας 
νέους εχθρούς αφού Μέρκελ, Σόιμπλε και Δ.Ν.Τ. είναι πια φί-
λοι. Ασφαλώς και επιδιώκει να φανεί ως θύμα που ενώ θέλει 
να προωθήσει «φιλολαϊκή» πολιτική, της βάζουν εμπόδια οι 
δικαστικοί. Ασφαλώς και παίζει για πολλοστή φορά ένα επικοι-
νωνιακό παιχνίδι για να συσπειρώσει τους εναπομείναντες.

ΤΟ ΜΕΊΖΟΝ όμως είναι το παιχνίδι με την φωτιά, το παιχνίδι 
με βασικές αρχές της Δημοκρατίας και εδώ δεν μπορεί να 
υπάρχει για πολύ η παραμικρή ανοχή για  απόψεις για «λαϊκά 
δικαστήρια», δικαιοσύνη των κινημάτων, υπουργούς που 
μιλάνε με βαρυποινίτες και Υπουργούς Δικαιοσύνης που προ-
αναγγέλλουν αλλαγές δικαστικών αποφάσεων με δικαστήρια 
«άλλης σύνθεσης».

ΑΠΕΝΑΝΤΊ σ’ αυτά πρέπει να υπάρχει μετωπική, καθολική 
αντίδραση εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ 
όλη αυτή η παράνοια.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Μετωπική απάντηση 
απέναντι σε όσους παίζουν  
με την Δημοκρατία

«Είμαι προβληματισμένος για 
το μέλλον, απογοητευμένος 

δεν θα είμαι ποτέ»
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#δικό_σας
«ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»

Περιπτεράδες σε ρόλο... ψυχολόγου και tour guide! 

Χαράλαμπος  
Πεζοδρόμος  

24 ετών,  
υπάλληλος 
περιπτέρου

Κάποιες φορές o 
κόσμος είναι πολύ 
απότομος. Πολλές 

φορές βιάζεται ή φωνάζει. Δεν σκέφτε-
ται ότι κι εγώ είμαι άνθρωπος αλλά και 

εργαζόμενος .

Νίκος Αρβανίτης,  
45 ετών, υπάλλη-

λος περιπτέρου
Όταν κάνει 

κάποιος αυτή τη 
δουλειά βλέπει 

πολύ κόσμο, με 
θετικά και αρνητικά 

στοιχεία. Μέσα από το περίπτερο, τις 
περισσότερες φορές, βλέπω τον κόσμο 
να περπατάει σα να είναι χαμένος. Εμείς 

δουλεύουμε και το βράδυ. Δε νιώθω 
ασφαλής. Είναι επικίνδυνα. Μας έχουν 

κλέψει, κυρίως, προϊόντα. Δεν έχει 
απειληθεί ποτέ η ζωή μου και εύχομαι 

να μην συμβεί ούτε σε μένα, ούτε στους 
συνεργάτες μου. Είμαι προβληματισμέ-
νος για το μέλλον, απογοητευμένος δεν 
θα είμαι ποτέ. Για το μέλλον της χώρας, 
πιστεύω ότι «είναι ρόδα και θα γυρίσει» 

και ότι κάποια στιγμή θα «σηκώσουμε 
κεφάλι». 

Λυδία  
Τριανταφυλλίδου,  

40 ετών,  
υπάλληλος περι-

πτέρου
Αυτή τη στιγμή ζούμε 

σε μια υπέροχη πόλη την οποία έχουμε 
καταστρέψει εμείς οι ίδιοι. Λόγω της 

κρίσης, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. 
Εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε 

και δεν μας αφήνει ο κόσμος. Μέσα στις 
οχτώ ώρες εργασίας, έρχονται πέντε 

ζητιάνοι και ζητάνε νερό, αν δεν δώσεις 
σε κάποιον, θα έρθει να κλέψει. Δου-

λεύουμε για τους άλλους. Δεν «μένουν» 

λεφτά. Υπάρχει πολύς κόσμος που δεν 
έχει να φάει. Υπάρχουν άτομα, με εξαρ-

τήσεις  από ουσίες, που παίρνουν ένα 
εισιτήριο του ενός ευρώ και το πουλάνε 

στο επόμενο περίπτερο για να πάρουν τα 
λεφτά και τη δόση τους. Έχουν φέρει εισι-

τήρια για να πάρουν λεφτά και τους είπα 
ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και εμένα 

με έκλεψαν και τα πούλησαν. Η Ελλάδα 
έχει καταρρεύσει. Ο ένας κλέβει από τον 
άλλο για να επιζήσει. Κάθε μέρα γίνεται 

χειρότερη η κατάσταση. 

Κυριάκος  
Γεμετζόπουλος,  

32 ετών, 
υπάλληλος 
περιπτέρου

Τα μάτια μου 
έχουν δει αρκετά 

παράξενα πράγματα. Με έχει ρωτήσει 
κάποιος, που μπορεί να βρει ένα περίπτε-

ρο. Πολλοί ρωτάνε αν πουλάμε τσιγάρα. 
Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να 

κλέψουν, υπάρχουν και άνθρωποι που 
έχουν πραγματικά πρόβλημα, θέλουν 

να φάνε κάτι ή να πιουν ένα νεράκι. Όλα 
αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δου-

λειά, το μάτι μου έχει μάθει να ξεχωρίζει 
αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη 
και αυτούς που το έχουν «σαν σύστημα». 
Αν δω ότι κάποιος θέλει να πάρει κάτι για 
να φάει και δεν θέλει να το μεταπουλήσει, 

φυσικά και βοηθάω. Μας έκλεψαν και 
εμείς τους κυνηγούσαμε. Σχετικά με το 

τζίρο, πλέον δουλεύουμε για τις βιομηχα-
νίες. Έχουν μειωθεί τα ποσοστά κέρδους 

σε όλα τα προϊόντα. Αυξήθηκαν οι τιμές 
των τσιγάρων. Πολλοί «κόβουν» το κά-

πνισμα. Υπάρχουν αυτοί, πλέον, που αγο-
ράζουν ένα καπνό και τον…  κρατάνε μια 

βδομάδα. Κάποτε ο κόσμος έβγαινε για 
ποτό το Σάββατο και αγόραζε ένα μικρό 
καπνό, «τον καπνό του Σαββατοκύρια-
κου». Αυτοί οι καταναλωτές δεν υπάρ-

χουν πλέον. Το περίπτερο, σαν επιχείρη-
ση, υφίσταται μόνο στην Ελλάδα και δεν 

έχει, αποκλειστικά, εμπορικό χαρακτήρα. 
Βοηθάει πολύ κόσμο να προσανατολιστεί, 

είναι, δηλαδή… tour guide, λέγοντας, 
για παράδειγμα, στους τουρίστες που 

είναι τα μνημεία της πόλης. Υπάρχουν, 

επίσης, άνθρωποι που νιώθουν μοναξιά. 
Σου λένε τα προβλήματα τους, χωρίς να 
ξέρεις το όνομά τους. Ως επί το πλείστον 
είναι ηλικιωμένοι. Ο περιπτεράς είναι «ο 
ψυχολόγος της γειτονιάς». Το περίπτερο 
έχει πρόσωπο, δεν είναι μια απρόσωπη 
επιχείρηση. Επίσης, το περίπτερο είναι 
μια επιχείρηση που συντηρεί μια ολό-

κληρη οικογένεια. Δεν θα δεις σε πολλά 
περίπτερα να δουλεύουν υπάλληλοι. 

Δημήτρης 
Καλαντζής,  

27 ετών, 
υπάλληλος 
περιπτέρου

Το βράδυ βλέ-
πουν πολλά τα μά-

τια μου. Έχω δει πολλούς μεθυσμένους 
και πολλοί από αυτούς είναι επιθετικοί. Το 

καλό είναι ότι είναι «γνήσιοι» άνθρωποι, 
«αυθεντικοί». Τη νύχτα συναντάς ανθρώ-

πους που έχουν προβλήματα και σου τα 
λένε. Από ένα σημείο και μετά γίνεσαι…  
ψυχολόγος, βλέπεις τις εκφράσεις των 

προσώπων τους και μπορείς να τους 
«διαβάσεις». Ένα περίπτερο έχει πολύ 

χαμηλό ποσοστό κέρδους, αλλά μεγαλύ-
τερο πρόβλημα έχουμε με τον δήμο, ο 

οποίος σε περιορίζει να βάλεις περισσό-
τερα πράγματα εκτός περιπτέρου, για 

παράδειγμα ψυγεία και επιβάλλονται και 
πρόστιμα. 

Οδυσσέας Αριστάδης, 
37 ετών, ιδιοκτήτης περιπτέρου

Πρέπει να δουλεύω για να βγάλω τα 
προς το ζην πάνω από 12 ώρες. Νιώ-
θουμε ασφαλείς γιατί υπάρχει μεγάλη 

αστυνόμευση. Επιβάλλονται τσουχτερά 
πρόστιμα. Παλιά είχε κέρδος η δουλειά, 

τώρα με το ζόρι “βγαίνει” ένας βασι-
κός μισθός. Ζούμε με 500 ευρώ αλλά 

χρωστάμε τον ΕΦΚΑ, τους φόρους, τα 
δημοτικά τέλη, τη ΔΕΗ, παντού… 
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#κοινωνία

«Πιστεύω ότι είμαστε ακόμη υπό ραγια-
δισμό. Το 1821 δεν δικαιώθηκε…» λέει η 
συγγραφέας Ζένια Κατσούλη, αναφερό-
μενη στο νέο της βιβλίο «το ριγέ κοστούμι 
του Μουσταφά». Δεκαεννέα χρόνια επίπο-
νης έρευνας και ένα Συνέδριο που έγινε 
το 1998 με θέμα «η εικόνα του άλλου στα 
σχολικά βιβλία» ήταν η αφορμή για το ριγέ 
κοστούμι του Μουσταφά-θωρακίζοντας 
την ιστορική μνήμη με αποδείξεις. Ένα ντο-
κουμέντο για τη Μικρασιατική καταστροφή 
γραμμένο με μυθιστορηματικό τρόπο , αλλά 
και στοιχειοθετημένο με πλούσιο υλικό. 
«Δεν μπορούμε να απαλείψουμε την ιστο-
ρία και να σβήσουμε τα ιστορικά γεγονότα 
ακόμη κι αν υπάρχουν συμφωνίες να μεί-
νουμε μακριά από εθνικές μεροληψίες», 
λέει η συγγραφέας, συμπληρώνοντας «δεν 
είναι δίκαιο να οργίζεσαι με την αλήθεια».

Ιστορίες από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή και ντοκουμέντα για τη συνεχιζόμενη 
υποτέλεια μιας χώρας, με πολίτες ήρωες 
και πολιτικούς… μικρούς σε «ανάστημα». 
Η γιαγιά Ναρλή με χαμένα τα λογικά από 
χρόνια, είχε στα μπράτσα, το στήθος και τα 
χέρια της βαθιά κοψίματα. Ο χρόνος είχε 
επουλώσει τις πληγές, όχι όμως και την 
τραυματισμένη της ψυχή. Τα ίχνη αυτού του 
δράματος ανακάλυψαν οι εγγονές της όταν 
την έπλεναν, κι ο πατέρας τους  διηγήθηκε 
μια ιστορία. Ήταν η δική του ιστορία. Επτά 
παιδιά της έσφαξαν οι Τούρκοι στην αγκα-
λιά της. Σώθηκε μόνο ένα. Για να μετρήσει 
αργότερα τις μαχαιριές πάνω στο σώμα  της 
μάνας που μάταια προσπαθούσε να προφυ-
λάξει τα σπλάχνα της. Αντί για επιλόγους, η 
Ζένια Κατσούλη χρησιμοποιεί προτροπές 
προς τους αναγνώστες της, αλλά και ντο-

κουμέντα, όπως το ΦΕΚ της 27ης Ιουνίου 
2001 για την κύρωση της Συμφωνίας μετα-
ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δη-
μοκρατίας της Τουρκίας για  την πολιτιστική 
συνεργασία. Σύμφωνα με αυτό η Ελλάδα και 
η Τουρκία συμφωνούν: Να προωθήσουν 
και να ενδυναμώσουν την άμεση συνερ-
γασία μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Να ενθαρρύνουν 
τις σπουδές στα πλαίσια των πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων τους. Να συνεργάζονται 
στην παρουσίαση της ιστορίας, της γεω-
γραφίας, του πολιτισμού και της οικονομί-
ας της άλλης χώρας, ιδιαίτερα στα σχολικά 
βιβλία. Με αυτό τον στόχο θα συστήσουν 
μια Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που 
θα ανταλλάξει και θα μελετήσει τα σχολικά 
βιβλία για να προτείνει τη διόρθωση των 
ανακριβειών...

«Δεν είναι δίκαιο να οργίζεσαι με την… αλήθεια»
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΙΣΤΟΡΙΑ!

Της Στελίνας Μαργαριτίδου

Είναι πτυχιούχος Αγγλικής και 
Ελληνικής Φιλολογίας. Δίδαξε 
σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια. 
Ασχολείται με τη Λογοτεχνία , το 
Θέατρο, τη Μουσική, τη Θεατρική 
Ενδυματολογία. Έχει τιμηθεί με δέκα 
διακρίσεις στο 
Θέατρο, την 
Ποίηση, στο Δι-
ήγημα και με το 
πρώτο Διεθνές 
Βραβείο της Ιτα-
λίας «Giovanni 
Gronchi » στην 
Ποίηση.

Ποια είναι η Ζένια Κατσούλη;

Το PHILOXENIA SPA HOTEL ανακαινισμένο εδώ και λίγες... εβδομάδες (!)  στο κέντρο του Πευκοχωρίου, 
μόλις λίγα λεπτά από την πανέμορφη παραλία, μας περιμένει ΚΑΙ με πισίνα, kids club, γυμναστήριο & σπα! 
Η... όαση ξεκούρασης και χαλάρωσης είναι προσιτή σε όλους, με οικογενειακά πακέτα (με ημιδιατροφή), 
προσφορές για απαιτητικούς επισκέπτες (πολυτελείς σουίτες), δωμάτια με... θέα, για μικρές και μεγάλες 
παρέες! 

Επίσης, ο όμιλος «PHILOXENIA KOURKOUDIALOS» διαθέτει συγκρότημα και διαμερισμάτων (PHILOXENIA 
VILLAGE, PHILOXENIA ESTIA για διαμονή μόνο στο κέντρο του Πευκοχωρίου). Η εμπειρία θα σας μείνει αξέ-
χαστη και μοναδική! 

Για κρατήσεις στο www.philoxenia-hotel.gr 
τηλ. 2374061134 info@philoxenia-hotel.gr 

facebook PHILOXENIA KOURKOUDIALOS

Ταξιδιώτες σε μια νοητή διαδρομή 
«Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης – Μι-
λάνο -Νίκαια - Κυανή Ακτή» κι επι-
στροφή με το ξύλινο καραβάκι που 
μοναδικό προορισμό έχει ένα όμορ-
φο νησί του Βορείου Αιγαίου. Είναι 
η ιστορία της Έλλης, μιας  γυναίκας 
που τολμά να κοιτάξει τον έρωτα 
κατάματα από νεαρή  ηλικία, χωρίς 
κανένα ενδοιασμό! Μια καθημερινή 
κοπέλα,  όμορφη και σαγηνευτικά… 
άγαρμπη, τιθασεύει το κορμί της 

ανάμεσα σε άντρες που αφήνουν το 
σημάδι τους στον κόσμο. 

Αρμενίζει αγέρωχα  μέσα στην θα-
λασσοταραχή  των απρόσμενων  και 
εφιαλτικών  γεγονότων. Η εγγονή 
του Αιόλου γεννήθηκε για να αγαπη-
θεί, γεννήθηκε να δίνει πνοή με την 
ματιά της και μόνο. 

Διατίθεται σε ΙΑΝΟ, PUBLIC, ΠΡΩΤΟ-
ΠΟΡΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ κι άλλα βιβλιοπω-
λεία...

Διακοπές και... ανάσα ζωής!

«Ελλη η εγγονή του Αιόλου»
Μυθιστόρημα των εκδόσεων “ΠΝΟΗ” για τη δύναμη, την αλήθεια και τον έρωτα 

της Αλεξάνδρας Κουρκουδιάλου
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#opinions

ΣΤΗΝ ΤΎΧΗ ΤΟΎ έχει αφεθεί ο αγροτικός κόσμος 
της χώρας, καθώς οι κυβερνητικές πολιτικές για 
τον πρωτογενή τομέα έχουν δημιουργήσει ένα εξαι-
ρετικά δυσμενές πλαίσιο άσκησης της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας και της αλιείας.

Δεν είναι μόνο οι φορολογικές επιβαρύνσεις και 
το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας του αγροτι-
κού τομέα, που έχει επιδεινώσει με κάθε τρόπο η 
κυβέρνηση. Είναι κυρίως οι πολιτικές, στις οποίες 
δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στήριξης και συνεπώς 

καμιά δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς 
τομέα.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ τις επιδοτήσεις και τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία διατί-
θενται και μάλιστα με στρεβλό τρόπο 
πολλές φορές, όπως στην περίπτω-
ση του προγράμματος των νέων 
γεωργών, η κυβέρνηση βαδίζει χωρίς 

συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης του 
βασικού πυλώνα της εθνικής οικονομί-

ας. Διαχειρίζεται, δεν κυβερνά. Δεν παίρνει 
αποφάσεις κι όταν τις παίρνει δημιουργεί 

μεγαλύτερα προβλήματα.

ΤΑ ΚΊΝΗΤΡΑ είναι άγνωστη λέξη για την κυ-
βέρνηση, όπως και οι παρεμβάσεις βελτίωσης της 
άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. Αποτέλεσμα 
είναι να έχουν «παγώσει» ακόμη και οι προσπάθειες 
που έγιναν –αλήθεια είναι όχι με τόσο τολμηρά βή-
ματα- και στα προηγούμενα χρόνια για εκσυγχρονι-
σμό της παραγωγής, για ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας, για προώθηση του εξαγωγικού χαρακτήρα 
των αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, 
για προβολή των σπουδαίων από άποψη ποιότητας 
αγροτικών μας προϊόντων.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ έχει δημοσιοποιήσει 
μια πολύ συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για να 
ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας. Από τις δημόσιες 
δεσμεύσεις του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, για εφαρμογή πολιτικών ελάφρυνσης των 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 
που έχουν εξαντλήσει μετά τα τελευταία μέτρα τον 
αγροτικό κόσμο, αλλά και για εφαρμογή πολιτικών 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, μέχρι την κατά-
θεση στη Βουλή των εννέα πρώτων παρεμβάσεων 
για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στο αγροτικό 
επιχειρείν.

ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΟ της ανυπαρξίας συγκεκριμένου 
σχεδίου για τους αγρότες από τη σημερινή κυβέρ-
νηση είναι η υιοθέτηση της δέσμευσης της ΝΔ για 
επαναφορά του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 
24% στο 13%. Θετικό το γεγονός ότι υιοθέτησαν την 
πρόταση, αλλά… ξέχασαν τις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΝΔ έχει ξεκάθαρες θέσεις για όλο τον παραγω-
γικό ιστό, καθώς είναι προαπαιτούμενες οι μεταρ-
ρυθμίσεις και οι δομικές αλλαγές για να μπορέσει να 
αναστραφεί και το αρνητικό οικονομικό κλίμα και να 
περάσουμε με όρους διάρκειας και αν είναι δυνατόν 
μονιμότητας στην τροχιά της ανάπτυξης.

ΕΊΝΑΊ ΑΔΗΡΊΤΗ ΑΝΑΓΚΗ να αξιοποιηθούν με 
συντονισμένο και στοχευμένο τρόπο τα κοινοτικά 
κονδύλια, καθώς αποτελούν τη μόνη πηγή χρημα-
τοδότησης προς τον αγροτικό τομέα. Όπως ανάγκη 
είναι να αναγνωρίσει επιτέλους η κυβέρνηση την 
καθοριστική συνεισφορά του αγροτικού τομέα στην 
εθνική οικονομία, δίνοντας κίνητρα κατά προτεραι-
ότητα.

*Ο κ. Παπάς είναι αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο αγροτικός 
κόσμος χρειάζεται 
σχέδιο και κίνητρα
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ΔΕΝ ΚΊΝΕΊΤΑΊ ΤΊΠΟΤΑ. Πρέπει να το παραδεχτούμε! 
Από τη μία, οι 153 ακριβοπληρωμένοι βουλευτές της 
κυβέρνησης και από την άλλη, ο κλάδος των ελεύθερων 
επαγγελματιών. Από τον περιπτερά μέχρι τον βιομήχανο. 
Όλοι. 

ΓΊΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ, η πάλη δεν είναι ταξική. Η πάλη είναι 
υπαρξιακή. Το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγικής ελλη-
νικής κοινωνίας κινδυνεύει με αφανισμό. Και η κυβέρνηση 
αδιαφορεί. Πλήρως. Βούληση καλείται η δεξιοτεχνία του 
ατόμου να θέτει στόχους και να αποφασίζει να τους πραγ-
ματοποιήσει. Είναι προφανές πως δεν υπάρχει βούληση 

από αυτή την κυβέρνηση. Και να θέλανε, όμως, δεν 
γνωρίζουν. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν αποτε-

λεσματικά κάτι που τόσα χρόνια παλεύουν να 
αλλοτριώσουν.

ΟΤΑΝ ΠΡΏΤΟΑΚΟΎΣΑ για το Ασφαλιστικό, 
για παράδειγμα, πρέπει να ήμουν στην έκτη 
δημοτικού, περίπου 12 χρονών. Σήμερα η κόρη 

μου είναι σχεδόν έξι και λύση δεν έχει βρεθεί.  
Τι είναι, όμως, αυτή η Μεταρρύθμιση, που τόσο 

συχνά ακούμε; Η έννοια της Μεταρρύθμισης έκανε την 
εμφάνισή της τον 16ο αιώνα και προέκυψε ως αποτέλεσμα 
της καταπίεσης της Καθολικής Εκκλησίας έτσι ώστε το 
κίνημα των μεταρρυθμιστών της εποχής ήρθε να βοηθήσει 
προκειμένου η εκπαίδευση να απελευθερωθεί. Έτσι και 
το δύσμοιρο ελληνικό κράτος θέλει να απελευθερωθεί 
από το πελατειακό σύστημα και την αναξιοκρατία. Στη δική 
μας περίπτωση, ακόμη κι εκεί, η «πρώτη φορά Αριστερά» 
έκανε πίσω. Ο διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας, έμεινε 
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και διδασκόταν, προτού τα 
στελέχη της μετακομίσουν σε Υπουργεία και στη Βουλή. 

ΠΏΣ ΕΊΝΑΊ ΔΎΝΑΤΟΝ, λοιπόν, όλοι να συμφωνούμε 
ότι η Δημόσια Διοίκηση νοσεί, αλλά να μην έχει επέλθει 
καμία απολύτως αλλαγή στις σχέσεις πολιτών - κράτους τα 
τελευταία δύο χρόνια;

ΕΊΝΑΊ ΓΕΓΟΝΟΣ πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη οι ου-
σιαστικές μεταρρυθμίσεις του Κράτους, για τις οποίες όλοι 
σιγοψιθυρίζουμε, να επεκταθούν στη Δημόσια Διοίκηση με 
προϋπολογισμούς προγραμμάτων και επιχειρησιακά σχέδια 
δράσης που να εφαρμόζονται. Μα πάνω από όλα, πρέπει να 
αναδιαρθρωθεί ο τραπεζικός τομέας ώστε να στηρίξει την 
ενίσχυση των υγιών επιχειρηματικών προτάσεων και όχι 
των «εταιρειών ζόμπι». Στην Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις 
δεν δανείζονται. Κι αν ακόμη καταφέρουν αυτόν τον άθλο, 
το επιτόκιο δε θα είναι μικρότερο του 10-12%. Σχεδόν 
τοκολυφία, όταν η ίδια η τράπεζα δανείζεται με ιστορικά 
χαμηλό επιτόκιο για τη χώρα.

ΕΊΝΑΊ ΕΠΊΤΑΚΤΊΚΗ ΑΝΑΓΚΗ προώθησης της επιδο-
τούμενης εργασίας. Η επιδότηση των ενσήμων από τη μεριά 
του κράτους -μέτρο που εφαρμόστηκε στο παρελθόν- 
δείχνει τον δρόμο. Μέτρο μόνιμο και όχι πιλοτικό, που θα 
εξαρτάται από τον ΟΑΕΔ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ την πολιτική ζωή του τόπου αντιλαμβά-
νεσαι πως οι περισσότεροι εκ των πολιτικών νιώθουν σαν 
να τσαλαβουτάνε σε λασπωμένα νερά. Απολαμβάνουν για 
λίγο την αίσθηση της επιστροφής στην παιδικότητα του να 
λερώνεις τα παντελόνια σου, αλλά έπειτα από λίγο η «μα-
μά-λαός» αντιλαμβάνεται πως θα χρειαστεί να ταλαιπωρη-
θεί και να υποστεί τις συνέπειες. Και φτου κι απ’ την αρχή...

*Ο κ. Νυφούδης είναι γραμματέας του «Ποταμιού» στη 
Β’ Θεσσαλονίκης 

Για ποιες μεταρρυθμίσεις  
μού μιλάς;
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ΜΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΊΚΟ ΜΠΟΝΟΎΣ των 
50 εδρών, δεν έχει και πολύ σημασία 
ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ πρώτου 
και δεύτερου κόμματος αφού και μια 
ψήφος παραπάνω, σου δίνει 50 έδρες. 
Στην περίπτωση αυτή, αυτό που παίζει 
ρόλο, για την αυτοδυναμία κυρίως που 
επιδιώκει η ΝΔ, είναι το άθροισμα των 
ποσοστών των κομμάτων που μένουν 
εκτός Βουλής. Και αυτό είναι που μπο-
ρεί να δίνει έξτρα ικανοποίηση στους 

Νεοδημοκράτες.

ΑΝΤΊΛΑΜΒΑΝΟΜΑΊ ασφαλώς 
πως μια συντριπτική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες 
εκλογές, είναι το ζητούμενο. 
Ήττα σε τέτοιο βαθμό που θα 

εξαϋλώσει όχι μόνο τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αλλά και τον ίδιο τον Τσίπρα 

που δύσκολα θα την διαχειριστεί 
στο εσωτερικό του. Εικόνα διάλυσης 

πάντως με ποσοστά 17%, 18%, ή μέχρι 
και 19%, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν 
δείχνει! Και κυρίως με αυτά που έκανε, 
με αυτά που δεν έκανε, με τα ψέματα 
που είπε, με τις αλήθειες που έκρυψε.

ΚΑΤΊ ΤΟ ΟΠΟΊΟ αναδεικνύει έντονα 
η έρευνα της Interview της περασμέ-
νης εβδομάδας, είναι η πολύ αρνητική 
εικόνα που έχει το εκλογικό σώμα, 
ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 
για τα «πρώτα» ονόματα της συγκυ-
βέρνησης. Εκτός από τον κ. Τσακαλώτο 
(που για αδιευκρίνιστους λόγους), έχει 
καλή διείσδυση και στο γενικό κοινό 
και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 
Κουρουμπλής, Παππάς και Σκουρλέ-
της, δεν είναι συμπαθείς ούτε στον ίδιο 
τους τον χώρο. Αν θεωρητικά υπήρχε η 
δυνατότητα με κάποιο τρόπο να βγάλεις 
τον Τσίπρα από την μέση, όλοι αυτοί δεν 
θα είχαν επόμενη μέρα στην πολιτική!

ΑΝΤΊΘΕΤΑ στην ΝΔ, με εξαίρεση τον 
Άδωνη Γεωργιάδη που είναι 1ος σε 
δημοφιλία μέσα στο εκλογικό σώμα της 
ΝΔ (με καλό αποτύπωμα και στο γενικό 
κοινό, εκτός εννοείται των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ), Χατζηδάκης, Δένδιας και 
Οικονόμου Βασίλης, έχουν θετικές 
γνώμες σε όλο το εκλογικό σώμα, ακό-
μα και σε ικανοποιητικό ποσοστό των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΛΟΊΠΟΝ μόνο η μεγάλη δι-
αφορά των 11% μονάδων υπέρ της ΝΔ. 
Είναι και τα πρόσωπα που παίζουν τον 
ρόλο τους και στη ΝΔ φαίνεται τα πάνε 
πολύ καλύτερα από ότι στον ΣΥΡΙΖΑ.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός 
αναλυτής της INTERVIEW

Ούτε οι υπουργοί  
του ΣΥΡΙΖΑ τραβάνε
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Μέσα από την ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών επιχειρήσεων προβάλλονται συνολικά 
όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό στον Νομό: Καταλύματα, Ξενοδοχεία, 
Αγροτουριστικά, Επιχειρήσεις Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες,  Clubs.  Επιχειρήσεις Ενοι-
κίασης αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, Τουριστικά Πρακτορεία –Γραφεία και Επιχειρήσεις 
με Δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, πεζοπορία, ιππασία, καταδύσεις κά. Προβάλλονται επί-
σης και οι Επιχειρήσεις με Τοπικά ή Παραδοσιακά προϊόντα. Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμο-
νής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά 
μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη.

Παρ’ όλη την πρόοδο της οδοντιατρικής επιστήμης τα δόντια 
χάνονται για τους ίδιους συνήθως λόγους, την τερηδόνα, την 
παροδοντοπάθεια και τα τραύματα. Η κλασσική οδοντιατρική 
έλυνε για χρόνια το πρόβλημα της απώλειας όμως τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται στην λύση 
των οδοντικών εμφυτευμάτων, αφού πλέον η εμπειρία στον το-
μέα αυτόν είναι πολύ μεγάλη και το κόστος τους έχει περιοριστεί 
σημαντικά.

Τι είναι όμως το οδοντικό 
εμφύτευμα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αντικα-
θιστούν τις οδοντικές ρίζες, δημι-
ουργώντας ένα στέρεο υπόβα-
θρο για την κατασκευή μόνιμων 
σταθερών ή κινητών προσθετι-
κών εργασιών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

Στην ουσία, τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων 
είναι το αντίθετο των μειονεκτημάτων των κλασσικών προσθε-
τικών λύσεων (γέφυρες - οδοντοστοιχίες) και είναι:

■ Βελτιωμένη εμφάνιση και αίσθηση 
■ Ευκολότερη ομιλία και μάσηση 
■ Βελτιωμένη στοματική υγεία 
■ Διάρκεια

Τι επιτυχία έχουν τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται από 95% έως 98%. Σημαντι-
κό ρόλο παίζουν η σχολαστική στοματική υγιεινή του ασθενή 
και ο συχνός οδοντιατρικός έλεγχος για χρόνια μετά την τελική 
αποκατάστασή τους.

Μπορούν όλοι να βάλουν εμφυτεύματα;

Βασική προϋπόθεση είναι τα υγιή ούλα και το επαρκές οστό. Με 
την κλινική και ακτινολογική εξέταση (νέες τεχνικές απεικόνισης 
3D), ο έλεγχος είναι απλός και εύκολος. Προσοχή σε ασθενείς 
με ιστορικό βαρέος καπνιστή και συστηματικές νόσους (π.χ. 
σακχαρώδης διαβήτης, ακτινοβολίες κεφαλής τραχήλου, λήψη 
κορτιζόνης).

Αν σκέφτεστε τα οδο-
ντικά εμφυτεύματα ένα 
λεπτομερές ιατρικό 
ιστορικό είναι απαραί-
τητο.

Ποια είναι η διαδικα-

σία για την εμφυτευματική αποκατάσταση;

Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχε-
δίου θεραπείας για τον εμφυτευματικό ασθενή. Στη συνέχεια, 
τοποθετείται χειρουργικά στο οστό. Η διαδικασία επούλωσης 
και οστεοενσωμάτωσης του εμφυτεύματος από τιτάνιο διαρκεί 
έξι (6) με δώδεκα (12) εβδομάδες.

Είναι επώδυνα τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετούνται με τοπική αναισθησία. 
Οι πιο πολλοί ασθενείς χαρακτηρίζουν την όλη διαδικασία λιγό-
τερο επώδυνη και ενοχλητική μετεγχειρητικά από μια απλή εξα-
γωγή δοντιού. Χορηγείται αντιβίωση για πέντε μέρες και ήπια 
παυσίπονα για μία ή δύο μέρες.

Για τους ιδιαίτερα αγχώδεις ασθενείς υπάρχει δυνατότητα η 
χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων να γίνει με ολική 
αναισθησία ή με μέθη.

#υγεία

Του Μιχαήλ Ηλιόπουλου*

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρε-
σίες με σύγχρονες υπηρεσίες που τις παρέχει δωρεάν 
σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας 
και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. Συνο-
λικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

1. Ίστοσελίδα προβολής των Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Του-
ριστική Πύλη (www.filoxeno.com). Η πρωτοβουλία 

αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του συνολικού Τουριστι-
κού Προϊόντος του Νομού Χαλκιδικής και τη διεύρυν-
ση της Τουριστικής Σεζόν. Ο επισκέπτης μέσα από την 
Τουριστική Πύλη της Χαλκιδικής θα γνωρίσει τις ομορ-
φιές του νομού, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τα μνημεία 
και μουσεία και μαθαίνει για τις εκδηλώσεις και τα πα-
νηγύρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο. 

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που 
ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχεί-

«Νέες ηλεκτρονικές ανταποδοτικές υπηρεσίες... υψηλής προστιθεμένης αξίας»
ρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην 
Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: 
www.directmarket.gr .

3. Ύπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερω-
μένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία 
Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευ-
μένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, 
χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά 
θέματα δωρεάν.

4. Ίστοσελίδα προβολής της επιχείρησης 
στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδη-
γό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδο-
ση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των 
επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη 
και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι 
εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες απο-
κλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνει ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής κ. Γκιλής 
«Το Επιμελητήριο, 
στέκεται αρωγός και 
είναι πάντα δίπλα στον 
επαγγελματία και επι-
χειρηματία του νομού. 
Στόχος του είναι να κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προς όφελος των μελών του, αλλά και 
της κοινωνίας της Χαλκιδικής γενικότερα… Αυτό 
έκανε κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Τώρα παρέ-
χουμε, νέες ηλεκτρονικές ανταποδοτικές υπηρεσί-
ες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής… υψηλής προ-
στιθεμένης αξίας προς όλα τα μέλη του».

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ.: 2371024200 – 
24300, e-mail: info@epichal.gr .

Η ιδανική λύση στην απώλεια δοντιών

*O κ. Μιχαήλ Ηλιόπουλος  
είναι στοματογναθοπροσωπικός χειρουργός
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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 
πραγματοποιούσε δρομολόγιο ως οδηγός 
τράκτορα με συμπιεσμένα απορρίμματα 
από τον ΣΜΑ προς τον ΧΥΤΑ. Την ώρα που 
εναπόθετε τον τράκτορα, αναδιπλώθηκε το 
ρυμουλκό με αποτέλεσμα να τον παρασύρει 
το βαρύ όχημα και να τον τραυματίσει πολύ 
σοβαρά. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε πολυ-
τραυματίας στο νοσοκομείο «Παπαγεωργί-
ου», όπου υπεβλήθη σε πολύωρη εγχείρηση, 
όμως δεν άντεξε και άφησε στο νοσοκομείο 
την τελευταία του πνοή. Όπως καταγγέλλουν 
εργαζόμενοι, «ο χώρος στον οποίο αφήνο-
νται οι τράκτορες είναι ακατάλληλος, χωρίς 
φώτα και με μεγάλη κλίση»…

«Το ασθενοφόρο έφτασε  
μετά από 40 λεπτά»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων 
στο δήμο Θεσσαλονίκης Κώστας Ξανθόπου-
λος, δήλωσε στην Karfitsa ότι «αυτό που 
γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο εργαζόμενος 
βρισκόταν έξω από τον ΧΥΤΑ (ο οποίος ήταν 
κλειστός εκείνη την ώρα καθώς ήταν βράδυ) 
και ο συνάδελφος έκανε την αλλαγή στα κο-
ντέινερ, άφηνε το γεμάτο για να πάρει άδειο. 

Εκείνη την ώρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθή-
κες, το ρυμουλκό έφυγε προς τα πίσω και 
τον παρέσυρε. Στη βραδινή βάρδια είναι δύο 
άτομα, υπήρχε δηλαδή και δεύτερος συνά-

δελφος που δεν ήταν μπροστά στο δυστύχη-
μα και αυτός ενημέρωσε το ασθενοφόρο, το 
οποίο όμως έκανε περίπου 40 λεπτά για να 
φτάσει». Ο κ. Ξανθόπουλος διευκρίνισε πως 

ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δούλευε στο 
δήμο Θεσσαλονίκης από το 2014 και θα γινό-
ταν μόνιμος. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Εργαζομένων, «πρόσφατα έχασε 
τη ζωή της και μία εργαζόμενη στην καθα-
ριότητα στο δήμο Ζωγράφου, μητέρα τεσ-
σάρων παιδιών. Οι συνθήκες εργασίες στους 
ΟΤΑ δεν είναι και οι ιδανικότερες. Παράλλη-
λα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή 
της ιδιωτικοποίησης. Η αλήθεια είναι πως ο 
στόλος του δικού μας δήμου, είναι καινού-
ριος και την τελευταία τετραετία που διατελώ 
πρόεδρος, δεν είχαμε άλλα δυστυχήματα. 
Ατυχήματα όμως συμβαίνουν. Η δουλειά μας 
είναι τόσο δύσκολη που δυστυχώς συνάδελ-
φοι καταλήγουν να χάνουν τη ζωή τους. Πρέ-
πει να είναι κάνεις πάρα πολύ προσεκτικός, 
λίγο να αφαιρεθείς, μπορεί να γίνει το κακό. 
Μέτρα ασφαλείας, υπάρχουν και τηρούνται 
από τους εργαζόμενους. Αφορούν στον εξο-
πλισμό τους, όπως γάντια, ειδικά μποτάκια, 
μάσκες και γιλέκο. Πριν από ένα χρόνο συνά-
δελφος- που βρισκόταν πάνω στο σκαλοπάτι 
του απορριμματοφόρου- παρασύρθηκε από 
μεθυσμένο οδηγό στη Βασ. Όλγας, κατά της 
διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών…», το-
νίζει ο κ. Ξανθόπουλος. 

Ψάχνουν τις... ευθύνες για το θάνατο  
του εργαζόμενου στο δήμο Θεσσαλονίκης

«ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ»!

Εν αναμονή του πορίσματος της επιθεώρησης εργασίας για το θάνατο του 45χρονου συμβασιούχου του δήμου Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η διοίκηση του κεντρικού δήμου αλλά 
και τα αρμόδια σωματεία και σύλλογοι. Ο 45χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή, ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Αγ. Δημήτριο Συκεών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 

45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακής 2 Ιουλίου, έξω από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

Της  Έλενας Καραβασίλη 

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν δρομολογηθεί συναντήσεις 
συνεργασίας σε κάθε περιφέρεια με σκοπό να δοθούν στους εμπλεκόμενους φορείς κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων 
των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).  Στο πλαίσιο αυτό του κύκλου ημερίδων, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διημερίδα 
στις 07/08-07-2017 στη Θεσσαλονίκη που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομίας & 
Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Κ. Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του  ΠΕΣΔΑ στην 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Μ. Γεράνης τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να υλοποιήσει 
όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από τον νέο ΠΕΣΔΑ αρκεί να έχει τη συμπαράσταση της κεντρικής και της περιφερειακής διοί-
κησης και στο σημείο αυτό δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Καπετάνιο Ευάγγελο (βλ. 
φωτο) και τους συνεργάτες του για την πολύτιμη αλλά και καθοριστική συμβολή τους στις διαδικασίες επίσπευσης του ΠΕΣΔΑ. Κύριοι στόχοι του 
προγράμματος που υλοποιεί ο Σύνδεσμος είπε ο κ. Γεράνης είναι η χωροθέτηση και  κατασκευή των τριών νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμά-
των στις Σέρρες και στη Θεσσαλονίκη καθώς και των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε όλες τις διαχειριστικές ενότητες της περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας. Κλείνοντας την Διημερίδα όλοι συμφώνησαν ότι ο ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να γλιτώσει η Ελ-
λάδα τα υπέρογκα πρόστιμα (περίπου 100 εκατομμύρια € ετησίως) που πληρώνει στην Ε.Ε. για την απουσία... πρόοδου στον τομέα της ανακύκλωσης.

Πώς  να… μην πληρώνουμε πρόστιμα για σκουπίδια
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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«Ακατάλληλος και  
επικίνδυνος χώρος»

«Ο χώρος στον οποίο αφήνονται οι 
τράκτορες είναι ακατάλληλος», τονίζει 
ο επικεφαλής της παράταξης Δημο-
κρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) 
των εργαζομένων του δήμου Θεσσα-
λονίκης, Φώτης Μαραντζίδης. «Το ατύ-
χημα έξω από τον ΧΥΤΑ, έγινε γιατί το 
σημείο όπου ξεφορτώνονται τα κοντέ-
ινερ, είναι αναφορικό, με πολύ μεγάλη 
κλίση, χωρίς φώτα και το έδαφος είναι 
ανώμαλο. Εκεί έχουν ξαναγίνει και στο 
παρελθόν ατυχήματα. Οι τράκτορες 
πρέπει να αδειάζουν μέσα στη χωματε-
ρή, έως ότου φτιάξουν ένα κατάλληλο 
μέρος. Αυτά τα ζητήματα τα έχουμε συ-
ζητήσει ξανά με τη διοίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης», λέει χαρακτηριστικά ο 
κ. Μαραντζίδης. Ο ίδιος εξηγεί μάλιστα 
πως «μικροατύχηματα γίνονται σχεδόν 
καθημερινά. Όσο για τα μέτρα ασφαλεί-
ας… σκεφτείτε ότι γάντια –που πρέπει 
να αλλάζουμε κάθε 15 μέρες- πήραμε 
τελευταία φορά στις αρχές Απριλίου, 
μετά από κινητοποίηση. Επίσης τα οχή-
ματα που κυκλοφορούν είναι επικίν-
δυνα. Χωρίς λάστιχα και χωρίς φρένα, 
διότι μπορεί στον κεντρικό δήμο να 
ανανεώθηκε ο στόλος, όμως τα παλιά 
οχήματα δεν αποσύρθηκαν. Κι αυτή η 
κατάσταση επικρατεί σε όλους τους 
δήμους, όχι μόνο στης Θεσσαλονίκης, 
διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Την υγεία 
των εργαζομένων δείχνει να μην τη 
σκέφτεται κανείς».

«Παλιά τα οχήματα δήμων»

«Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες και θα περιμένουμε να βγει το 
πόρισμα, μέχρι τότε δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε ποιος φέρει την ευθύνη, 
ούτε να κάνουμε εικασίες», λέει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Ξανθόπουλος. Ο 
προϊστάμενος στον ΧΥΤΑ Μαυρορά-
χκης Γιώργος Πετρίδης, εξηγεί από την 
πλευρά του, ότι «το ατύχημα έγινε έξω 
από τα όρια του ΧΥΤΑ, στη νυχτερινή 
βάρδια. Ο ΧΥΤΑ είναι ανοιχτός από τις 
7:00 το πρωί έως και τις 5:00 το από-
γευμα. Όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρού-
νται. Οι συνθήκες εργασίες είναι δύ-
σκολες, άλλα μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ, 
δεν έχουν γίνει σοβαρά και σημαντικά 
ατυχήματα. Τα μικροπροβλήματα που 
έχουμε είναι πως κάποια οχήματα δή-
μων είναι παλιά και δεν είναι κατάλληλα 
για εργασία. Όμως οι δήμοι δεν έχουν 
χρήματα για να μπορέσουν να ανανεώ-
σουν το στόλο τους». Η αντιπρόεδρος 
του συλλόγου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλο-
νίκης Σοφία Εξαδάκτυλου, σημειώνει 
στην Karfitsa ότι «μικροτραυματισμοί 
στο χώρο εργασίας υπάρχουν, όμως 
στο δήμο Θεσσαλονίκης, δεν είχαμε 
άλλο τόσο σοβαρό ατύχημα. Εμείς θα 

ζητήσουμε να διερευνηθεί σε βάθος 
το συγκεκριμένο περιστατικό, ώστε να 
δούμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε 
και ποια είναι η αιτία».  

Ερώτηση στη Βουλή 

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσω-
τερικών και Εργασίας για τα ατυχήματα 
στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των δή-
μων κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ 
Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, 
Γιάννης Δελής και Διαμάντω Μανωλά-
κου. Όπως σημειώνουν: «η πολιτική 
που ακολουθείται και στον τομέα της 
καθαριότητας θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο 
τις θέσεις εργασίας, αλλά και την ίδια 
τη ζωή των εργαζομένων. Παράλλη-
λα, μια σειρά από εργατικά ατυχήματα 
εξακολουθούν να σημειώνονται καθη-
μερινά. Η εργατική τάξη έχει πληρώσει 
και συνεχίζει να πληρώνει βαρύ φόρο 
αίματος στο βωμό της πλήρους απου-
σίας μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, 
συνολικότερα προστασίας της ζωής, 
της εντατικοποίησης της εργασίας, των 
απολύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, συ-
νολικά μιας οικονομίας που κινείται με 
μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Στα αμα-
ξοστάσια των Δήμων η εντατικοποίη-
ση της εργασίας τους καλοκαιρινούς 
μήνες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 
σπάει κόκαλα. Η έλλειψη προσωπικού, 
η άσχημη κατάσταση των μηχανημά-
των και η υποβάθμιση των υποδομών 
λόγω υποχρηματο δότησης, η μη παρο-
χή των απαραίτητων μέσων ατομικής 
προστασίας, η απουσία γιατρών Εργα-
σίας και τεχνικών Ασφαλείας οδηγούν 
σε εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα 
πολλά από τα οποία αποσιωπώνται. Η 
απουσία ελέγχων από κρατικούς θε-
σμούς είναι καθολική. Η κατάσταση δεν 
βελτιώνεται με την έκδοση έκτακτων 
εγκυκλίων σε περιόδους ιδιαίτερων 
καιρικών συνθηκών, καθώς κανένας 
δεν ελέγχει την εφαρμογή τους. Ερω-
τώνται οι κ.κ. Υπουργοί: Σε τι ενέργειες 
έχει προβεί η κυβέρνηση για τη διερεύ-
νηση των εργατικών ατυχημάτων; Τι 
πολιτικές για την προστασία της ζωής 
των εργαζομένων στην καθαριότητα 
των δήμων σκοπεύει να εφαρμόσει και 
συγκεκριμένα τι μέτρα θα λάβει για τη 
χορήγηση μέσων ατομικής προστασί-
ας, την πρόσληψη γιατρών Εργασίας 
και τεχνικών Ασφαλείας με μόνιμη και 
σταθερή εργασία, την ανανέωση του 
εξοπλισμού και τη βελτίωση των υπο-
δομών; Πώς σκοπεύει να βελτιώσει 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;».

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλο-
νίκης Θωμάς Ψαρράς, λέει χαρακτηριστικά 
πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ήταν από 
τους πρώτους συμβασιούχους που πήρα-
νε παράταση, από το φθινόπωρο του 2014. 
«Όταν ήρθε είχε πολύ μεγάλη εμπειρία, με 
δίπλωμα 5ης κατηγορίας και πτυχίο από τη 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Αυτή τη στιγμή, 
η υπόθεση διερευνάται από όλα τα αρμόδια 
όργανα, όπως προβλέπει ο νόμος. Βρισκό-
μαστε στο στάδιο όπου συνάδελφοί του, δί-
νουν κατάθεση στην επιθεώρηση εργασίας. 
Αυτό που μπορώ να πω εγώ, είναι ότι από 
την πλευρά του δήμου, έχει γίνει εκπαίδευση 
στους οδηγούς όταν τους προσλάβαμε τότε – 

των οποίων υπάρχουν οι υπογραφές ότι πα-
ρακολούθησαν τα συγκεκριμένα σεμινάρια, 
από έμπειρους οδηγούς του δήμου και από 
τον τεχνικό ασφαλείας- ότι έπρεπε λοιπόν, το 
έχουμε κάνει. Όλα αυτά θα κατατεθούν στην 
επιθεώρηση εργασίας κι από εκεί και πέρα θα 
περιμένουμε το πόρισμα». Ο κ. Ψαρράς εξη-
γεί πως αναφορικά με τους οδηγούς, «στα 
μέτρα ασφαλείας- όπως προβλέπεται από τη 
μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου- 
συγκαταλέγεται για παράδειγμα πως όταν το 
όχημα βρίσκεται σε στάση, πρέπει να ασφα-
λίζεται. Σύντομα όμως θα έχουμε το πόρισμα 
της επιθεώρησης εργασίας και θα τα δούμε 
όλα». 

Ο 45χρονος ήταν πατέρας δύο μικρών παι-
διών και η σύζυγός του είναι άνεργη. Όπως 
εξηγεί ο κ. Ξανθόπουλος, σε συζήτηση που 
είχε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη, ενημερώθηκε για την πρόθε-
ση του δημάρχου σε συνεργασία με τον γ.γ. 
Θώμα Ψαρρά, να προτείνουν στο δημοτικό 
συμβούλιο την πρόσληψη της γυναίκας. «Σί-
γουρα αυτό δε θα φέρει πίσω τον συνάδελφό 
μας, όμως είναι μία ανακούφιση για το σπίτι 
αυτό», λέει ο κ. Ξανθόπουλος. Από την πλευ-
ρά του ο κ. Ψαρράς αναφέρει στην Karfitsa, 
ότι «ήδη επικοινώνησα με τη διευθύντρια 
προσωπικού, προκειμένου να δούμε τι βο-
ήθεια μπορούμε να δώσουμε άμεσα στην 

οικογένεια και αφετέρου να δούμε αν έχει 
αλλάξει κάτι στο νόμο. Απ’ όσο γνωρίζω, για 
να προσλάβουμε κάποιο άτομο οι διαδικασίες 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Θέλαμε να προ-
σλάβουμε μία κοπέλα, η πατέρας της οποίας 
ήταν εργαζόμενος του δήμου και πέθανε, 
αυτό βέβαια δεν έγινε εν ώρα υπηρεσίας. Η 
όλη διαδικασία για να την προσλάβουμε τε-
λικά, διήρκησε πέντε χρόνια! Αυτό που θέ-
λουμε να κάνουμε τώρα λοιπόν, επειδή το 
δυστύχημα έγινε εν ώρα εργασίας, είναι να 
δούμε αν υπάρχει κάποια δυνατότητα στο 
νόμο, έτσι ώστε η σύζυγος του 45χρονου να 
προσληφθεί άμεσα».

«Ό,τι έπρεπε… το έχουμε κάνει» 

Ψάχνουν… το νόμο 
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■ Βραβείο από τις… Βρυξέλλες έφερε πριν λίγες 
ημέρες στη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας βραβεύτηκε ως μια από τις τρεις 
πιο… επιχειρηματικές περιφέρειες της Ευρώπης. 
Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε 
στο κέντρο λήψης αποφάσεων, στην αίθουσα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έσπευσαν οι Έλληνες 
ευρωβουλευτές που κατάγονται από την Βόρεια 
Ελλάδα. Μαρία Σπυράκη, Εύα Καϊλή και Μανώλης 
Κεφαλογιάννης... 

■ Στιγμές από τα… παλιά θυμήθηκαν 
σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν 
η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου και ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι 
δυο τους βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για… 
αρκετή ώρα. Άλλωστε γνωρίζονται καλά 
από την εποχή που ο κ. Αβραμόπουλος 
κατείχε τη θέση του υπουργού Άμυνας 
και η γνωστή ολυμπιονίκης υπηρετούσε 
στο Πολεμικό Ναυτικό, θέση από την 
οποία παραιτήθηκε για να συμμετέχει σε 
εκλογές. 

■ Με… πουκάμισα με τα αρχικά «ΣΚ» κυ-
κλοφορεί το τελευταίο διάστημα ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης. 
Υπενθυμίζουμε πως την ίδια… συνήθεια έχει 
και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγε-
λος Βενιζέλος! 
■ Πρόσκληση να επισκεφτούν μαζί το Άγιο 
Όρος απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών 
και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Αμανατίδης στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ κατά την πρόσφατη επίσκε-
ψη του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη. Ο κυ-
βερνητικός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που 
υποδέχτηκε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο στο 
αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο πριν την αναγό-
ρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ. Η πρόσκληση έγινε όταν οι 
δυο άνδρες έφτασαν στο Μακεδονία Παλλάς, 
όπου και διανυκτέρευσε ο κ. Γιούνκερ. Την 
επόμενη ημέρα ο πρόεδρος της Κομισιόν 
γνώρισε και την ανατολική Θεσσαλονίκη, 
αφού ήπιε το ουζάκι του πριν αναχωρήσει 
στον «Χαμόδρακα».
■ Να μην γίνει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης το νέο… ΜΕΤΡΟ ζητούν 
με ανακοίνωσή τους οι ξενοδόχοι της πόλης. 
Με αφορμή την παράταση των εργασιών και 
επενδύσεων στις οποίες είναι υποχρεωμένη 
να προχωρήσει η FRAPORT, η Ένωση Ξενο-
δόχων εξέδωσε ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων 
επισημαίνει: «Η ζημία που έχουν υποστεί οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Θεσσαλονί-
κης που γειτνιάζουν με έργα του ΜΕΤΡΟ από 

την καθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτών των 
έργων, δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί και 
στη περίπτωση του αεροδρομίου «Μακεδο-
νία».
■ Ντολμαδάκια, τοματοκεφτέδες, γίδα και 
παγωτό σέρβιρε ο… Αλέξης Τσίπρας στον 
Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς 
στην πρόσφατη Διμερή Σύνοδο Ελλάδας- 
Σερβίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Μέγαρο 
Μουσικής. Ο σεφ επέλεξε να συνοδεύσει τα 
εκλεκτά του πιάτα με δυο κρασιά του δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, την 
«Σαμαρόπετρα» και την «Παράγκα» του κτή-
ματος κυρ Γιάννη. Ορισμένοι Σέρβοι αξιω-
ματούχοι μάλιστα δήλωσαν την ικανοποίηση 
τους για το «καλό κρασί που έπιναν» όπως 
έλεγαν χαρακτηριστικά με τους Έλληνες κυ-
βερνητικούς να τους εξηγούν ότι το παράγει 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο κτήμα του.
■ Στη Χαλκιδική βρέθηκε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωρ-
γία και τα δυο τους παιδιά. Ο κ. Σαμαράς 
απόλαυσε μερικές στιγμές χαλάρωσης και 
ξεκούρασης με θέα το λόφο της Σάνης. Στο 
πεντάστερο ξενοδοχείο δε που έμεινε, τον 
υποδέχτηκε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του 
και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Αν-
δρεάδης. Ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί και 
με στελέχη της ΝΔ που είχαν θέσεις ευθύνης 
την περίοδο της πρωθυπουργίας του και πα-
ραθερίζουν στην ευρύτερη περιοχή της Κασ-
σάνδρας. 
■ Η πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στο υπουρ-
γείο Εργασίας και η συνάντησή του με την 
νεαρή υπουργό Έφη Αχτσιόγλου θορύβησε 
αρκετούς Θεσσαλονικείς. Για την ακρίβεια 
όπως μας μεταφέρουν από τα γραφεία του 
κόμματος στην πόλη, «όταν τον είδαν να την 
φιλά και να την αγκαλιάζει, τους κόπηκε το 
αίμα». Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Αλέξης 
Τσίπρας επιθυμεί η κ. Αχτσιόγλου να εκλεγεί 
βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές. 
Σήμερα είναι διορισμένη υπουργούς. Αν και 
κατάγεται από την Πέλλα, η εκεί παρουσία 
της Θεοδώρας Τζάκρη που επανεκλέγεται 
συνεχώς από το 2004, δεν δίνει τη δυνατό-
τητα στον πρωθυπουργό να την «κατεβάσει» 
στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Πληροφο-
ρίες μας αναφέρουν πως προσανατολίζεται 

στην Α’ Θεσσαλονίκης. Για την ίδια περιφέρεια βέβαια, 
ακούγεται και το όνομα του Στέργιου Πιτσιόρλα ο οποί-
ος λόγω Μπουτάρη και της δυναμικής του, εγκαταλείπει 
στις σκέψεις να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Αν τελικά 
εκλεγούν Αχτσιόγλου και Πιτσιόρλας ποιοι θα μείνουν 
εκτός; Υπενθυμίζεται πως σήμερα η Κουμουνδούρου 
μετρά στην Α’ Θεσσαλονίκης έξι βουλευτές, τους: Παρα-
σκευόπουλο, Αμανατίδη, Κουράκη, Μπόλαρη, Μηταφί-
δη και Τριανταφυλλίδη.
■ Ένα σύντομο τετ α τετ είχαν πρόσφατα ο πρώην πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος και ο επικεφα-
λής του «Ποταμιού» Σταύρος Θεοδωράκης. Αν και στο 
παρελθόν οι δυο άνδρες είχαν κοντραριστεί… πολιτικά, 
όπως επιτάσσει ο πολιτικός πολιτισμός συζήτησαν για τις 
εξελίξεις στη χώρα, ενώ ο Βενιζέλος δεν λησμόνησε να 
ρωτήσει τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης για την κατά-
σταση της υγείας του και να του ευχηθεί περαστικά.

■ Με τα ιερά δεσμά του γάμου 
συνδέθηκαν η -δύο φορές υποψή-
φια βουλευτής με τη Νέα Δημο-
κρατία στη Θεσσαλονίκη- Άρτεμις 
Διαλυνά, και  ο αγαπημένος της, 
επίσης δικηγόρος, Αλέξανδρος 
Ντουμιάς το περασμένο Σάββα-
το. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα στην Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης και το παρών έδω-
σαν φίλοι του νεαρού ζευγαριού. 
Κουμπάροι του ζευγαριού είναι 
ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, η 
δημοσιογράφος Ντίνα Σύρπου κα-
θώς και ένας φίλος του γαμπρού...

Από της Βρυξέλλες έφτασε 
Θεσσαλονίκη για την ανα-
γόρευση Γιούνκερ μέσω… 
Φρανκφούρτης και μάλιστα 
στην οικονομική θέση. Ο λόγος 
για τον δημοσιογράφο και 
ευρωβουλευτή της Νέας Δη-
μοκρατίας, Γιώργο Κύρτσο. Απ’ 
ό,τι μάθαμε οι… ευρωπαϊκοί 
θεσμοί δεν δικαιολογούν έξοδα 
για… business class. 

Αληθεύει πως στο Μαξίμου 
Θεσσαλονίκης προκειμένου 
να προωθηθεί καλύτερα στα 
ΜΜΕ το έργο που γίνεται -σε 
επίπεδο Βόρειας Ελλάδας- 
προστέθηκε ένας άνθρωπος 
του Τύπου; 

SMS

AΠOPIA

■ Διευκρινήσεις και… 
εξηγήσεις αναγκάστηκε να 
δώσει ο Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, 
για το κάστανο του Παΐσιου, 
μετά το σάλο που προκλή-
θηκε, κυρίως στα social 
media. Κατά την αγρυπνία, 
είχαν εκτεθεί για προσκύ-
νηση η εικόνα του Οσίου 
Παϊσίου, λείψανα του Αγίου 
Ιωάννη του Βραχωρίτη και 
του Οσίου Παϊσίου, καθώς 
και ένα... αντικείμενο. Όπως 
αναφέρεται «τον Οκτώ-
βριο του 1990, ο Γέροντας 
Παΐσιος είχε δώσει ως 
ευλογία βρασμένα κάστανα 
σε μια ομάδα φοιτητών που 
τον είχε επισκεφθεί. Ένας 
εκ των φοιτητών, ο οποίος 
τυγχάνει να είναι και ο ένας 
εκ των δύο Ιερέων που τέ-
λεσαν την Αγρυπνία, φύλαξε 
το... βρασμένο κάστανο που 
πήρε, το οποίο έως σήμερα, 
27 χρόνια μετά, παραμέ-
νει κατά θαυμαστό τρόπο, 
αναλλοίωτο, ενώ ακούγεται 
ακόμη και ο καρπός μέσα σε 
αυτό. «Ο σκοπός που εκτέ-
θηκε η ευλογία του Οσίου 
Παϊσίου, δεν είναι βεβαίως 
ειδωλολατρία αλλά τιμή στον 
Άγιο και ευλογία από αυτόν. 
Προσκυνούμε τα λείψανα, τα 
αντικείμενα και τις εικόνες 
των Αγίων. Όχι γιατί τους 
λατρεύουμε ως θεούς, 
όπως κακόβουλα κάποιοι 
ισχυρίζονται και κατηγορούν 
τους Ορθόδοξους Χριστια-
νούς, αλλά για ευλογία και 
προστασία», σημειώνεται 
μεταξύ άλλων...
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■ «Δεν θα ψηφίσω την πρόταση για την εκμίσθω-
ση των περιπτέρων του παραλιακού μετώπου διότι 
πιστεύω ότι η παραλία πρέπει να διαφυλαχθεί μα-
κριά από επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότη-
τες που επιχειρείται να επιβληθούν με τον τρόπο 
που ξέρουμε μέσα από τις διαδικασίες αυτού του 
δημοτικού συμβουλίου» δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος λίγο πριν 
την σχετική ψηφοφορία στο σώμα για την απόφαση 
να μισθωθούν ορισμένα από τα περίπτερα της Νέας 
Παραλίας. Στην ίδια συνεδρίαση παρόντες ήταν και 
οι δυο αρχιτέκτονες του έργου Πρόδρομος Νικη-
φορίδης και Μπερνάρντ Κουόμο.

#karfitsomata
■ «Από τα ρούχα τους έχουν 
βγει» αιρετοί και αυτοδιοικη-
τικοί της Β. Ελλάδος, λόγω 
των αντιφατικών θέσεων και 
απόψεων συναρμοδίων για τις 
πολιτικές περιβάλλοντος, όπως 
αυτές των υπουργών Πιτσιόρλα 
και Φάμελλου. Ο πρώτος, ο 
υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας 
εξυμνεί τα έργα μέσω ΣΔΙΤ 
(Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα) και ο δεύτερος 
ο Υπουργός περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος 
υποστηρίζει ότι με... δημόσια 
χρηματοδότηση όλα γίνονται! Ο 
κ. Πιτσιόρλας σε δηλώσεις είπε 
χαρακτηριστικά ότι «το ΣΔΙΤ είναι 
ένα εξαιρετικό εργαλείο αρκεί να 
ξεπεράσουμε τους δισταγμούς 
που έχουμε και να καταλάβου-
με τι μπορεί να προσφέρει. Η 
κυβέρνηση έχει κάνει τη βασική 
επιλογή και είναι αποφασισμένη 
να στηρίζει τα έργα ΣΔΙΤ γιατί 
είναι ένα εργαλείο που μπορεί 
να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη 
της χώρας και πρέπει να το απο-
δεχθούμε και να μπει στη λογική 
μας ο συνδυασμός των δημόσι-
ων με τους ιδιωτικούς πόρους. 
Μάθαμε να τα περιμένουμε όλα 
από το κράτος, με τα λεφτά του 
κράτους που χρόνο με το χρόνο 
λιγοστεύουν, λίγα έργα μπορούν 
να γίνουν αν όμως συνδυά-
σουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια 
με την ιδιωτική πρωτοβουλία 
μπορούμε να καταφέρουμε 
πολλά». Όμως, την ίδια στιγμή 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος 
υποστηρίζει ότι «μπορούμε με 
δημόσια χρηματοδότηση να κά-
νουμε μονάδες για τα απορρίμ-
ματα» ενώ αφήνει αιχμές κατά 
του μοναδικού θεσμοθετημένου 
Φορέα Διαχείρισης Απορριμμά-
των (ΦΟΔΣΑ) για την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
– η οποία συμφωνεί με τον 
κ. Πιστιόρλα - να υλοποιήσει 
Μονάδες Επεξεργασίας Δυτικού 
Τομέα μέσω ΣΔΙΤ!

■ Λύση στο… πρόβλημα της πολύωρης αναμονής στις στάσεις λεωφορείων του ΟΑΣΘ στο Πανόραμα, βρήκε ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες συναντούν πλέον οι επιβάτες στην κεντρική γραμμή 58 που συνδέει το Πανόραμα με τη Θεσσαλονίκη! Στη στάση «προέδρου 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος - Κούνιες», διαμορφώθηκε μια όμορφη βιβλιοθήκη, όπου κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει το βιβλίο που θέλει και να «γεμίσει» τον 
χρόνο αναμονής του μέχρι να έρθει το λεωφορείο της γραμμής, αλλά και στη συνέχεια να το κρατήσει μαζί του σε όλη τη διαδρομή.  Πρόκειται για μια πρωτοπο-

ριακή πρωτοβουλία πολιτισμού και φιλαναγνωσίας που 
ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο στο Φίλυρο και επεκτεί-
νεται πια και στο Πανόραμα. «Είναι ένα ακόμα μήνυμα 
πολιτισμού που στέλνουμε από τον δήμο μας. Το βιβλίο 
είναι ένας πολύτιμος φίλος, που βοηθά στην καλλιέργεια 
του κάθε πολίτη. Είμαστε βέβαιοι ότι όταν δίνεις θετικά 
παραδείγματα ο κόσμος τα σέβεται και τα προστατεύει…», 
σημείωσε ο δήμαρχος.

■ Αγόρασε έργο τέχνης με… 
πίστωση! Ο λόγος για την γραμ-
ματέα του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης και διευθύ-
νουσα σύμβουλο της εταιρίας 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» Ρία Καλ-
φακάκου, η οποία όπως μά-
θαμε πριν λίγο καιρό αγόρασε 
έναν πίνακα ζωγραφικής που 
φιλοτέχνησε η εικαστικός και 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού του 
δήμου Μπουτάρη, Έλλη Χρυ-
σίδου. Aπόδειξη να πάρετε 
και φυσικά να το δηλώσετε 
στο «πόθεν έσχες»!
■ Όλο και πιο… έντονα παί-
ζει στα ΣΥΡΙΖΑϊκά «πηγαδά-
κια» το τελευταίο διάστημα το 
όνομα του Γιάννη Μπουτάρη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
«σύντροφοι» προσανατολί-
ζονται να στηρίξουν την νέα 
υποψηφιότητα Μπουτάρη για 

τον δημαρχιακό θώκο Θεσ-
σαλονίκης επενδύοντας σε 
μια λογική συνεργασίας με 
τους εκπροσώπους της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και δεδο-
μένης της απουσίας κάποιας 
άλλης ισχυρής υποψηφιό-
τητας. Για τις συγκεκριμένες 
σκέψεις Τσίπρα η Karfitsa 
σας είχε ενημερώσει εδώ και 
καιρό. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει. Τον 
Μπουτάρη τον ρώτησαν αν 
θέλει;» σχολίαζε στην στή-
λη κορυφαίο στέλεχος της 
«Πρωτοβουλίας». 
■ Την ερχόμενη Δευτέρα σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο δη-
μοτικό συμβούλιο Θεσσαλο-
νίκης, που θα προηγηθεί της 
τακτικής, αναμένεται να συ-
ζητηθεί το ζήτημα του 12ου 
Δημοτικού Σχολείου, που 
στεγάζεται σε λυόμενες 

εγκαταστάσεις μπροστά 
από το Μέγαρο Μουσι-
κής.  Μετά από πρόταση της 
διοίκησης που θεωρεί ακα-
τάλληλο και επικίνδυνο το 
κτίριο, το θέμα επανέρχεται 
μετά από σχετικό αίτημα δε-
καεννέα δημοτικών συμβού-
λων. Οι εν λόγω σύμβουλοι 
ζητούν την παραμονή του 
σχολείου στη νυν έδρα και 
την συντήρησή του για την 
ασφαλή λειτουργία του. Με-
ταξύ αυτών που υπογράφουν 
το αίτημα είναι όλα τα μέλη 
της παράταξης Καλαφάτη, 
πέντε της Πρωτοβουλίας: 
Αβραμόπουλος, Ζέρβας, Αρ-
βανίτης, Παπαναστασίου και 
Κουράκης και εκπρόσωποι 
των άλλων δημοτικών ομά-
δων. 

■ Δεν σταματά να λαμβάνει συγχαρητήριες επιστο-
λές από ποντιακούς συλλόγους ο… «τεμέτερον» 
βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης για την 
πρωτοβουλία του να ζητήσει  την ένταξη στη δι-
πλωματική ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης του 
θέματος της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου. Μετά τους Πόντιους 
του Ωραιοκάστρου σειρά πήραν οι Πόντιοι του Πα-
νοράματος, οι οποίοι μεταξύ άλλων στην επιστολή 
τους σημειώνουν πως: «η ευχή όλων είναι να μην 
μείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά η ελληνική κυβέρνηση 
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πράξει 
τα δέοντα».

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ νομίζει ότι ακό-
μη μπορεί να εξαπατά τους Έλληνες συνταξιού-
χους. Από τη μια τους καταδίκασαν σε πείνα κι από 
την άλλη ρίχνουν μαύρο δάκρυ γιατί η δική τους 
κυβέρνηση εφαρμόζει αυτά που οι ίδιοι ψήφισαν. 
Ήρθαν στη Βουλή και ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο 
Βαρουφάκη που θα μας πάρει καμιά πενηνταριά 
χρόνια για να πληρώσουμε τα εκατό δισεκατομμύ-
ρια ζημία που προξένησε στην ελληνική οικονομία.

Τον Αύγουστο 2015, ενώ είχαν τη μεγάλη ευκαιρία 
να δημιουργήσουν έντιμη και ειλικρινή συνεργασία 
με την αντιπολίτευση για να βγούμε από τη δίνη, 

προκήρυξαν και δεύτερες εκλογές με σύνθημα: 
«Ή εμείς ή αυτοί» και έτσι ήρθε το δεύτερο μνημό-
νιο Τσίπρα και πάλι έκαναν συνεδριάσεις και πάλι 
τους έπεισε ο πρόεδρός τους να ψηφίσουν τα νέα 
μέτρα γιατί δεν θα είχαν έλεγε καμία επίπτωση, 
αφού εκείνος ο μάγος, θα έφερνε αντίμετρα που 
θα ισοστάθμιζαν και ξαναψήφισαν «με τα δυο τους 
χέρια», ως μωραί παρθέναι, εξαπατηθείσες δις…

Τώρα, εμφανίστηκαν καμιά τριανταριά βουλευτές 
από τους δήθεν εξαπατηθέντες να «απαιτούν» να 
μην κοπούν οι συντάξεις - να μη γίνονται κατασχέ-
σεις των συντάξεων και άλλα συναφή. Είναι αυτοί 

που δυο φορές ψήφισαν να κοπούν οι συντάξεις και 
να γίνουν μικρό βοήθημα που φτάνει – δεν φτάνει 
για την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Είναι αυτοί που 
έβγαιναν στα χωριά και χτυπούσαν τις πλάτες των 
γερόντων και τους υπόσχονταν και δέκατη τρίτη 
σύνταξη, εν γνώσει τους ότι τους εξαπατούσαν.

Τώρα ζητούν αυτά που ψήφισαν να μην ισχύσουν! 
Ίχνος φιλότιμου δεν έχουν, εξευτελίζονται για να 
κρατήσουν την καρέκλα τους, καταδικάζοντας τα 
γεροντάκια στην πείνα.

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

Η αναισχυντία δεν έχει όριο
Του Ευθύμη Καρανάσιου
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Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κα-
τατέθηκε στις 06.07.2017. Στις  12.7.2017 
εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο  
η προσωρινή διαταγή επί της αίτησης ασφα-
λιστών μέτρων κατά της εταιρίας Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε. Η αίτηση απορρίφθηκε όσον 
αφορά το προσωρινά εκτελεστό του αιτή-
ματος, και προσδιορίστηκε δικάσιμος στις 
04.09.2017. Αξίζει να σημειωθεί πως από την 
πλευρά της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. υπήρξε 
μια μάρτυρας και τέσσερις δικηγόροι, από 
τους οποίους οι δυο την εκπροσώπησαν και 
οι άλλοι δυο, σύμφωνα με πληροφορίες, εί-
χαν συμβουλευτικό ρόλο. Η δε εκδίκαση της 
υπόθεσης, όπως σχολιάζουν στην Karfitsa 
κάτοικοι του δήμου Αριστοτέλη, συνέπεσε με 
την παρουσία στην Ελλάδα των κορυφαίων 
στελεχών της «μητέρας» εταιρίας της Ελλη-
νικός Χρυσός Α.Ε., Eldorado Gold. 

Μιλώντας στην Karfitsa η δικηγόρος των 
τεσσάρων συλλόγων και τριών κατοίκων της 
Χαλκιδικής που κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων σε βάρος της Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε., ζητώντας μάλιστα να σταματήσουν οι 
μεταλλευτικές διαδικασίες, Αναστασία Βα-
φείδου σημειώνει: «το αίτημα των κατοίκων 
για λήψη ασφαλιστικών μέτρων σχετίζεται 
με την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων για την 
υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον 
εξαιτίας τόσο της απόθεσης όσο και της δι-
ακίνησης των αποβλήτων που διενεργούνται 
παρανόμως από την αντίδικο εταιρία». 

Καταγγελίες συλλόγων και πολιτών

Σύμφωνα με την κ. Βαφείδου: «αναφορικά 
με τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, τονίζεται ότι 
είναι σε φάση κατασκευής και χωρίς να έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας δέχεται, παρανόμως, 
επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα. Συγκεκρι-
μένα, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης 
κατασκευής του έχουν επέλθει διαφορο-
ποιήσεις που καθιστούν το έργο επικίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Τέτοιες είναι, μεταξύ των άλλων, α) η απου-
σία του συμπυκνωμένου στρώματος αργίλου 
πάχους 0,6m και εφαρμογή διαφορετικού 
συστήματος στεγάνωσης, β) η μη λιθογό-
μωση της στοάς στο +173m και εφαρμογή 

διαφορετικής μεθόδου και γ) η κατασκευή 
του κατάντη φράγματος χωρίς ενσωμάτω-
ση πυρήνα από αδιαπέραστο υλικό».  Aκόμη 
ότι  «Η αίτηση των κατοίκων είναι βάσιμη, 
και αναμένεται να γίνει δεκτή και κατ’ ου-

σίαν, καθώς στηρίζεται  σε πλείστα δημόσια 
έγγραφα, όπως έγγραφο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο ζητά 
από την Ελληνικός Χρυσός  σε χρονικό διά-
στημα επτά μηνών τα πλήρη στοιχεία χαρα-

Καταγγελίες για «επικίνδυνα απόβλητα» και 
απουσία αδειών σε βάρος της εταιρίας χρυσού

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΗ: «ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΕ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»

Στις αρχές Σεπτεμβρίου και πιο συγκεκριμένα στις 04.09.2017 αναμένεται να αποφανθεί η Ελληνική Δικαιοσύνη υπέρ ή κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που 
κατέθεσαν σε βάρος της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. τέσσερις σύλλογοι και τρία φυσικά πρόσωπα, όλοι δημότες του δήμου Αριστοτέλη, ζητώντας να σταματήσει η 

μεταλλευτική δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας στη Χαλκιδική. Το βασικό επιχείρημα των ομάδων και των μεμονωμένων πολιτών που βάλλουν εναντίον της εταιρίας που 
επενδύει στην περιοχή είναι ο «μη χαρακτηρισμός των αποβλήτων που μεταφέρει ως επικίνδυνα ή ακίνδυνα εντός χρονικών ορίων που έθεσε η Πολιτεία και η λειτουργία 

χώρου όπου τοποθετούνται αυτά τα απόβλητα, χωρίς να έχει λάβει άδεια». 
Του  Βαγγέλη Στολάκη
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κτηρισμού των παραγόμενων εξορυκτικών 
που παράγονται, αλλά και να υποβάλει πλήρη 
στοιχεία χαρακτηρισμού και προβλεπόμενης 
διαχείρισης. Τονίζεται μάλιστα ότι το σύνολο 
υπολειμμάτων αποτίθεται στο σύνολό του 
προσωρινά στην εγκατάσταση απόθεσης 
αποβλήτων Κοκκινόλακκα, πλην όμως, ως 
και σήμερα η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται 
στο στάδιο της κατασκευής. Η Ελληνικός 
Χρυσός ΑΕ δεν τήρησε την προθεσμία αυτή 
η οποία παρήλθε άπρακτη» συμπληρώνει η 
κ. Βαφείδου. 

Μεταξύ άλλων στην ενδεκασέλιδη αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων υποστηρίζεται ότι 
«κρισιμότερο όλων είναι ότι η Ελληνικός 
Χρυσός ΑΕ προβαίνει σε πλείστες πλημμέ-
λειες σχετικά με την κατασκευή. Συγκεκρι-
μένα, η κατασκευή του έργου «ΧΥΤΕΑ Κοκ-
κινόλακκα» πάσχει, καθώς κατασκευάζεται 
με μεθόδους που αποδεδειγμένα διαφέρουν 
από τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ, 
χωρίς να έχει έως σήμερα διαπιστωθεί εάν 
πράγματι πραγματοποιείται ισοδύναμη κα-
τασκευή, ώστε τίθενται ερωτήματα που 
αφορούν στη νομιμότητα των ενεργειών της 
εταιρίας». 

Επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα  
τα απόβλητα; 

«Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων αφορά 
και στην διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών 
αποβλήτων στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώ-
νι. Επίσης η εταιρία δεν έχει ανταποκριθεί σε 
πλείστες οχλήσεις των Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος και της αρμόδιας επιτροπής που 
έχει συσταθεί σχετικά με τον χαρακτηρισμό 
των αποβλήτων αυτών. Κατά πόσο δηλαδή 
είναι επικίνδυνα ή όχι. Η προθεσμία εντός της 
οποίας η εταιρία όφειλε να τα χαρακτηρίσει έχει 
παρέλθει. Όλο αυτό το διάστημα όμως η εταιρία 
τα διακινεί ως μη επικίνδυνα. Έχουμε στα χέρια 
μας αρκετές γνωματεύσεις και έγγραφα που 
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς αυτούς» λέει 
η δικηγόρος των κατοίκων της περιοχής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση του δικα-
στή ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης τον Νοέμ-
βριο, αλλά τελικά αποφασίστηκε η εκδίκαση να 
γίνει στις 04.09.2017. «Θεωρούμε ότι θα γίνει 
δεκτό το αίτημά μας με απόφαση δικαστηρίου 
πλέον» σχολιάζει η κ. Βαφείδου. Η μια μάρτυ-
ρας από πλευράς εταιρίας δεν εξετάστηκε τε-
λικά από τον δικαστή.  Από την πλευρά της η 
εταιρία, διαμαρτυρήθηκε προς την επιστημονι-

κή επιτροπή του περιβαλλοντικού όρου για το 
γεγονός ότι προτάθηκε από την κ. Βαφείδου να 
εξεταστεί συγκεκριμένος μάρτυρας που είναι 
μέλος της επιτροπής. «Ισχυρίζονται ότι προτά-
θηκε από εμένα να εξεταστεί ως εκπρόσωπος 
της επιτροπής αλλά αυτό δεν ισχύει. Προτά-
θηκε ως μάρτυρας από εμένα» αναφέρει στην 
Karfitsa η κ. Βαφείδου. 

Στηρίζει και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Με την ενέργεια των συλλόγων και των δη-
μοτών συμφωνεί και η βουλευτίνα του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ίγγλέζη η οποία 
διαφωνεί με την επένδυση στην 
περιοχή. «Δεν υπάρχει χαρακτηρι-
σμός των αποβλήτων. Το υπουργείο 
ζήτησε από την εταιρία να κάνει τον 
χαρακτηρισμό των αποβλήτων, γιατί 
κάτι τέτοιο ορίζουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. 
Για να πάρει οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση η 
εταιρία πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισμός των 
αποβλήτων και αυτό το έχουν επισημάνει οι 
υπηρεσίες του υπουργείου. Συμφωνώ με τις 
ενέργειες των κατοίκων. Υπηρεσιακά κάποια 
πράγματα θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν» 
σχολιάζει στην Karfitsa. Η ίδια αποκαλύπτει 
πως η ελληνικός Χρυσός ετοιμάζεται για εγκαί-

νια του εργοστασίου της Ολυμπιάδος χωρίς να 
έχει λάβει… σχετικές άδειες. «Η εταιρία έχει 
κυκλοφορήσει μια πρόσκληση για εγκαίνια του 
εν λόγω εργοστασίου. Πως είναι δυνατό να κά-
νουν εγκαίνια σε ένα μη αδειοδοτημένο εργο-
στάσιο, που για να πάρει την άδεια θα πρέπει 
να προηγηθεί ο χαρακτηρισμός των αποβλή-
των και να δοθεί άδεια για τον Κοκκινόλακκα; 
Το υπουργείο μου έχει αναφέρει πως είναι μια 
μεγάλη και μακροχρόνια διαδικασία. Πως μπο-
ρούν να κάνουν εγκαίνια σε ένα μη αδειοδοτη-
μένο εργοστάσιο» αναρωτιέται η κ. Ιγγλέζη. 

Σημειώνεται πως η Karfitsa επικοι-
νώνησε τόσο με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της εταιρίας Δημήτρη Δη-
μητριάδη όσο και με τον υπεύθυνο 

Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός 

Κώστα Γεωργαντζή προκειμένου να καταγρα-
φεί η άποψή τους στο ρεπορτάζ για το συγκε-
κριμένο ζήτημα. Ο πρώτος δεν απάντησε στο 
γραπτό μας αίτημα και ο δεύτερος με αφορμή 
τις ερωτήσεις που αποστείλαμε αρκέστηκε να 
δηλώσει πως: «αποτελεί πάγια πολιτική της 
εταιρείας, όταν υπάρχει μία νομική διαδικασία 
σε εξέλιξη να μην υπεισέρχεται στις λεπτομέ-
ρειες των νομικών επιχειρημάτων». 

Η έρευνα για τη φιλοξενία όλων των απόψεων – όπως πάντα – θα συνεχισθεί…



18

■ Στα σκαριά βρίσκεται, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα, πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, για 
την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων. Η σχετική πρόσκληση ανα-
μένεται -σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-να 
δει το φως της δημοσιότητας μέσα στο 
φθινόπωρο. Από το πρόγραμμα θα ενι-
σχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν 
στη δημιουργία μικρομεσαίας τουριστικής 
επιχείρησης και την υποστήριξη της λει-
τουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών 
από την έναρξη. Επίσης, επιλέξιμα θα είναι 
έργα για την ολοκλήρωση καταλυμάτων, 
των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς 
ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί και να 
λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμε-
νων στην οικονομική κρίση.

■ «Εντός του έτους θα καταργηθεί ο ει-
δικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί», 
δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλης Αποστόλου, προσθέτοντας 
ότι το κρασί αποτελεί την αιχμή του δόρα-
τος των ελληνικών εξαγωγών. Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψής του σε μονάδα 
οινοποιίας και αποσταγματοποιίας στο 
Αίγιο, ο Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε ότι 
«αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο στρατηγικός 
σχεδιασμός για τη στήριξη της ελληνικής 
αμπελουργίας και της οινοποιίας». Επίσης, 
ο Βαγγέλης Αποστόλου σημείωσε ότι «το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζει 
έμπρακτα τον αμπελο-οινικό τομέα, τόσο 
με το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, 
όσο και με τα ειδικά επιχειρησιακά προ-
γράμματα και τα ειδικά προγράμματα 
προώθησης οίνου σε τρίτες χώρες», που 
αποτελούν, όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά, «το μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδο».

■ Με επιπλέον φόρο θα επιβαρύνο-
νται όσοι καταναλωτές αγοράζουν 
smartphones και tablets, βάσει του νέου 
νομοσχεδίου για τη «Συλλογική διαχείρι-
ση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων». Να ση-
μειωθεί ότι ο φόρος αυτός δεν είναι εντε-
λώς καινούριος και ήδη επιβάλλεται σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, 

αναλώσιμα και ηλεκτρονικές συσκευές 
και αξεσουάρ. Με τη νέα διάταξη, η οποία 
για την ακρίβεια αναφέρεται στην εύλο-
γη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή, ο 
φόρος επεκτείνεται στα smartphones και 
στα tablets. Για τους υπολογιστές, ο φό-
ρος αυτός ανέρχεται σε 1% και 2% επί της 
λιανικής τιμής. Στο 1% ανέρχεται και ο φό-
ρος για smartphones και tablets. Σε εκτυ-
πωτές σαρωτές, φωτοτυπικά και χαρτί, 
ο φόρος φτάνει το 4% της τιμής και στις 
συσκευές εικόνας και ήχου η επιβάρυνση 
φτάνει στο 6%. Αντίστοιχος φόρος προ-
βλέπεται και για αποθηκευτικά μέσα, δη-
λαδή USB sticks, σκληρούς δίσκους κλπ.

■ Νέο χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2017 δίνει το υπουργείο 
Οικονομικών στους φορολογούμενους 
που έχουν «κρύψει» από την εφορία ει-
σοδήματα προκειμένου να υπαχθούν στη 
ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη 
αδήλωτων κεφαλαίων. Από 10% σε 12% 
για αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις 
που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαΐου. Από 
15% και 30% σε 18% και 36% αντίστοιχα 
για τις κατά περίπτωση δηλώσεις φορο-
λογουμένων που υποβάλλονται από 1.6. 
μέχρι 30.9.2017, μετά την κοινοποίηση 
της σχετικής εντολής ελέγχου από τη φο-
ρολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που η 
κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών έχει 
γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 για δηλώ-
σεις που υποβάλλονται από 1η Ιουνίου 
και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 
ημερών από την κοινοποίηση εντολής 
ελέγχου εφαρμόζεται ο συντελεστής πρό-
σθετου φόρου 10%. Μετά την υποβολή 
της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτω-
ση, άμεσος διοικητικός ή διορθωτικός 
προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου 
φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του 
πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβο-
λής ή του προστίμου εκπρόθεσμης υπο-
βολής και υπολογισμός του τόκου. Εάν 
από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει 
φόρος, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο εκ-
πρόθεσμης υποβολής. Για αρχικές ή τρο-
ποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται 
μετά τις 31.5.2017 και μέχρι το πέρας της 
προθεσμίας (30.9.2017), ο τυχόν οφειλό-
μενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 12% 
του κυρίου φόρου.
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ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ (!) την 
άλλη εβδομάδα... Αν τελικά βγούμε 
στις αγορές θα συμβεί το εξής τρα-
γελαφικό: Η Κυβέρνηση θα πανηγυ-
ρίζει για έξοδο από τα μνημόνια και 
από την εξάρτηση ενώ στην πραγ-
ματικότητα θα έχουμε καταφύγει σε 
«λύση» με την ακριβότερη διαθέσιμη 
μορφή δανεισμού. Το κόστος θα είναι 
υψηλό - πάνω από 3% την ίδια ώρα 
που οι... κακοί «θεσμοί» μας δανεί-
ζουν, με «ληστρικά επιτόκια» που 
έχουν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο 
στο 2,23%. Δηλαδή, δανειζόμαστε 
πιο φθηνά και τις ΗΠΑ!           

ΦΟΡΟ-ΠΑΡΑΝΟΙΑ! Κάναμε ως 
νομοταγείς πολίτες την φορολογική 
μας δήλωση εμπρόθεσμα και για 
ανταμοιβή το σύστημα επεφύλα-
ξε  κυριολεκτική ψυχρολουσία σε 
όσους δεν υπολόγισαν την «παγίδα» 

των τεκμηρίων διαβίωσης! Για 
παράδειγμα, φορολογούμε-

νος που έχει στην κατοχή 
του ένα διαμέρισμα 85 
τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 
οκταετίας 1.600 κ.ε. με 

δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 
μόλις 921 ευρώ έπαθε σοκ 

γιατί καλείται τώρα να πληρώσει 
3.237 ευρώ φόρο! Άνεργος με μηδέν 
εισόδημα, επειδή έχει στο όνομά του 
ένα διαμέρισμα 90 τ.μ. καλείται να 
πληρώσει 1.000 ευρώ φόρο... Κατα-
λάβατε τώρα, γιατί πολλοί μιλούν για 
φορο-λεηλασία;    

TI MEΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ μια 
χώρα με capital controls, κατασχέ-
σεις μισθών και συντάξεων και κα-
τασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών; 
Κανένα μέλλον...  Δεν έχει καμία 
ελπίδα γιατί τα μόνα που αυξάνο-
νται είναι, ο πόνος και η δυστυχία 
των ανθρώπων. Καταστρέφονται 
επιχειρήσεις και πίσω από αυτές 
χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
διαλύονται οικογένειες και το αύριο 
της νεολαίας! Διαβάζουμε καθημε-
ρινά στο διαδίκτυο για αυτοκτονίες 
συμπολιτών μας, που δεν άντεξαν 
την πίεση και τον διασυρμό εξαιτίας 
οικονομικών προβλημάτων τους και 
κανείς δεν νοιάζεται για να σταμα-
τήσει το κακό... Η κυβέρνηση, η 
αντιπολίτευση και ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ατενίζουν το μέλλον 
σα να μη συμβαίνουν όλα αυτά στον 
τόπο μας, κι εμείς - δυστυχώς - δεν 
έχουμε ακόμη καταλάβει, ότι φτά-
σαμε εδώ που φτάσαμε, εξαιτίας του 
«ωχαδερφισμού» του προσωπικού 
μας «βολέματος» και της πρωτοφα-
νούς αδιαφορίας μας, για όλους τους 
άλλους... 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη εκπαιδευ-
τικού - διδακτικού - καλλιτεχνικού προ-
σωπικού για την λειτουργία των τμημάτων 
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρη-
σης για το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαί-
σιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την 
ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και 
www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από 
τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Καραμανλή 
164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722 
κα Ζ.Χατζηαντωνίου & τηλ. 2311821723 
κα Α.Λεβενταρά) καθημερινά από 9:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ.

■ Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την 
πρόσληψη έξι ΔΕ Οδηγών Απορριμματο-
φόρων και 34 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  
δύο μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & 
Μικρουλέα γωνία).

■ Ο δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό - δι-
δακτικό προσωπικό για την λειτουργία της 
Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της 
Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική 
περίοδο 2017-2018, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι 
αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολι-
κού 13 ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ 
μηνών. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής 
Επιχείρησης www.deppath.gr ή να την πα-
ραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
(Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν 
Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 
τις 09.00π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία 
της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περι-
φερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διοικητή-
ριο, Τ.Κ. 63 100 Πολύγυρος, απευθύνοντάς 
την στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού και 
Ανθρωπίνων Πόρων υπόψη κ. Μπακρα-
τσά Χριστιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 23710 
21728 ή 23713 51262).

Νέες θέσεις εργασίας
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Το Aprilia Dorsoduro είναι η κατεξοχήν δι-
ασκεδαστική μοτοσυκλέτα. Γεννήθηκε από 
μια ευφυή διαίσθηση της Aprilia, και υλο-
ποιήθηκε με μοναδικό σκοπό να προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή διασκέδαση στην οδήγη-
ση δρόμου, συγκεντρώνοντας τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά των σπορ μοτοσυκλετών 
και των supermotard. Το αποτέλεσμα είναι 
μια μοτοσυκλέτα με προηγμένες τεχνικές 
λύσεις, ευέλικτη και με κορυφαίες επιδό-
σεις για την κατηγορία. Μια πραγματικά ξε-
χωριστή μοτοσυκλέτα, που δημιουργήθηκε 
όχι μόνο χάρη στις ικανότητες της Aprilia να 
κατασκευάζει πλαίσια με ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με 
κινητήρες υψηλής απόδοσης, αλλά και χάρη 
στη συνεργασία με το Αγωνιστικό τμήμα της 
Aprilia, που κατόρθωσε να κερδίσει 54 πα-
γκόσμιους τίτλους στους δυσκολότερους 
αγώνες, 7 από τους οποίους ήταν στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Supermoto.

Το Dorsoduro 900 δημιουργήθηκε με βάση 
τη μεγάλη παράδοση της Aprilia στη συγκε-
κριμένη κατηγορία μοτοσυκλετών και χα-
ρίζει έντονες συγκινήσεις. Η μοναδικότητά 
του οφείλεται επίσης στις αυθεντικές και 

καινοτόμες επιλογές όσον αφορά τα τεχνι-
κά στοιχεία, όπως ο συνδυασμός χωροδι-
κτυώματος πλαισίου από χάλυβα και πλα-
κών αλουμινίου, που προσφέρει εξαιρετικό 
χειρισμό και σταθερότητα στις στροφές. Ο 
κινητήρας 90° V-twin κάνει τον οδηγό να 
χαμογελά κάθε φορά που ανοίγει το γκάζι, 
χάρη στα νέα χαρακτηριστικά μέγιστης ρο-
πής και ισχύος που ενισχύουν την προσω-
πικότητά του. Ο τεχνικός εξοπλισμός του 
Dorsoduro 900 ολοκληρώνεται με το σύ-
στημα ηλεκτρονικής διαχείρισης που, πέρα 
από το σύστημα Ride-by-wire (ηλεκτρονικό 
γκάζι) πολλαπλών χαρτογραφήσεων, περι-
λαμβάνει έλεγχο πρόσφυσης και ABS.

Επισκεφτείτε τώρα και μέχρι 31 Ιουλίου ένα 
σημείο πώλησης Aprilia για να αποκτήσετε 
το νέο Dorsoduro 900 σε εξαιρετικά αντα-
γωνιστική τιμή, 8.900 € με μία ολοκληρω-
μένη προσφορά υπηρεσιών όπως δωρεάν 
διετής επέκταση της εργοστασιακής εγγύη-
σης, δωρεάν οδική βοήθεια και δυνατότητα 
συμμετοχής σε εκπαίδευση ασφαλούς οδή-
γησης μοτοσυκλέτας, με συμβολικό κόστος 
10€. 

Σε τρία κορυφαία και ιστορικά πανεπιστήμια 
της Μεγάλης Βρετανίας έχουν γίνει δεκτοί 
τρεις μαθητές που ολοκλήρωσαν με υπο-
τροφία το ΙΒ Diploma Programme (Τμήμα 
Διεθνούς Απολυτηρίου) του Κολλεγίου Ανα-
τόλια. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αλεξαν-
δρίδη που έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο 
του Cambridge, τη Βασιλική Αλεξίου που 
πέτυχε την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης, και την Άννα Ζαρωτιάδου, 
που θα σπουδάσει στο University College 
London (UCL). Κάθε χρόνο περισσότεροι 
από 70 τελειόφοιτοι του IB Diploma Program  
του Κολλεγίου Ανατόλια γίνονται δεκτοί στα 
καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, 
της Μεγάλης Βρετανίας και της υπόλοιπης 
Ευρώπης. Η παράδοση αυτή του Κολλεγί-
ου Ανατόλια συνεχίστηκε και το 2017 με τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν 
κατά τη διαδικασία εισαγωγής στα ιδρύματα 
του εξωτερικού, τα οποία αξιολογούν τόσο 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις όσο και την προ-
σωπικότητα, το ήθος και το προφίλ του κάθε 
μαθητή όπως αυτό διαμορφώνεται από τις 
διακρίσεις, τη συμμετοχή του σε εξωσχολι-
κές δραστηριότητες, την προσφορά εθελο-
ντικής εργασίας, και τα προσωπικά του ενδι-
αφέροντα. Φέτος οι απόφοιτοι του ΙΒ έγιναν 
δεκτοί σε πανεπιστήμια όπως τα Oxford, 
Cambridge, Columbia University, Imperial 
College, University College London (UCL), 
Warwick, Wellesley College, King’s College. 

Ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ), και σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Εταιρία Νόσου 
Alzheimer (Alzheimer Hellas), απέδειξαν 
μέσω μιας πρωτοποριακής διαχρονικής 
μελέτης ότι η μακροχρόνια χρήση καινο-
τόμων υποστηρικτικών τεχνολογιών πα-
ρακολούθησης, αυξάνει την αξιοπιστία των 
παρατηρήσεων και βελτιώνει τη νοητική 
κατάσταση και την καθημερινή λειτουργι-
κότητα ασθενών με νοητικά προβλήματα. 
Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του συ-
στήματος για το μεγάλο χρονικό διάστημα 
του ενός έτους βοήθησε σημαντικά τους 
κλινικούς στην αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή στοχευμένων παρεμβάσεων και στον 
ακριβή εντοπισμό των λειτουργιών, που 
σημείωσαν βελτίωση (π.χ. ύπνος, καθη-
μερινή λειτουργικότητα κτλ) σε διάφορα 
χρονικά διαστήματα με απώτερο σκοπό τη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων σε διάφορες 
χρονικές περιόδους. Παράλληλα, επιβε-
βαιώθηκε η αξιοπιστία και η ορθή μακρο-
χρόνια λειτουργία του συστήματος καθώς 
χρειάστηκε ελάχιστη παρέμβαση για απο-
κατάσταση ρυθμίσεων από τους τεχνικούς 
της μελέτης όλο αυτό το διάστημα. 

Πίτσα λαχταριστή για μικρά (30 cm) και 
μεγάλα παιδιά (50 cm), ψημένη στον ξυ-
λόφουρνο. Ζυμαρικά για όλα τα γούστα 
με υλικά άριστης ποιότητας. Δροσερές, 
εμπνευσμένες σαλάτες. Απολαύστε τα 
κάτω από τα αστέρια της Σίβηρης σε ένα 
μοναδικό, όμορφα διακοσμημένο περιβάλ-
λον και υπό τους ήχους ποιοτικής επιλεγ-
μένης μουσικής. Ο παγωμένος καφές το 
πρωί, συνοδευόμενος από εκλεκτές ιδέες 
brunch και ένα δροσερό κοκτέιλ εκεί που 
«σκάει» το κύμα με θέα το μαγευτικό ηλιο-
βασίλεμα, σας υπόσχονται αξέχαστες στιγ-
μές. Για το τέλος, ο καλύτερος λουκουμάς 
που έχετε γευτεί θα ολοκληρώσει τη μέρα 
σας ιδανικά. Μια επίσκεψη στην ΑΚΡΗ της 
Σίβηρης θα σας πείσει.

Eως 31 Ιουλίου, το πλοίο της Greenpeace, Rainbow Warrior, πραγματοποιεί περιοδεία στα 
ελληνικά νησιά, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας της οργάνωσης ενάντια στο 
πλαστικό μίας χρήσης. Το πλοίο βρέθηκε στη Ζάκυνθο στις 20-21 Ιουλίου, θα βρεθεί στο 
Ηράκλειο στις 24-25 Ιουλίου και στη Σύρο στις 30-31 Ιουλίου, για να αποκαλύψει το μέγε-
θος του προβλήματος της ρύπανσης από τα πλαστικά και να κινητοποιήσει τους πολίτες σε 
δράση. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί σε αυτό το ιστορικό πλοίο, να δει μία 
έκθεση φωτογραφίας που θα δείχνει το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης από τα 
πλαστικά και να συμμετέχει σε δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μαζί θα μάθουμε 
πώς μπορούμε να προστατέψουμε τη θάλασσα από την εισβολή των πλαστικών μίας χρή-
σης.

Η μηχανή που χαρίζει… διασκέδαση στην οδήγηση Αρίστευσαν  
και πέτυχαν διακρίσεις  

σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Καινοτόμο έξυπνο σύστημα 
υποβοήθησης ατόμων με νοητικά 

ελλείμματα

Γλυκιές και αλμυρές  
αποδράσεις στη Χαλκιδική

Το πλοίο της Greenpeace στα ελληνικά νησιά

#αυτό_το_μάθατε;
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#ατζέντα_θεάτρου
Δημοτικό Θέατρο Κήπου
(Νικολάου Γερμανού, Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ: 2310 292 304)

«Το Μόνον Της Ζωής Του Ταξείδιον» 
το αριστούργημα του μεγάλου Θρακιώτη 
πεζογράφου και ποιητή, Γ. Βιζυηνού, σε 
σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη. Πρόκει-
ται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του 
Βιζυηνού, όταν πριν κλείσει ακόμα τα δέκα 
του χρόνια και μετά τον πρόωρο θάνατο 
του Πατέρα, η Μητέρα του τον στέλνει στην 
Κωνσταντινούπολη για να μάθει την τέχνη 
του ράπτη, στο εργαστήριο Ραπτικής ενός 
γέροντος συγγενούς τους, ο οποίος του 
συμπεριφέρθηκε με μεγάλη σκληρότητα, 
ενώπιον όλων των κατά πολύ μεγαλύτερών 
του μαθητευομένων ραπτών, κάνοντας το 
μικρό ραφτόπουλο να ζήσει απροετοίμαστο 
και ανυπεράσπιστο μια βάναυση φυλακή. 
Ερμηνεύει η Ιωάννα Παππά. Παράσταση: 
Τετάρτη 26 Ιουλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 
από 12€.

«Ο βίος του Ευστράτιου | Γραφή 
πρώτη» από το STUDIO Εταιρότητα σε 
κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Βελισσάρη. 
Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη ζωή 
του Ευστράτιου, ενός νεοέλληνα μεγαλοε-
πιχειρηματία, που πια μετρά τις τελευταίες 
ώρες ζωής. Ο Ευστράτιος, μεγαλωμένος 
στην Βροντού, ένα χωριό της Πιερίας στους 
πρόποδες του Ολύμπου, παίρνει την από-
φαση να αποκηρύξει το παρελθόν του και 
να διαγράψει την ιστορία του, όταν έφηβος 
εγκαταλείπει οριστικά τον τόπο του για να 
αναμετρηθεί φιλόδοξα με τη ζωή. Όταν 
η κόρη του Σωσάννα, σε μια προσπάθεια 
αυτοπροσδιορισμού, ζητήσει απαντήσεις για 
το άγνωστο παρελθόν του πατέρα της, τότε 
θα ξεκινήσει ένα ταξίδι, χωρικό και χρονικό, 
στις πιο παλιές και ανομολόγητες μνήμες. 
Παίζουν οι: Μαρία Αλεξανδρίδου, Μαρία 

Αρουτζίδου, Ευτυχία Καβαλίκα, Μάρω 
Καραγεώργου, Δημήτρης Κουστολίδης, 
Βαγγέλης Μάγειρος, Έλενα Παντελίδου, 
Ναταλία – Λυδία Παππά, Κώστας Χατζη-
γεωργίου. Παραστάσεις: Δευτέρα 24 & 
Τρίτη 25 Ιουλίου στις 21:00. 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 Χρήστου Παπαδημητρίου. 
Νέες σκηνικές περιπέτειες και ακροβασίες 
με μια διευρυμένη ομάδα κρούσης και με 
όπλα τους τα εύστοχα νούμερα, τις κεφάτες 
χορογραφίες, τις πειραγμένες ενορχηστρώ-
σεις και, πάνω από όλα, το κέφι, το μπρίο 
και την αγάπη στο συνάδελφο που τους 
χαρακτηρίζει. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάν-
να Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, Χρύσα 
Ζαφειριάδου, Τέλης Ζαχαράκης, Δημήτρης 
Μορφακίδης, Αγγελική Νοέα, Χρήστος Πα-
παδημητρίου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Εύη 
Σαρμή, Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανί-
δου, Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. 
Μουσική επί σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, 
Μάριος Μακρής, Κώστας Μαργαρίτης, Γιώρ-
γος Μηλώσης, Σωτήρης Πατσαλιάς, Γιώργος 
Τσέλιος. Παραστάσεις: Τρίτη 25, Τετάρτη 
26, Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Ιουλίου στις 
21:00.

Θέατρο Δάσους

«Αλέξης Ζορμπάς» από το μνημειώ-
δες και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του 
Νίκου Καζαντζάκη «Ο Βίος και η Πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά» ξαναζωντανεύει από 
τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, με την 

αυθεντική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, 
σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και σε 
μια μοναδική διασκευή των Θανάση Πα-
παθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Στη σκηνή 
ζωντανεύει με μια νέα δημιουργική ματιά 
και ένα ανεπανάληπτο τρόπο ο «μοναδικός 
διάλογος ενός καλαμαρά και ενός μεγάλου 
ανθρώπου του λαού, διάλογος μεταξύ του 
δικηγόρου Νου και της μεγάλης ψυχής 
του λαού», όπως αναφέρει ο ίδιος ο Νίκος 
Καζαντζάκης για τη διαχρονική φιλία του με 
τον Ζορμπά. Πρωταγωνιστούν: Γρηγόρης 
Βαλτινός, Ταμίλα Κουλίεβα, Μέμος Μπεγνής, 
Ναταλία Δραγούμη, Τάκης Παπαματθαίου, 
Ρένος Ρώτας, Νίκος Βερλέκης. Παίζουν οι: 
Γρηγόρης Σταμούλης, Στέλλα Γκίκα, Γιώργος 
Παράσχος, Αννα Μονογιού. Συμμετέχουν οι: 
Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Βασίλης Ζαϊφίδης, 
Βασίλης Λέμπερος, Αλεξία Μουστάκα, 
Αρετή Πασχάλη, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, 
Μαριαλένα Ροζάκη, Αλέξανδρος Σιάτρας, 
Γιώργος Τσούρμας, Νικορέστης Χανιωτάκης, 
Χριστίνα Ψάλτη. Παραστάσεις: Δευτέρα 24 
& Τρίτη 25 Ιουλίου στις 21.30. Εισιτήρια: 
από 17€.

«Μήδεια» του Ευριπίδη σε μετάφραση 
Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία Μα-
ριάννας Κάλμπαρη από το Θέατρο Τέχνης 
Κάρολος Κουν. Η παράσταση, σημειώνει 
ο Γ. Χειμωνάς, επιθυμεί να μιλήσει για το 
ανεξήγητο του έρωτα. Γι αυτό το «μέγα 
κακό που σπαράζει τους ανθρώπους». Για 
τον πόθο που είναι δεμένος με τον πόνο, 
για τους όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης 
που δίνονται για να καταπατηθούν, για την 
προδοσία, την εκδίκηση, την καταστροφή. 
Γι αυτό το τρομακτικό πέρασμα από το φως 
στο σκοτάδι της βαρβαρότητας του έρωτα. 
Γιατί «δεν υπάρχει οργή πιο φοβερή και αθε-
ράπευτη από αυτήν που γεννιέται ανάμεσα 
σε ανθρώπους που είχαν αγαπηθεί». Πρω-
ταγωνιστούν: Μαρία Ναυπλιώτου, Χάρης 
Φραγκούλης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Φωτεινή 
Μπαξεβάνη, Θεοδώρα Τζήμου, Σύρμω Κεκέ, 
Ιωάννα Μαυρέα, Αλέξανδρος Μυλωνάς, 
Γεράσιμος Γεννατάς, Κωνσταντίνα Τάκαλου. 
Συμμετέχουν τέσσερις σπουδαστές της 
Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης και 
τέσσερις μουσικοί. Παράσταση: Πέμπτη 27 
Ιουλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 18€ (γενική 
είσοδος), 15€ (εκπτωτικό), 12€ (ανέργων).

«Ώραία Κοιμωμένη» το ρομαντικό 
παραμύθι του Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι από 
τα Russian Ballet Theater. Σ’ ένα μακρι-
νό βασίλειο, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα 
γιορτάζουν τη γέννηση της κόρης τους, 
της Πριγκίπισσας Αυγής. Στη γιορτή έχουν 
προσκληθεί οι όμορφες νεράιδες και τα 
ξωτικά, που καταφθάνουν φέρνοντας δώρα 
και ευχές στο νεογέννητο κοριτσάκι. Η κακιά 
Μάγισσα, θυμωμένη που δεν προσκλήθηκε 
στη γιορτή, ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. 
Όταν η Πριγκίπισσα κλείσει τα δεκάξι της 
χρόνια, η Μάγισσα ρίχνει τα μάγια της και το 
κορίτσι βυθίζεται σ’ έναν βαθύ ύπνο. Μετά 
από εκατό χρόνια, ο ενάρετος Πρίγκιπας της 
δίνει το πολυπόθητο φιλί και εκείνη ξυπνά. 
Η βασιλική αυλή γιορτάζει την αγάπη τους 
και τελούνται οι γάμοι τους. Παράσταση: 
Παρασκευή 28 Ιουλίου στις 21:15. Εισιτή-
ρια: από 15€.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017 - Αμφιθέατρο Ν. 
Μουδανιών

«Το ψέμα» η νέα, σπαρταριστή κωμωδία 
του πιο δημοφιλούς σύγχρονου Γάλλου 
συγγραφέα Florian Zeller σε σκηνοθεσία 
Θοδωρή Αθερίδη. Μια κωμωδία για όλους 
όσους ζητάνε να μάθουν την αλήθεια, 
ενώ θα προτιμούσαν ένα ψέμα. Είναι πολύ 
δύσκολο να λες την αλήθεια, όταν αλήθεια 
και ψέμα γίνονται ένα. Πρωταγωνιστούν 
οι: Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη, 
Μυρτώ Αλικάκη και Κωνσταντίνος Κάππας. 
Παράσταση: Σάββατο 22 Ιουλίου στις 
21:30.

«Χάνσελ & Γκρέτελ» παιδικό θέατρο 
των αδερφών Γκριμ από την παιδική σκηνή 
του Γιάννη Χριστόπουλου σε σκηνοθεσία 
Χάρη Ρώμα, συνδιασκευή του σκηνοθέτη 
με τον Βαγγέλη Δουκουτσέλη και μουσική 
Γιάννη Ζουγανέλη. Παράσταση: Τετάρτη 
26 Ιουλίου στις 21:30.
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#συνέντευξη

Πόσο εύκολα θα μπορούσε  να μετατραπεί 
η συγκεκριμένη παράσταση  από κωμωδία 
σε δράμα;

Πολύ εύκολα. Άλλωστε και η κωμωδία είναι 
ένα δράμα ειπωμένο με αστείο τρόπο. Δεν 
έχει καμία διαφορά. Αυτά που γίνονται στην 
παράσταση δεν είναι εξωφρενικά, δεν είναι 
«τραβηγμένα από τα μαλλιά», δεν είναι ψεύ-
τικα. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί σε 
όλο τον κόσμο, για αυτό και υπάρχει τέτοια 
ανταπόκριση. Ο καθένας μπορεί να αναγνω-
ρίσει, ή τη σχέση του, ή σχέσεις φίλων του. 
Είναι σαν να κοιτάς από μία κλειδαρότρυπα 
αληθινά ζευγάρια, κι αυτό είναι πολύ αστείο. 
Αν «στήσεις αυτί» σε αληθινά ζευγάρια σε 
καφετέριες, που τσακώνονται, ή που λένε 
κάτι, είναι πολύ αστείο, γιατί βλέπεις πράγμα-
τα που έχεις πει και πόσο γελοία ακούγονται. 
Όλα αυτά όμως, δεν παύουν να αποτελούν 
δράμα για αυτούς που τα βιώνουν.  Κωμωδία 
είναι μόνο για τους θεατές. Για τους χαρακτή-
ρες του έργου είναι δράμα.

Πώς είναι ο Θοδωρής Αθερίδης σαν σκη-
νοθέτης;

Σου ανοίγει δρόμους, για να βρεις εσύ το κα-
λύτερο που μπορείς να κάνεις και σε αφήνει 
απόλυτα ελεύθερο, πάντα μέσα στο πλαί-
σιο αυτού που θα σου ζητήσει. Αλλά εκεί 
μέσα εσύ μπορείς να δημιουργήσεις. Δεν σε 
εγκλωβίζει, ούτε σε στραγγαλίζει. Γι’ αυτό 
μπορείς να βγάλεις τον καλύτερο εαυτό σου. 
Ειδικά στην κωμωδία, το πνεύμα της πρέπει 
να περνάει μέσα από εσένα. Την κωμωδία 
ο καθένας την εισπράττει διαφορετικά. Για 
αυτό υπάρχουν καταπληκτικοί ηθοποιοί, 
που δεν μπορούν να παίξουν κωμωδία. Δεν 
το «έχουν» το αστείο, δεν το έχουν το «τάι-
μινγκ»,  δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ γιατί 
δεν διδάσκεται αυτό. Αυτό που κάνει ο Θο-
δωρής είναι να σε χαλαρώνει και να σε διευ-
κολύνει να βγάλεις το καλύτερο κομμάτι σου 
και να μπορείς να κάνεις κωμωδία. Ξέρει 
πολύ καλά τι θέλει, το οργανώνει πάρα πολύ 
καλά και όλο αυτό γίνεται με χαλαρότητα και 
όχι με καταπίεση.

Στις πρόβες πριν ανέβει ένα έργο στην 
σκηνή υπάρχουν γκρίνιες, του αντιμιλάτε;

Μμμ, για να ρωτάτε κάτι έχετε ακούσει (σ.σ.: 
γελάει). H αλήθεια είναι, παρ’ ότι είμαι πει-
θαρχημένη ως ηθοποιός στο Θοδωρή, καμιά 
φορά, επειδή έχω άνεση μαζί του,  μπορεί να 
φέρω μια αντίρρηση που σε άλλο σκηνοθέτη 
δεν θα την έφερνα τόσο άμεσα. Θα το έκανα 
πιο ύπουλα και πιο υπογείως  για να πετύ-
χω αυτό που θέλω. Στο Θοδωρή μπορώ να 
το πω direct  και είναι αλήθεια ότι μερικές 
φορές κάνω κατάχρηση αυτής της άνεσης. 
(σ.σ.: ξαναγελάει).

Υπάρχει ψέμα το οποίο θεωρείται αποδε-
κτό; Και δεν εννοώ μόνο σε συντροφική 
σχέση αλλά σε οποιαδήποτε σχέση.

Πολλά, θα μπορούσαν να είναι. Και τα κατά 
συνθήκην ψεύδη υπάρχουνε και τα ψέματα 
που είναι  αναγκαία για να προφυλάξεις κάτι. 
Υπάρχουν τα ψέματα που λες γιατί πρέπει να 

είσαι ευγενής. Για παράδειγμα δεν μπορείς 
να πεις στον άλλον ότι το κούρεμα που έκανε 
είναι αίσχος. Υπάρχουν ψέματα που τα λες για 
να προστατέψεις μία σχέση σου, ή τον εαυτό 
σου, ή τον άλλο που δεν είναι ακόμη έτοιμος 
να ακούσει μία αλήθεια ικανή να τον καταρ-
ρακώσει. Αξιολογείς κάθε φορά την κατά-
σταση και το τι μπορείς να πεις.

Έχετε δώσει τη φωνή σας στην Ελαστίνα  
από τους Απίθανους. Πως είναι η διαδικα-
σία της μεταγλώττισης;

Έχω κάνει και το «Bolt».  Είναι μία πολύ 
ωραία ιστορία ενός σκύλου, του  Bolt, που 
τον κάνει ο Θοδωρής. Εγώ κάνω τη γάτα, τη 
Μήτση,  και τον ποντικό τον κάνει ο Αντώ-
νης Λουδάρος. Έχω κάνει δύο φορές στη 
ζωή μου μεταγλώττιση, τη μία στους «Απίθα-
νους» και την άλλη στο «Bolt» . Θα χαιρόμουν 

πολύ να το ξανακάνω, γιατί είναι μία πολύ 
διασκεδαστική διαδικασία, αν  και δεν είναι 
εύκολη. Πιέζεσαι πολύ μέσα στο στούντιο και 
για αυτό δεν μπορείς να γράψεις πάνω από 
τρείς ώρες, γιατί οι φωνητικές χορδές σου 
γίνονται μαντάρα.

Ο κόσμος σας αγάπησε πολύ μέσα από την 
Ντάλια. Θα ήταν ο κόσμος καλύτερος, έστω 
και λίγο, αν υπήρχε περισσότερη αθωότη-
τα, ή αφέλεια,  όπως αυτού του ρόλου;

Πιστεύω πως αν ο κόσμος αποτελούνταν 
μόνο από Ντάλιες, δεν θα υπήρχαν πόλε-
μοι και βία. Δεν ξέρω όμως, κατά πόσο θα 
προχωρούσε και σε άλλους τομείς, δηλαδή, 
αν θα είχαμε τεχνολογία, αν θα είχαμε προ-
χωρήσει σε τίποτα, ή αν θα βλέπαμε όλη την 
ημέρα σαπουνόπερες  χαρούμενοι. Ούτως ή 
άλλως, όπως ήταν γραμμένο το «Παρά πέ-
ντε», ήταν μία πολύ ευτυχής στιγμή και για 
τον Καπουτζίδη που το έγραψε και  για εμάς, 
που ήμασταν τυχεροί να το παίξουμε και να 
το ζήσουμε. Είναι πολύ σπάνιο στην τηλεό-
ραση, να χαίρεσαι που σου έρχεται το επό-
μενο επεισόδιο με τις σκηνές που έχεις να 
παίξεις. Αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει σε έναν 
Έλληνα ηθοποιό και είμαι πολύ τυχερή που 
το έζησα.

Μετά την περιοδεία, από Σεπτέμβρη,  ποια 
είναι τα σχέδια σας;

Θα επαναληφθεί «Το Ψέμα» στο θέατρο Μι-
κρό Παλλάς, στην Αθήνα, γιατί ήταν μια πα-
ράσταση που πήγε καλά και έτσι πήραμε το 
θάρρος να την βγάλουμε «βόλτα». Και υπάρ-
χουν και κάποια σχέδια για τηλεόραση που 
ακόμη δεν μπορώ να αποκαλύψω.

«Η ελληνική περιφέρεια έχει υποφέρει από θεατρικές αρπαχτές»
Η ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Με «Το Ψέμα» πραγματοποιεί μόλις  την  4η περιοδεία της καριέρας  της. Γενικά όπως, λέει,  αποφεύγει τις περιοδείες αν δεν την ικανοποιούν πλήρως οι προϋποθέσεις  
για μια  φροντισμένη παραγωγή. Όπως υπογραμμίζει, το κοινό της ελληνικής περιφέρειας έχει υποφέρει πάρα πολύ από «αρπαχτές». Φέρνοντας ως καλό παράδειγμα 
περιοδεύουσας παραγωγής «Το Ψέμα»,  που πρόσφατα παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, η Σμαράγδα Καρύδη  εξηγεί στην Karfitsa: « Δημιουργήθηκε καινούριο 

σκηνικό, το roof garden του σπιτιού, ειδικά  για την περιοδεία, ώστε  να μπορεί να σταθεί σε εξωτερικό χώρο».

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 26/7
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Αόρατος επισκέπτης
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 – 
21.45 – 00.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η Αποπλάνηση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30
Transformers 5: Ο τελευταίος ιππότης
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.45
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Ο κύκλος
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.45 – 
23.10
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Spider-Man: Η επιστροφή στον τόπο 
του
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.15 – 
22.00
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο: 17.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 00.20
Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η σύ-
γκρουση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.40 – 
21.30
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Overdrive
Προβολές: Σάββατο: 17.40 – 20.00 – 
22.20, Κυριακή – Τετάρτη: 20.00 – 22.20
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η σύ-
γκρουση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.40 – 
22.30
Αίθουσα 8 
Spider-Man: Η επιστροφή στον τόπο 
του

Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.10 – 
21.00 – 23.45
Αίθουσα 9 KIDS
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.00 – 
20.30
Spider-Man: Η επιστροφή στον τόπο 
του
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.10
Comfort 2
Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.45 – 
22.50
VILLAGE Θερινό COSMOS
Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.15 – 
23.30

ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
Και μαζί και χώρια
Προβολές: 21.00 – 22.45, Κυριακή: 
21.00, Δευτέρα καμία προβολή
91/2 εβδομάδες
Προβολές: Κυριακή: 22.45
Υπόθεση Παραλλάξ
Προβολές: Δευτέρα:  21.30

ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 
2310292304)
Αίθουσα 1
Η γυναίκα του ζωολογικού κήπου
Προβολές: 21.00 – 23.10
Αίθουσα 2
Αόρατος επισκέπτης
Προβολές: 21.00 – 23.00

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάν-
δρου 3, τηλ: 2310829457)
Βρε καλώς τους
Προβολές: 21.00 – 23.00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο 
χλμ Πανοράματος - Θέρμης, τηλ: 
2310346720) 
Η γυναίκα του ζωολογικού κήπου
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00 – 
23.00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ (Παραφεντίδου 
1, Πυλαία, τηλ: 2313302635)
Πώς να γίνεις λατίνος εραστής
Προβολές: Δευτέρα – Παρασκευή: 21.00 
– 23.00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ (Φιλίπ-
που 9, Πολίχνη, τηλ: 2310602303)
Τέλειοι Ξένοι
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 21.30
Λατίνοι και άθικτοι
Προβολές: Δευτέρα – Παρασκευή: 21.30

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννι-

τσών 61 & Κωλέττη 34, One Salonica 
Outlet Mall, 3ος όροφος, τηλ: 
2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η σύ-
γκρουση
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.00 
– 15.50 – 18.40 – 21.30, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 18.40 – 21.30
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η σύ-
γκρουση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 – 
22.50

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.15 – 
17.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.40
Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά 
σύγκρουσης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 15.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.00 – 
17.20, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.20
Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10 – 

21.10 – 23.10
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Ο κύκλος
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.20
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.15 
– 14.50 – 17.00 – 19.40, Δευτέρα – 
Τετάρτη: 17.00 – 19.40
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η αποπλάνηση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 22.40

Σκηνοθεσία: Όριο Πάουλο 
Παίζουν οι: Χοσέ Κορονάδο, Μάριο 
Κάσας, Μπάρμπαρα Λένι, Άνα Βάγενερ

Περιπέτεια μυστηρίου ισπανικής 
παραγωγής – Στην ταινία ένας νεαρός 
επιχειρηματίας, ο Αντριάν Ντόρια 
(Κάσας) ξυπνάει σε ένα δωμάτιο 
ξενοδοχείου, κλειδωμένο από μέσα, 
με το νεκρό σώμα της ερωμένης του 
(Λένι) στο πλευρό του. Δηλώνοντας 
αθώος για το φόνο, προσλαμβάνει μια 
αναγνωρισμένη δικηγόρο (Βάγενερ), 
με την οποία προετοιμάζουν την 
υπεράσπιση του. Τα πράγματα όμως 
θα ανατραπούν, όταν η εμφάνιση 
ενός απρόσμενου μάρτυρα για την 
εισαγγελία (Κορονάδο) θα τους 
αναγκάσει να αλλάξουν τη στρατηγική 
της υπεράσπισης, σε μια φρενήρη 
μάχη με το χρόνο.

Σκηνοθεσία: Αντόνιο Νεγκρέ 
Παίζουν οι: Σκοτ Ίστγουντ, Φρέντι Θορπ, Σάιμον Αμπκαριάν, 
Κλέμενς Σικ, Άνα Ντε Άρμας, Γκάια Βάις

Περιπέτεια γαλλικής και αμερικάνικης συμπαραγωγής 
– Η ιστορία επικεντρώνεται σε δυο αδέρφια, κλέφτες 
αυτοκινήτων, που ταξιδεύουν στα νότια της Γαλλίας για νέες 
ευκαιρίες, και καταλήγουν στο στόχαστρο ενός ντόπιου 
μαφιόζου. Ο Άντριου και ο Γκάρετ Φόστερ (Σκοτ Ίστγουντ και 
Φρέντι Θορπ) είναι κλέφτες που εξειδικεύονται στις κλοπές 
των πιο ακριβών και πολυτελών αυτοκινήτων. Προσλαμβά-
νονται για να κλέψουν μια εντυπωσιακή Bugatti του 1937, 
αξίας εκατομμυρίων ευρώ, στη Νότια Γαλλία. Η ληστεία 
όμως δεν θα έχει καλό τέλος, όταν ο ιδιοκτήτης της Bugatti, 
και τοπικός μαφιόζος, ο Τζάκομο Μοριέ (Σάιμον Αμπκαριάν) 
τους πιάνει επ’ αυτοφώρω. Σε αντάλλαγμα της ζωής τους, τα 
δυο αδέρφια θα πρέπει να κλέψουν ένα αυτοκίνητο από την 
συλλογή του Μαξ Κλεμπ (Κλέμενς Σικ), μεγάλου αντίπαλου 
του Μοριέ. Το αυτοκίνητο αυτό αποτελεί το σημαντικότερο 
κομμάτι της συλλογής του Μοριέ, μια Ferrari του 1962. Η 
ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Αόρατος ΕπισκέπτηςOverdrive
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Πώς να γίνεις Λατίνος εραστής
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.20
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 13.30 
– 16.00 – 18.10, Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.10
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Spider-Man: Η επιστροφή στον 
τόπο του
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.20 
– 22.00
Μίνιονς (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.30
Μπάτε σκύλοι αλέστε (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 16.30
Πελαργοί (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 14.30
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Spider-Man: Η επιστροφή στον 
τόπο του
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 15.15 
– 18.00 – 20.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 
18.00 – 20.40
Η Μούμια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 23.20
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 12.45
Αίθουσα 8 (θερινή)
Η γέφυρα των κατασκόπων
Προβολές: Σάββατο: 23.30
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα
Προβολές: Κυριακή: 23.10
Birdman
Προβολές: Δευτέρα: 21.00
Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει
Προβολές: Δευτέρα: 23.20
Jackie

Προβολές: Τρίτη:  21.00
Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Προβολές: Κυριακή: 21.00, Τρίτη: 23.10
La la land
Προβολές: Σάββατο και Τετάρτη:  21.00
Lion
Προβολές: Τετάρτη: 23.30

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πλη-
ροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00 
– 23.10
Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Και μαζί και χώρια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.30 
– 22.40
Αρχηγός από κούνια (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 18.20
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Spider-Man: Η επιστροφή στον 
τόπο του 
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.00 
– 23.00
Αίθουσα 4 (Dolby)
Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η 
σύγκρουση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 
– 22.30

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», 

Πυλαία, κρατήσεις από σταθερό: 
8018017837 και από κινητό: 
2108092690) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)

Spider-Man: Η επιστροφή στον 
τόπο του
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 20.10 

– 23.00

Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.10

Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)

Overdrive
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.00 

– 23.10

Αρχηγός από κούνια (μεταγλωτ-
τισμένη)

Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.50

Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)

Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.10

Και μαζί και χώρια
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 21.30

Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)

Ο πλανήτης των Πιθήκων: Η 
σύγκρουση
Προβολές: Σάββατο – Τετάρτη: 19.30 

– 22.30

Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)

Αυτοκίνητα 3 (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Κυριακή: 18.00 – 

20.30, Δευτέρα – Τετάρτη: 20.30

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 26/7

Η Γυναίκα του Ζωολογικού Κήπου Η γέφυρα των κατασκόπων Υπόθεση Παραλλάξ

Λατίνοι και άθικτοι

Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο 
Παίζουν οι: Τζέσικα Τσάστεϊν, Γιόχαν Έλντεμπεργκ, Ντάνιελ Μπρουλ

Δραματική ιστορική ταινία αμερικάνικης παραγωγής – Η ταινία αποτελεί διασκευή από τη 
Νίκι Κάρο του ομώνυμου μπεστ-σέλερ της Ντάιαν Άκερμαν. Ο Γιάν και η Αντονίνα Ζαμπίνσκι 
διευθύνουν το ζωολογικό κήπο της Βαρσοβίας, ο οποίος ερημώνει μετά τη ναζιστική 
εισβολή στην Πολωνία. Εκείνοι όμως προφασίζονται την εκτροφή χοίρων με σκοπό την 
προμήθεια κρέατος στα γερμανικά στρατεύματα, τον κρατούν ανοιχτό και κρύβουν εκεί 
εκατοντάδες Εβραίους.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ 
Παίζουν οι: Τομ Χανκς, Μαρκ Ράιλανς, Έιμι Ράιαν, Σεμπάστιαν Κοχ

Ιστορική – δραματική ταινία αμερικάνικης και γερμανικής συμπα-
ραγωγής του 2015 - Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ένας 
Αμερικανός δικηγόρος στρατολογείται για να υπερασπιστεί έναν 
Σοβιετικό κατάσκοπο που συνελήφθη και κατόπιν για να διαπραγ-
ματευτεί την ανταλλαγή του με τον Φράνσις Γκάρι Πάουερς, πιλότο 
κατασκοπικού αεροπλάνου τον οποίο κρατούν οι Σοβιετικοί. Η ταινία 
που έλαβε πολύ καλές κριτικές και σημείωσε επιτυχία στο box 
office, έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά 
το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, το οποίο έλαβε ο Μαρκ Ράιλανς, στον 
ρόλο του ως Ρούντολφ Άμπελ. Είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 
15 ετών.

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζέι Πάκουλα 
Παίζουν οι: Γουόρεν Μπίτι, Πόλα Πρέντις, Χιουμ Κράνιν

Πολιτικό θρίλερ αμερικάνικης παραγωγής του 1974 – Ο Γουόρεν Μπίτι είναι 
ένας ρεπόρτερ ειδήσεων ο οποίος μαζί με άλλους επτά δημοσιογράφους γίνεται 
μάρτυρας στη δολοφονία ενός πολιτικού υποψηφίου. Όταν οι υπόλοιποι επτά 
πεθαίνουν μυστηριωδώς από κάποιο «ατύχημα», o αποφασιστικός ρεπόρτερ 
αρχίζει να αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή ότι ένας ψυχοπαθής ευθύνεται για το 
θάνατο τους. Για εκείνον, τα εγκλήματα οφείλονται σε ένα εξεζητημένο δίκτυο 
εκπαιδευμένων δολοφόνων. Το εφιαλτικό αυτό σενάριο αρχικά φαίνεται να πηγάζει 
από την παρανοϊκή του φαντασία, σύντομα όμως αποδεικνύεται ασήμαντο μπροστά 
στην τρομακτική αλήθεια που βγαίνει στην επιφάνεια. Η ταινία αποτελεί ένα από τα 
καλύτερα πολιτικά θρίλερ όλων των εποχών και ένα από τα πρώτα που καθιέρωσαν 
τις «θεωρίες συνομωσίας» ως πολιτική πραγματικότητα.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Καρνεβάλε 
Παίζουν οι: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ροντρίχο Ντε λα Σέρνα, Κάρλα Πέτερσον

Δραματική κομεντί αργεντίνικης παραγωγής του 2016 – Ο Φελίπε είναι ένας οικονομικά ευκατάστατος επιχειρηματίας που 
ύστερα από ένα ατύχημα μένει τετραπληγικός και αναζητά βοηθό για να τον φροντίζει. Παρόλο που ο Φελίπε βλέπει αρκε-
τούς υποψήφιους με τα απαραίτητα προσόντα για την δουλειά, αποφασίζει να προσλάβει τον Τίτο, που εργάζεται ως βοηθός 
κηπουρού. Ο Τίτο δεν έχει ούτε τα προσόντα ούτε τις προδιαγραφές για να φροντίζει τον Φελίπε, κάτι που γίνεται αμέσως 
αντιληπτό από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του Φελίπε, την Βερόνικα και την Υβόννη. Προσπαθούν να τον αποτρέψουν 
να προσλάβει τον Τίτο, αλλά αυτός εμμένει στην απόφαση του. Ο Τίτο είναι το μόνο άτομο που δεν του φέρεται με οίκτο. Παρά τις 
δυσκολίες, ανταποκρίνεται στην αποστολή του και διαρκώς εκπλήσσει τον Φελίπε ενώ τον κάνει να χαμογελάσει ξανά. Σύντομα 
ο Τίτο βοηθάει τον Φελίπε να βρει ξανά νόημα στην ζωή, απολαμβάνοντας τις μικρές καθημερινές χαρές, κάτι που είχε από 
καιρό ξεχάσει. Η ταινία αποτελεί ριμέικ της γαλλικής επιτυχίας του 2011 «Οι Άθικτοι» του Ερίκ Τολεντανό, η οποία βασίζεται στην 
αληθινή ιστορία του Φιλίπ.
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#εικαστικά
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο (Κομνηνών 24, τηλ. 231 
0278600)

«Το πορτραίτο της/του» των μελών της Φωτογραφικής 
Ομάδας «Φ» 

Η έκθεση περιλαμβάνει 130 φωτογραφίες, από 37 μέλη 
της ομάδας, που παρουσιάζουν την άποψή τους για το θέμα, 
μέσα από ένα portfolio 3 – 4 φωτογραφιών. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Σεπτεμβρίου

Hyatt Regency Thessaloniki (13o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης 
– Περαίας,τηλ. 231 0401234)

Έκθεση γλυπτικής του Γιάννη Μπίζα

Ο καλλιτέχνης από νεαρή ηλικία επέδειξε ενδιαφέρον για τις 
Καλές Τέχνες και σύντομα ενεπλάκη με την γλυπτική και το 
σχέδιο. Το υλικό που προτιμά να χρησιμοποιεί είναι κυρίως 
μάρμαρο, που επεξεργάζεται με χαρακτηριστικό τρόπο. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Main Lobby στο Shopping 
Area του Ξενοδοχείου.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

«Ιδιόλεκτα» της Μαρίας Κομπατσιάρη 

Η έκθεση αποτελείται από εννέα έργα της σειράς, τα οποία 
«διαβάζονται» αμφισήμως, τόσο ως «τριάδες»  όσο και ως 
μεμονωμένα έργα με διαφορετικές αναγνώσεις. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Main Lobby.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

«Κουνήσου απ’ τη θέση σου» της Χριστίνας Ζυγούρη 

«Η έκθεση αποτελείται από πέντε έργα της σειράς «Από 
τον αρχαίο έως τον σύγχρονο άνθρωπο». Οι δεισιδαιμονίες 
και οι προλήψεις είναι αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής του. 
Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, ή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 
με τις γνώσεις που έχουμε, το φοβόμαστε. Το project αυτό 
αποτελεί μια εξερεύνηση στον σκοτεινό κόσμο των δεισι-
δαιμονιών και των προλήψεων, είναι όμως και ένας τρόπος 
να διαπιστώσει κανείς πόσο όλα αυτά, έστω υποσυνείδητα 
τον επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό», δήλωσε σχετικά με την 
έκθεση ο κ. Πάρης Καπράλος, Διευθυντής του Τομέα Τέχνης 
του Myrό Antiques House.  

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του εστιατορίου 
«Ambrosia». 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγίου Δημητρίου 159, τηλ. 
2310247111)

«Από τις συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος: Πρόσφατες 
δωρεές»

Στην έκθεση, το Τελλόγλειο παρουσιάζει περίπου 45 νέα 
αποκτήματα, τα οποία προστέθηκαν μέσω δωρεών στις 
συλλογές του. 

Πρόκειται κυρίως για έργα καλλιτεχνών που συνδέθηκαν με 
τη Θεσσαλονίκη και άφησαν το στίγμα τους στα καλλιτεχνικά 
δρώμενα της πόλης. 

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, τα 34 
είναι φιλοτεχνημένα από τον Λουκά Βενετούλια (δωρεά στο 
Τελλόγλειο από την οικογένεια Λ. Βενετούλια). 

Επίσης παρουσιάζεται μια τοπιογραφία του Βασίλη Θεο-
χαράκη, πρόεδρου του Ομίλου Θεοχαράκη και εικαστικού 
δημιουργού, δωρεά που έγινε στο πλαίσιο της έκθεσης 
της συλλογής του Τελλογλείου στο Ίδρυμα Εικαστικών 

Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη στην Αθήνα τον 
περασμένο χειμώνα. 

Ακόμη, η έκθεση περιλαμβάνει έργα του Σπύρου Παπαλουκά 
και Νίκου Κεσσανλή.

Έργα του Χρήστου Αλαβέρα (δωρεά του καλλιτέχνη), του 
Φώνη Ζογλοπίτη (δωρεά του καλλιτέχνη), του Νίκου Παραλή 
(δωρεά της Τίνας Παραλή), του Παύλου Βασιλειάδη (δωρεά 
του καλλιτέχνη) και του Στέλιου Σκούλου (δωρεά του 
καλλιτέχνη στη μνήμη του αδελφού του), συμπληρώνουν την 
έκθεση. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 15 Οκτωβρίου

Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μανώλη Ανδρονί-
κου 6, τηλ.  231331 0201)

«Ειδώλιο. Ένας μικρόκοσμος από πηλό»

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στα πήλινα ειδώλια, μια 
ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία αρχαιολογικών αντικειμέ-
νων. Ειδώλια κατασκευάζονταν στον ελληνικό κόσμο από 
την προϊστορική εποχή μέχρι το τέλος της αρχαιότητας και 
έτσι αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα των ανασκαφών 
τόσο σε νεκροταφεία, όσο και σε οικισμούς προϊστορικών 
και ιστορικών χρόνων. Η λέξη ειδώλιο είναι υποκοριστικό 
της λέξης εδωλον και χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
αντικείμενα που είναι εικόνες υπαρκτών και φανταστικών 
όντων και αντικειμένων. Ο χωμάτινος, εύπλαστος και συνά-

μα ανθεκτικός πηλός υπήρξε το πιο αγαπητό υλικό, αυτό που 
επιλέχθηκε από γενιές ανθρώπων για να δώσει μορφή και 
πνοή σε εικόνες ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο αίθουσες: Στην πρώτη 
παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη του ειδωλίου από 
τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή εποχή παρέχοντας στον 
επισκέπτη μια πανοραμική εικόνα της παραγωγής ειδωλίων 

στις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της Μακεδονίας 
και της Θράκης ανά εποχή. Στη δεύτερη αίθουσα τα ειδώλια 
παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες με βάση τις ερμηνεί-
ες και τα σημαινόμενά τους. 

Διάρκεια Έκθεσης: Απρίλιο του 2018

«Από την ανασκαφή στην παρουσίαση» 

Φιλοξενούμενη φωτογραφική έκθεση η οποία διοργανώθη-
κε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού 
& Αθλητισμού Βόρειας Ελλάδος, με τη συμμετοχή των ΕΦΑ 
Λάρισας και Ξάνθης και εντάσσεται στις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί ο σύλλογος με τίτλο «Οι εργαζόμενοι του 
Πολιτισμού στην κοινωνία». 

Το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από το αρχείο των 
Εφορειών Λάρισας και Ξάνθης, παρουσιάζει εικόνες με 
κεντρικό θέμα την εργασία των υπαλλήλων στις παραπάνω 
Εφορείες.

Η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 
231 3306400) 

«Ο Άγιος Σάββας Σερβίας» 

Στην έκθεση παρουσιάζονται απεικονίσεις του Αγίου και 
επεξηγηματικά κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του, 
ενώ κεντρικό έκθεμα αποτελεί το ακριβές αντίγραφο της 
ποιμαντορικής ράβδου του αγίου. 

Ο Άγιος Σάββας (περ. 1175-1236) - πρίγκιπας της σερβικής 
δυναστείας των Νεμανιδών- υπήρξε κτήτορας της μονής 
Χελανδαρίου το 1198, ιδρυτής και μεγάλος ευεργέτης ναών 
και μονών (στο Άγιο Όρος, στη Σερβία, στην Κωνσταντινού-
πολη, στη Θεσσαλονίκη και στους Αγίους Τόπους), ηγούμενος 
της μονής Στουντένιτσα, διπλωμάτης, νομοθέτης, ιδρυτής 
και πρώτος αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης σερβικής 
ορθόδοξης εκκλησίας. Ενίσχυσε με το έργο του την άμεση 
σχέση της Σερβίας με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία, ενώ 
και για τη συγγραφή του νομοκανονικού του έργου, κειμένου 
θεμελιώδους για τη σερβική εκκλησία και πολιτεία, βασίστη-
κε σε αντίστοιχα βυζαντινά κείμενα τα οποία αποτέλεσαν το 
πρότυπο για την αντίστοιχη σερβική παραγωγή. 

Είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το Άγιο Όρος, όπου μόνασε για 
σχεδόν δυο δεκαετίες, στις μονές Αγίου Παντελεήμονος 
και Βατοπεδίου μέχρι την ίδρυση από τον ίδιο της μονής 
Χελανδαρίου. Εξίσου σημαντικές σχέσεις είχε και με τη 
Θεσσαλονίκη όπου χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης και αρ-
γότερα παρέμεινε στη μονή Φιλοκάλου, της οποίας υπήρξε 
ευεργέτης. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 13 Σεπτεμβρίου

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα
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Ο λόγος για την ατομική έκθεση του Σάκη Πα-
παγιάννη, με τίτλο «Eternity» (αιωνιότητα), η 
οποία, μέσα από έργα εμπνευσμένα από τη μυ-
θολογία και τη λαϊκή παράδοση, αποδίδει την 
αιωνιότητα που έχουν οι αξίες και τη φθορά 
τους στο πέρασμα του χρόνου και στην Ελλάδα 
της κρίσης. Ο Σάκης Παπαγιάννης αναλύει στην 
Karfitsa τον τρόπο σκέψης και απόδοσης των 
έργων του, μας ξεναγεί στη νέα του έκθεση, 
μιλάει για τα «πάθη των Ελλήνων» όπως αυτά 
απορρέουν μέσα από τη συλλογή του, ενώ πα-
ραθέτει και το παράπονό του για την πόλη στην 
οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει... τη Θεσ-
σαλονίκη.

Μία... «δεύτερη ζωή»

Αυτοδίδακτος εικαστικός, ο Σάκης Παπαγιάν-
νης εξηγεί το σκεπτικό και τον τρόπο με τον 
οποίο συλλαμβάνει και δημιουργεί  τα έργα 
του, στο προσωπικό εργαστήρι που διατηρεί 
στο σπίτι του. Έχοντας ως υλικά, αντικείμενα 
ετερόκλητα μεταξύ τους, τα οποία ο ίδιος ανα-
ζητά και βρίσκει στο φυσικό τους χώρο, τους... 
χαρίζει μία «δεύτερη ζωή» και τα επανεντάσσει 
στη συνέχεια του χρόνου μέσα από γρανάζια 
και σπείρες. «Υπάρχει ένα ερέθισμα, βλέπω 
κάτι και ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Μπορεί να 
δω ένα ξύλο και να πω εσύ θα γίνεις γοργόνα» 
περιγράφει ο ίδιος και συμπληρώνει «ψάχνω 
και βρίσκω παλιούς μηχανισμούς που μετράνε 
τον χρόνο. Μέσα, στην καρδιά των έργων είναι 
μηχανισμοί οι οποίοι κινούνται μέσα στην αιω-
νιότητα». «Ερωτευμένος», όπως δηλώνει, με 
τα υλικά, ο εικαστικός και συνάμα δημιουργι-
κός διευθυντής σε εταιρεία «ξεσπά» πάνω στα 
έργα του, αποβάλλοντας τις καθημερινές πιέ-
σεις. «Μετά τη δουλειά, πηγαίνω στα μέταλλα 

μου και βγάζω όλη την εσωτερική πίεση που 
υπάρχει από τη μέρα. Υποσυνείδητα το κάνω» 
τονίζει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας μάλι-
στα πως έχει έτσι τη δυνατότητα να αποδώσει 
τη δημιουργικότητα όπως εκείνος θέλει.

«Η Θεσσαλονίκη δεν νομίζω  
να αγαπάει τα παιδιά της»

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλο-
νίκη, ο κ. Παπαγιάννης εκφράζει το παράπο-
νό του για την πόλη του. «Η Θεσσαλονίκη δεν 
νομίζω να αγαπάει τα παιδιά της» δηλώνει με 
πικρία, αναφερόμενος στο λιγοστό βάρος που 
δίνεται σε κάποιες εικαστικές δραστηριότητες. 
«Χαίρομαι,ωστόσο, γιατί η έκθεση άρεσε και 
σε ηλικίες 15 και 16 ετών και σε φοιτητές», 
συνεχίζει, προσθέτοντας πως «έτσι, είμαι και 
εγώ ευχαριστημένος και θα μπορέσω να δημι-
ουργήσω στο εργαστήρι μου». Μάλιστα όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά «τα έργα μπορούν 
να κοσμήσουν κάθε σπίτι, από μίας οικογέ-
νειας μέχρι και ενός φοιτητή». Απασχολούμε-
νος με δύο επαγγελματικές δραστηριότητες, 
προτείνει εφαρμόσιμες ιδέες για κάποιον που 
θέλει να αξιοποιήσει όποια μορφής τέχνη κα-
τέχει, τονίζοντας δε τις ικανότητες που έχουν 
οι άνθρωποι να υλοποιούν τους στόχους τους. 
«Όλοι μπορούμε να βρούμε μία διέξοδο. Πολύς 
κόσμος που κεντάει θα μπορούσε να κάνει χει-
ροποίητες τσάντες, πουγγιά, κορνίζες ή και κο-

σμήματα. Αν φύγουμε από το κομμάτι της τη-
λεόρασης και αρχίσουμε να διαβάζουμε, για να 
διευρύνουμε το νου μας, νομίζω ότι μπορούμε 
να κάνουμε πολλά πράγματα».

Αιωνιότητα...

Ο κ. Παπαγιάννης αποδίδει μέσα από τη συλλο-
γή του τη φθορά των διαχρονικών αξιών σε μία 
χώρα που πλήττεται από την οικονομική κρί-
ση. Στο έργο του «Σειρήνες» ο ίδιος παρομοι-
άζει στην Karfitsa τον πειρασμό του Οδυσσέα 
από τα μυθικά πλάσματα με τον πειρασμό των 
ανθρώπων από πιστωτικούς οργανισμούς, 
τράπεζες ή πολιτικούς, που «σου ψιθυρίζουν 
στο αυτί να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο». Τα 
δώδεκα σε σύνολο έργα της συλλογής αναπα-
ριστούν πρόσωπα και αντικείμενα της ελληνι-
κής μυθολογίας και της λαϊκής παράδοσης ως 
σύμβολα για τα «πάθη των Ελλήνων» μέσα 
από αξίες που φθείρονται στο χρόνο. Ενδεικτι-
κά αναφέρονται ο Πολύφημος που αντανακλά 
στη σιγουριά, ο Δούρειος Ίππος στον δόλο και 
ο Άη Γιώργης στην προστασία. Όπως υπογραμ-
μίζει χαρακτηριστικά ο εικαστικός «μέσα στο 
χρόνο έχουν φθαρεί, αλλά ο σκελετός υπάρ-
χει. Είναι κραταία, στέκονται στα πόδια τους 
και υπάρχουν μέχρι και σήμερα, ωστόσο είναι 
ταλαιπωρημένα». Ο χρόνος και η διαχρονι-
κότητα αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της 
έκθεσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο 

από τα γρανάζια όσο και από τη σκουριά με την 
οποία ντύνει τα έργα του. Πέραν του χαλκού, 
του ορείχαλκου, του ατσαλιού και του ασημιού, 
που αποτελούν τα κύρια υλικά στο μεγαλύτερο 
μέρος της συλλογής, ο κ. Παπαγιάννης επεξερ-
γάζεται, δημιουργεί και αποτυπώνει τις σκέψεις 
του και με το ξύλο, το οποίο μορφοποιεί και 
ντύνει ανάλογα, για να αποδώσει τη φθορά του 
χρόνου πάνω του. Όλα τα έργα πλαισιώνονται 
από κείμενα που έγραψαν δώδεκα σύγχρονοι 
Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι εμπνεύστηκαν 
από ένα μεμονωμένο έργο της συλλογής. Οι 
συγγραφείς είναι αλφαβητικά οι: Τάσος Αγ-
γελίδης – Γκέντζος, Χαρά Ανδρεΐδου, Στέφα-
νος Δάνδολος, Μαίρη Κόντζογλου, Κατερίνα 
Μαλακατέ, Λένα Μαντά, Τέσυ Μπάιλα, Νοέλ 
Μπάξερ, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Πασχαλία 
Τραυλού, Ελένη Τσαμαδού. Όπως σημειώνει 
και ο κ. Παπαγιάννης: «Ο καθένας έγραψε αυτό 
που του ενέπνευσε το έργο».

Α.Τ.

«Τα πάθη των Ελλήνων» σε μία... «αιωνιότητα»
ΔΩΔΕΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

#πολιτισμός

Σοφία, πονηριά, πειρασμός, ματαιοδοξία. Μερικές από τις έννοιες που συμβολίζονται και αναπαρίστανται μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες, με κύρια 
υλικά τον χαλκό, τον ορείχαλκο, το ατσάλι, το ασήμι και τη σκουριά. Δημιουργίες, οι οποίες συνθέτουν «τα πάθη των Ελλήνων», μέσα από «αξίες που έχουν 

παλαιώσει, έχουν σκουριάσει, ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα».
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#ζώδια

Ίσως να βρεθείτε σε μία πνευματική αναζήτηση ή σε μία 
μετακίνηση που θα συνδυάζει τη μάθηση και την εκπαίδευση. 
Τα προσωπικά σας θέματα συνεχίζουν να σας ταλαιπωρούν 
και να σας προβληματίζουν αρκετά. Μην προσπαθείτε, βέβαια, 
τώρα να φτιάξετε τα πράγματα, που είναι πολύ δύσκολο να 
διορθωθούν. 

Θα αισθανθείτε χαρά για κάτι που θα συμβεί στην προσωπική σας 
ζωή, αλλά και στον φιλικό σας κύκλο. Ένα φιλικό σας πρόσωπο 
θα κάνει κάποια σημαντική για εσάς κίνηση, που θα σας βγάλει 
από μία ταλαιπωρία που περνούσατε. 

Μία εξαιρετικά καλή εβδομάδα, όσον αφορά τις ανθρώπινες 
σχέσεις, όπως επίσης και τη σχέση σας με τον/τη σύντροφό 
σας. Πολύ πιθανόν να βρεθείτε πάρα πολύ κοντά με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, με τα οποία θα μοιραστείτε όμορφες και 
ξέγνοιαστες στιγμές. Μία μετακίνηση θα σας δώσει χαρά. 

Κάποια θέματα που σας προβλημάτιζαν εδώ και πολύ καιρό σι-
γά-σιγά λύνονται. Και όχι μόνο αυτό… Τη θέση τους παίρνουν, 
πλέον, ευχάριστα γεγονότα. Πιθανόν να νιώσετε ότι τα καλά 
δεν θα σταματήσουν εδώ. 

Δεν ξεκολλά το μυαλό σας από ένα πολύ προσωπικό σας 
θέμα. Ίσως να σας προβληματίζει ο τρόπος που πρέπει να το 
διαχειριστείτε, ώστε να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. 
Όλα θα γίνουν όπως θέλετε, αν πραγματικά φροντίσετε να 
πετάξετε μακριά σας το παρελθόν. 

Θα αναδείξετε τα ταλέντα σας και θα δείτε την κοινωνική 
σας ζωή να αναβαθμίζεται και να προχωράτε σε ανώτερη 
κοινωνική κλίμακα. Στα επαγγελματικά σας θέματα θα έχετε 
ξαφνικές εξελίξεις, που περιμένατε πολύ αργότερα. Προσέξτε 
αυτά που λέτε. 

Ετοιμαστείτε για μία πολύ ευνοϊκή αλλαγή στον τομέα των 
επαγγελματικών σας. Πολύ πιθανόν να παρουσιαστεί και μια 
δεύτερη απασχόληση, με αρκετά ευνοϊκούς όρους. Φροντίστε 
όμως όσο γίνεται την προσωπική σας ζωή, διότι βρίσκεται σε 
μία περίοδο αλλαγών, παρεξηγήσεων και εντάσεων. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η προσωπική σας ζωή θα είναι εκείνη που θα έχει τον πρώτο 
λόγο στο σκηνικό της εβδομάδας. Θα παρουσιαστούν από το 
πουθενά κάποιες ειδήσεις που περιμένατε καιρό, με αποτέλε-
σμα να σας δώσουν μεγάλη ικανοποίηση. Τα οικονομικά σας θα 
αρχίσουν να ανακάμπτουν. 

Ένα ταξιδάκι που μπορεί να ξεκίνησε χωρίς διάθεση αποκτά 
στη συνέχεια άλλη δυναμική. Μπορεί από το πουθενά να 
παρουσιαστούν άνθρωποι που θα σας ευνοήσουν σε θέματα 
που σας αφορούν. Θα νιώσετε ότι έρχονται λύσεις που σας 
ταιριάζουν, για να σας απαλλάξουν από τις έννοιες που έχετε. 

Έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά θέματα. Ίσως να πρέπει 
να αποφασίσετε για ένα πρόβλημα υγείας, δικό σας ή κάποιου 
αγαπημένου σας ανθρώπου. Η προσωπική σας ζωή θα περάσει 
μία δυσκολία, μετά από ένα ξαφνικό γεγονός.

Θα μπορέσετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα για σας και 
τους γύρω σας. Μπορεί να βρεθείτε ανάμεσα σε δικά σας 
αγαπημένα πρόσωπα, με τα οποία θα μοιραστείτε όμορφες και 
ξέγνοιαστες στιγμές. Όποια επιλογή κάνετε, θα πρέπει να το 
σκεφτείτε με ηρεμία. 

Πολύ πιθανόν να πρέπει να απαλλαχθείτε από κάποια θέματα 
που σας ταλαιπωρούσαν καιρό. Κάποιοι συγγενείς σας έχουν 
προβληματίσει αρκετά, για κάποιους οικονομικούς λόγους, 
αλλά θα υπάρξει μία λύση. Βρείτε και πάλι την ηρεμία σας. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Γρηγόρης Αργυρέος της εταιρείας Gerolymatos,Ανδρέας Γε-
ορπαλίδης και Στέλλα Αθανασιάδου της Bausch & lomb,Σπύ-
ρος Νίκας της εταιρείας Συκαράς,Νίκος Ράντος της εταιρείας 
Johnson & Johnson  

Αλεξάνδρα Αποστολίδου του ΣΟΟΒΕ με την Μαρία Κιόκπα

Διονύσης Παρτάλος,Κική Πόντη,Νίκος Βασιλείου του ΣΟΟΒΕ

Η πρόεδρος του ΣΟΟΒΕ Μαρία Ταρασούδη με την σύμβουλο 
επικοινωνίας Νάνσυ Υφαντίδου

Γιώργος και Δέσποινα Βογιατζή με τους Γιώργο Βάμπουρα και Χριστίνα 
Ροδοπούλου

Νίκος Ράντος και Γιώργος Σίρμπος της εταιρείας Johnson & Johnson με 
τον Άκη Κηπόπουλο της Novax στο κέντρο 

Προστατέψτε τα μάτια σας!
Με σύνθημα «Προστατέψτε τα μάτια σας», ο 
Σύλλογος Οπτικών και  Οπτομετρών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΟΟΒΕ) οργάνωσε για τέταρτη συνε-
χόμενη χρονιά το καθιερωμένο του party στο 
LES ZAZOUS, μέρος των εσόδων του οποίου 
διατέθηκαν στον σύλλογο φίλων κέντρου ΑΜΕΑ 
«Ο Σωτήρ».  Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν θέματα του κλάδου των οπτικών και 
να γνωριστούν με τις νέες εταιρείες που στηρί-
ζουν την καμπάνια.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαρία Ταρασούδη 
ενημέρωσε το κοινό για την σημαντικότητα της 
συμβολής του οπτικού και του οφθαλμίατρου για 
θέματα που αφορούν τα μάτια και την προστασία 
τους.
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Ένα Καλοκαιρινό Party διοργάνωσε το Make-A-Wish (Κά-
νε-Μια-Ευχή Ελλάδος), σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου Met για το opening του Sky Bar και την υπο-
στήριξη σε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις της εταιρείας 
Epi-Direct, Λήδα Παπαδοπούλου. Για 2η χρονιά το THE MET 
μαζί με τους καλεσμένους του, υιοθετούν Ευχή παιδιού του 
Make-A-Wish, αυτή του Νικόλα, 8 ετών, που ευχήθηκε να 
γνωρίσει το Ronaldo. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών 
περισσότεροι από 300 φίλοι και υποστηρικτές του Οργανι-
σμού,  εκπρόσωποι της επιχειρηματικής, δημοσιογραφικής 
και καλλιτεχνικής  ζωής της Θεσσαλονίκης καθώς και Οικο-
γένειες Παιδιών Ευχής και εθελοντές, Οι παρευρισκόμενοι 
διασκέδασαν απολαμβάνοντας το συγκρότημα ΑΤΜΑ και τον 
vjay Ανδρέα Νικάκη στέλνοντας το πιο δυνατό μήνυμα χα-
ράς, δύναμης και ελπίδας! 

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε 
ένα παιδί Ευχής η Γεωργία, 16 ετών σήμερα, που είχε ευχη-
θεί να κάνει ένα ντοκιμαντέρ της εμπειρίας της με τον καρ-
κίνο και μοιράστηκε μαζί με τον κόσμο τη μοναδική εμπειρία 
που έζησε και τη Δύναμη που έδωσε η εκπλήρωση της Ευ-
χής σε όλη την οικογένεια. 

Με απλό, αλλά άμεσο τρόπο, μιλώντας μέσα από την καρδιά 
της, μετέφερε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την Δύναμη 
που έχει η πραγματοποίηση κάθε Ευχής και το πόσο θετικά 
επιδρά στη ζωή του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. 
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υιοθετήθηκαν Ευχές από ιδι-
ώτες και εταιρείες στο πλαίσιο του προγράμματος Υιοθεσία 
Ευχής. 

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτη-
μα του διεθνούς οργανισμού ‘Μake-A-Wish International’ 
και πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβα-
ρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους 
για ζωή, με Χαρά, Δύναμη και Ελπίδα.

Μια μαγική βραδιά γεμάτη... ευχές

#social_life

Χαριτωμένη Μεχτερίδου, Κωνσταντίνα Χαρίση της Epi-Direct, 
Γεωργία Δάτου

Μέλη της ομάδας του Make-A-Wish στην Θεσσαλονίκη, Λήδα Παπα-
δοπούλου, Νατάσα Καρρά, Karl Chehab (General Manager THE MET 
HOTEL), Σάντρα Ζαφειρακοπούλου (Γενική Διευθύντρια του Make-A-
Wish), Πόπη Μαρτάκη, Γιάννης Βασιλειάδης, Πόλυ Δεδέογλου, Ντίνα 
Τέρτση

Ειρήνη Τακά, Μαριάνα Ζώρα, Λίλη Τακά 

Μαγδαληνή Κοψιδά, Δρ. Δήμος Ψηφίδης εκ των χορηγών Dr. Psifidis 
Laser Clinic, Γιάννης Βασιλειάδης εκ των χορηγών ΚΥΑΝΑ 

Στιγμιότυπο της βραδιάς, live ATMA

Λήδα Παπαδοπούλου – Σύμβουλος Επικοινωνίας, Σάντυ Χατζηπρο-
δρόμου εκ των χορηγών Ιpanema, Λάμπης Βουτσάς

Κυριακή Τιμιάδου, Μένη Ρογκότη εκ των χορηγών, Ντίνα Τέρτση εκ 
των χορηγών ΜΑΙΑΜΙ

Ελίνα και Σταύρος Κωνσταντινίδη, εκ των χορηγών ΜΑΚΒΕΛ, Φαίη 
Καζαντζίδου

Γεωργία 16 ετών– παιδί Ευχής, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου (Γενική 
Διευθύντρια του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
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Τι κρατάει ο Στανόγιεβιτς από την Ολλανδία

Το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Χορστ 
της Ολλανδίας ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου εβδο-
μάδα και πλέον οι παίκτες του Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς συ-
νεχίζουν τις προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να 
παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην πρεμιέρα 
των φετινών αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Ο Σέρβος τεχνικός, αν και δεν είχε στη διάθεσή του όλους 
τους παίκτες – απομένουν κάποια κομμάτια ακόμα για να 
συμπληρωθεί το ρόστερ – εντούτοις, έβγαλε χρήσιμα συ-
μπεράσματα για την αγωνιστική ετοιμότητα των «ασπρό-
μαυρων» και σημείωσε τι θα πρέπει ν’ αλλάξει, ώστε η ομά-
δα του να έχει το «πρόσωπο», που επιθυμεί.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Χορστ, ο «δικέφαλος» 
έδωσε τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Τούμπιζε, 
Γάνδη, Φένλο και Άγιαξ και το κάθε παιχνίδι αποτέλεσε μία 
καλή πρόβα για τους Θεσσαλονικείς.

ΠΑΟΚ-Τούμπιζε 4-0

Η αρχή για τους κυπελλούχους Ελλάδας έγινε με «τεσσάρα» 
κόντρα στη βελγική Τούμπιζε, μια ομάδα σαφώς πιο αδύνα-
μη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, το ματς δεν προ-
σφέρονταν για ασφαλή συμπεράσματα, με τον Στανόγιεβιτς 
να χρησιμοποιεί 21 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δημιούργησαν 
αρκετές φάσεις, στέλνοντας τέσσερις φορές την μπάλα στα 
δίχτυα (Πρίγιοβιτς, Ενρίκε, Μπίσεσβαρ και Κουλούρης).

ΠΑΟΚ-Γάνδη 0-2

Στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο ΠΑΟΚ με 
εμφανή τα σημάδια της κόπωσης ηττήθηκε με 2-0 από την 
Γάνδη. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι «ασπρόμαυροι» 
έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει 
χρόνο συμμετοχής σε 19 ποδοσφαιριστές.

ΠΑΟΚ-Φένλο 1-0

Επιστροφή στις νίκες για τον «δικέφαλο» στο τρίτο φιλικό 
ματς, όπου επικράτησε με 1-0 της ολλανδικής Φένλο (σκό-
ρερ ο Πρίγιοβιτς). Παρά το θετικό αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονι-
κείς δεν δημιούργησαν πολλές φάσεις και δεν ικανοποίησαν 
απόλυτα τον Στανόγεβιτς, που παρέταξε στον αγωνιστικό 
χώρο 21 παίκτες. 

ΠΑΟΚ-Άγιαξ 2-4

Το τελευταίο και πιο δύσκολο τεστ του ΠΑΟΚ ήταν αυτό με 
αντίπαλο τον Άγιαξ, όπου οι κυπελλούχοι Ελλάδας γνώρισαν 
την ήττα με 4-2. Το ντεμπούτο του στο ματς έκανε ο Ροντρί-
γκο Ρέι κάτω από τα δοκάρια του «δικεφάλου», αφήνοντας 
καλές εντυπώσεις, ενώ οι Βαρέλα και Πρίγιοβιτς ήταν 
αυτοί που βρήκαν δίχτυα. Σε αυτό το ματς, ο Σέρβος 
μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε 17 ποδοσφαιριστές.

Φοράει το ευρωπαϊκό του «κουστούμι»

Πανέτοιμος για τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς 
δηλώνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την προσεχή Πέμπτη (27/7) δο-
κιμάζεται στην Ουκρανία κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ, η 
οποία είναι ο πρώτος του αντίπαλος στον 3ο προκριματικό 
γύρο του Europa League. Οι παίκτες του Αλεξάνταρ Στανό-
γιεβιτς θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν με το… δεξί τις φε-
τινές τους υποχρεώσεις και να πάρουν σκορ πρόκρισης στο 
Ντόνετσκ, την οποία θέλουν να «σφραγίσουν» στο δεύτερο 
ματς στην Τούμπα την Πέμπτη 3 Αυγούστου.

Ποια είναι η Ολιμπίκ Ντόνετσκ

Η περίπτωση της ουκρανικής ομάδας παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον, αφού πρόκειται για έναν σύλλογο που ιδρύθηκε μόλις 
το 2001 και στο υψηλότερο επίπεδο αγωνίζεται από το 2014! 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ θα είναι 
τα πρώτα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η πορεία της Ολιμπίκ στις εγχώριες διοργανώσεις χαρακτη-
ρίζεται εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε μία τριετία κατάφερε 
να καθιερωθεί στις μεγάλες ομάδες της χώρας, να τσεκάρει 
το ευρωπαϊκό εισιτήριο και να φτάσει μία φορά μέχρι τα ημι-
τελικά του κυπέλλου Ουκρανίας.

Ο σύλλογος στηρίζεται κυρίως στα δικά του παιδιά και δια-
κρίνεται για την ομοιογένειά του στο ρόστερ. Όπως τόνισε 
και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση του Europa 
League, ο «δικέφαλος» είναι μεν το φαβορί σε αυτές τις ανα-
μετρήσεις, λόγω της εμπειρίας του στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, όμως, θα πρέπει να είναι προσεκτικός για να μην 
βρεθεί προ εκπλήξεως.

Για την Δευτέρα (24/7) στις 18:30 έχει οριστεί η πρώτη συγκέντρω-

ση των παικτών του Απόλλωνα Καλαμαριάς με… φόντο τη Football 

League. Οι Πόντιοι, οι οποίοι επιστρέφουν στη δεύτερη τη τάξει 

εθνική κατηγορία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του α’ 

ομίλου της Γ’ Εθνικής πέρυσι, θα ξεκινήσουν δουλειά, προκειμένου 

να είναι έτοιμοι μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών 

τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, την ίδια ημέρα αναμένεται να 

ξεκαθαρίσει και το ποιοι ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα θα 

παραμείνουν στο ρόστερ.

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Την Δευτέρα η «πρώτη»

#γήπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η μη αδειοδότηση του Ηρα-
κλή και ο υποβιβασμός του 
στη Football League είναι δε-
δομένα, ωστόσο, ερωτηματικό 
αποτελούν οι ποινές που θα 
ισχύσουν στον «κυανόλευκο» 
σύλλογο περί μεταγραφών. 
Στο μεταξύ, μετρημένοι στα 
δάχτυλα είναι οι ποδοσφαιρι-
στές που έχουν επαγγελματι-
κό συμβόλαιο και δεν έχουν 
αποχωρήσει (ακόμη τουλάχι-
στον) από την ομάδα.

Με τον Δημήτρη Σπανό να εί-
ναι τελικά ο «εκλεκτός» των 
διοικούντων του Άρη για τη 
θέση του τεχνικού, ξεκίνησε ο 
σχεδιασμός της ομάδας για τη 
νέα χρονιά. Επίσης, αρκετοί 
είναι οι παίκτες, που βρίσκο-
νται στην πόρτα της εξόδου, 
είτε γιατί δεν υπολογίζονται 
από τους ιθύνοντες, είτε γιατί 
δεν δέχτηκαν μείωση στα 
συμβόλαιά τους.

Αβέβαιο  
το μέλλον του

Εποχή Σπανού

ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΗΣ

Το πρόγραμμα των φιλικών
ΠΑΟΚ ΜΠΑΣΚΕΤ
Το βάρος στα οργανωτικά θέματα έχουν ρίξει οι 
άνθρωποι της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού 
ένας μήνας απομένει για την έναρξη της προετοι-
μασίας και ήδη ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των 
φιλικών αγώνων, που θα δώσουν. Συγκεκριμένα, 
το πρώτο ραντεβού του Ηλία Παπαθεοδώρου με 
τους παίκτες του ορίστηκε για τις 17 Αυγούστου 
και το πρώτο διάστημα οι προπονήσεις θα είναι 
αφιερωμένες σε ασκήσεις ενδυνάμωσης και φυ-
σικής κατάστασης.

Τα φιλικά θα μπουν στο πρόγραμμα των «ασπρό-
μαυρων» από τον Σεπτέμβριο και θα είναι οχτώ 
στο σύνολο. Αναλυτικά: 8/9: ΠΑΟΚ-Gaziantep 
(PAOK Sports Arena), 11-12/9: συμμετοχή στο 
τουρνουά Μαυροσκούφεια (δύο ματς), 16-17/9: 
συμμετοχή στο τουρνουά Medicup στη Γερμα-
νία, το οποίο διοργανώνει η Medi-Bayreuth και 
συμμετέχουν η πρωταθλήτρια Γερμανίας Brose 
Baskets και η Fraport Skyliners (δύο ματς), 20-
23/9: συμμετοχή στο τουρνουά που διοργανώνει 
η Tofas Bursa στην Προύσα (τρεις αγώνες).
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Για την Δευτέρα (24/7) στις 18:30 έχει οριστεί η πρώτη συγκέντρω-

ση των παικτών του Απόλλωνα Καλαμαριάς με… φόντο τη Football 

League. Οι Πόντιοι, οι οποίοι επιστρέφουν στη δεύτερη τη τάξει 

εθνική κατηγορία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του α’ 

ομίλου της Γ’ Εθνικής πέρυσι, θα ξεκινήσουν δουλειά, προκειμένου 

να είναι έτοιμοι μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών 

τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, την ίδια ημέρα αναμένεται να 

ξεκαθαρίσει και το ποιοι ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα θα 

παραμείνουν στο ρόστερ.

Το τμήμα του γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ιδρύ-
θηκε το 2001 μετά από συγχώνευση με την Ολυμπιάδα 

‘96 και συμμετείχε άμεσα στο πρωτάθλημα 
της Α’ κατηγορίας της περιόδου 2001-

’02. Με το… καλημέρα, μάλιστα, οι 
«ασπρόμαυρες» έδειξαν τις διαθέ-
σεις τους, κατακτώντας το παρθενικό 
πρωτάθλημα στην ιστορία του τμήμα-
τος εκείνη τη χρονιά, ενώ τις επόμενες 
σεζόν η ομάδα τερμάτιζε δεύτερη. Οι 

παίκτριες του «δικεφάλου», όμως, δεν το 
έβαλαν κάτω: αντίθετα, δουλεύοντας επίπο-
να και σκληρά, έφεραν και πάλι την ομάδα 
στην κορυφή τη χρονιά 2005-΄06. Είναι χα-

ρακτηριστικό, μάλιστα, πως το γυναικείο πο-
δόσφαιρο του ΠΑΟΚ από τότε μέχρι σήμερα 

κρατάει γερά τα σκήπτρα. Συνολικά, ο «δικέφα-
λος» μετράει 12 πρωταθλήματα Ελλάδας  και έξι κύπελλα 

Ελλάδας, «γράφοντας» τη δική του ιστορία στο χώρο του 
γυναικείου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυρες» μετρούν πολλές ευρωπα-
ϊκές συμμετοχές, συμμετέχοντας στο Τσάμπιονς Λιγκ και 
στο Women’s Cup, ενώ το σίγουρο είναι ότι το μέλλον τις 
ανήκει.

Ο Γρηγόρης Νατσιόπουλος 
δηλώνει λάτρης του χά-
ντμπολ, το οποίο υπηρετεί 
εδώ και τρεις και πλέον δεκα-

ετίες από διάφορες θέσεις. Πα-
ράλληλα, όμως, τα περισσότερα 

από αυτά τα χρόνια εργάζεται τα 
πρωινά σε τελείως διαφορετικούς 

τομείς, προκειμένου να μπορεί ν’ 
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Η πρώτη επαφή με το άθλημα

Ο Νατσιόπουλος έκανε τα πρώτα του 
βήματα στο άθλημα της χειροσφαίρι-
σης τη δεκαετία του ’80 και ενώ νωρί-
τερα είχε τεστάρει τις δυνάμεις του τόσο 
στην ενόργανη γυμναστική όσο και στο 
ποδόσφαιρο. Ωστόσο, το χάντμπολ ήταν 
αυτό που τον κέρδισε τελικά και έβγαλε 
το πρώτο του δελτίο στην τότε ομάδα 
του Πνευματικού Κέντρου Νεάπολης, τη 
φανέλα της οποίας φόρεσε για μία περί-
που δεκαετία. Από τον εν λόγω σύλλογο 
προήλθε ο σημερινός Μακεδονικός, στον 
οποίο μετακόμισε ο Νατσιόπουλος στις 

αρχές του 1990, όμως, σε ηλικία 22 ετών 
αναγκάστηκε να κρεμάσει τα παπούτσια του 

εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού.

Η στροφή καριέρας

Την περίοδο εκείνη, ο Μακεδονικός δημιούργησε 
γυναικεία ομάδα χάντμπολ, τα ηνία της οποίας ανέλαβε ο 
πρώην πλέον αθλητής, οδηγώντας την μέχρι τη μεγάλη κα-
τηγορία. Μετά από μία περίπου δεκαετία, ο νεαρός τεχνικός 
αποφάσισε ν’ αφήσει τον «πράσινο» σύλλογο και να ανα-
λάβει τη γυναικεία ομάδα του Παναθλητικού, με την οποία 
κατέκτησε μία πρωτιά: εκείνη η ομάδα των Συκεών έγινε 
η πρώτη σε ομαδικό άθλημα στον δήμο που κατέγραψε 
ευρωπαϊκή συμμετοχή! Η πολύ καλή δουλειά του Νατσι-
όπουλου στις ομάδες στις οποίες δούλεψε, αναγνωρί-
στηκε κι έτσι σε ηλικία 30 ετών κλήθηκε ν’ αναλάβει το 
«τιμόνι» της Εθνικής ομάδας των νεανίδων.
Στη συνέχεια, ο Θεσσαλονικιός προπονητής μετακό-
μισε στη Δράμα για χάρη των τοπικών Τιτάνων, επέ-

στρεψε στη Θεσσαλονίκη και στον Παναθλητικό και τη σεζόν 
2006-΄07 ανέλαβε βοηθός στο αντιπροσωπευτικό συγκρότη-
μα των γυναικών.

Η τρίχρονη απόσταση από τον αθλητισμό  
και η επιστροφή
Μία άσχημη προσωπική στιγμή ανάγκασε τον Νατσιόπουλο 
ν’ αποσυρθεί για τρία χρόνια από το αγαπημένο του άθλη-
μα, ενώ επέστρεψε δριμύτερος την περσινή χρονιά, όταν για 
πρώτη φορά στην καριέρα του βρέθηκε σε πάγκο ανδρικής 
ομάδας! Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2016-’17 ήρθε η πρόταση 
από τον ΠΑΟΚ, που τού έδωσε το εισιτήριο της επιστροφής, 
η οποία συνδυάστηκε με την κατάκτηση της πρώτης κούπας 
στην καριέρα του. Αποδείχθηκε, λοιπόν, πως το «μικρόβιο» 
του χάντμπολ δεν έφυγε από μέσα του, ενώ φρόντισε να με-
ταδώσει αυτήν του την αγάπη και στο γιο του, ο οποίος αγωνί-
ζεται στις ακαδημίες του «ασπρόμαυρου» συλλόγου.
Σήμερα, ο Γρηγόρης Νατσιόπουλος παραμένει στον ΠΑΟΚ, 
αλλά με… αναβαθμισμένο ρόλο, αφού πλέον είναι τιμ μάνα-
τζερ των κυπελλούχων Ελλάδας και ο άνθρωπος που έχει 
αναλάβει να «τρέξει» όλα τα θέματα της ομάδας, προκειμένου 
αυτή να παρουσιαστεί πιο ενισχυμένη τη νέα χρονιά.

Η… άλλη επαγγελματική σταδιοδρομία

Παράλληλα με το χάντμπολ, ο Έλληνας τεχνικός ακολουθεί 
και μία διαφορετική επαγγελματική σταδιοδρομία. Για χρόνια 
έχει εργαστεί τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε αυτόν 
του επίπλου, στον οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα, κατα-
φέρνοντας να συνδυάζει με επιτυχία τις δύο του ασχολίες. 
Μπορεί ο προσωπικός του χρόνος να είναι ελάχιστος, όμως, 
όπως επισημαίνει ο ίδιος, «αν κάτι το αγαπάς, το κάνεις με την 
καρδιά σου!».

Είναι εύκολο να οδηγήσει, ακόμη και 
ένας άσχετος, ένα πλεούμενο με μπου-
νάτσα. Τότε όλα, πιστεύω, είναι εύκολα 
και για τον αρχάριο. Εάν όμως είναι 
άτυχος και πέσει σε κανένα μπουρίνι 
τότε στραβώνει η δουλειά και φωνάζει 
«καπετάνιε βοήθεια».

Κάπως έτσι συμβαίνει και στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Όσο διαρκούν τα 
Πρωταθλήματα όλα φαίνονται όμορφα 
και ωραία. Οι εφημερίδες ηρωοποιούν 
παράγοντες και αθλητές, στοχοποιούν 
τους διαιτητές και όλα «κρύβονται» 
κάτω από τις νίκες. Μόνο όταν στραβώ-
σει το αποτέλεσμα και έρθουν οι ήττες 
που δεν μπορούν να φορτωθούν στον 
διαιτητή αρχίζει η γκρίνια. 

Το ελληνικό ποδόσφαιρο από την ημέρα 
που τελείωσαν τα Πρωταθλήματα 
λύνει τις διαφορές του στα γραφεία 

των Πειθαρχικών Επιτροπών και 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου 

της ΕΠΟ. Κι όταν οι ομά-
δες ξεμπερδεύουν από 
εκεί μπαίνει στο κάδρο η 
Επιτροπή Αδειοδοτήσεων 
των ΠΑΕ. Γιατί όλα αυτά; 

Πρώτον γιατί το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο ελέγχεται 

από νόμους λάστιχο, οι οποίοι 
επιδέχονται ερμηνεία με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Δεύτερον γιατί πάντα 
οι Κυβερνήσεις θέλουν να βάζουν το 
χεράκι τους και να διαμορφώνουν τις 
αποφάσεις των αθλητικών Οργάνων. 
Έχει γίνει παράδοση στην Ελλάδα 
το ταγκό της διαπλοκής μεταξύ της 
αθλητικής και της πολιτικής εξουσίας. 
Ανεξαρτήτως πού όσοι επιχείρησαν 
να αποτιμήσουν τα κέρδη αυτής της 
διαπλοκής κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι πλέον λίγοι είναι οι ψηφοφόροι που 
συνδέουν την πολιτική τους επιλογή 
επηρεασμένοι από την συμπαράσταση 
της Κυβέρνησης στην ομάδα τους. Οι 
κορώνες του τύπου «θα εισπράξετε την 
οργή μας στις εκλογές» περισσότερο 
σε απειλή με αφετηρία το θυμικό απο-
δεικνύεται και λιγότερο αποτυπώνεται 
σε επίπεδο ψήφων. Οι πολιτικοί όμως 
μέσα στο περιβάλλον της ανασφάλειας 
τους πάντα επιχειρούν να δηλώσουν, 
με κάθε τρόπο, τη συμπαράσταση τους 
προς τις αδικημένες ομάδες. 

Ποια είναι η ουσία του πράγματος; Ότι 
όσο το πρόβλημα κρύβεται κάτω από 
το χαλί ή πασπαλίζεται με χρυσόσκονη, 
είναι εύκολο να το βρουν όλοι μπροστά 
τους και να απαιτούνται μαγικά ώστε 
να έχουμε ένα υποτυπώδες Πρωτά-
θλημα. Όπως για παράδειγμα σ’ αυτό 
της Football League. Από τις 18 ομάδες 
στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι 
νόμοι ζήτημα είναι εάν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής περισσότερες από 4-5! 
Και επειδή Πρωτάθλημα με τόσες λίγες 
ομάδες δε γίνεται αρχίζουν τα μαγικά 
ΕΠΟ και Football League ώστε να 
κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι. Τώρα 
εάν με ρωτήσετε πώς μπορεί μία ομάδα 
που χρωστάει σ’ όποιον μιλάει Ελλη-
νικά να είναι συνεπής οικονομικά τη 
νέα χρονιά σε παίκτες, προπονητές και 
πιστωτές δεν μπορώ να σας απαντήσω. 
Φοβάμαι μάλιστα ότι ούτε ο μάγος Χου-
ντίνι μπορεί να σας κάνει σοφότερους. 

Μαγικά τύπου Χουντίνι  
για να γίνει Πρωτάθλημα 
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Με το… καλημέρα πρωταθλητής!

Το χάντμπολ, η επιπλοποιία και η παρθενική κούπα!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

#γήπεδα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα των φιλικών
ΠΑΟΚ ΜΠΑΣΚΕΤ
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H Milonga με τους Locos de Atar στη Μικρή Σκηνή της Μονής 
Λαζαριστών, την Πέμπτη 27 Ιουλίου. Ώρα έναρξης: 21:30. 
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ. Μια γνήσια βραδιά Αργεντίνικου 
Tango γεμάτη ζωντανή μουσική, χορό, και χορευτικά shows 
επιφυλάσσουν για αυτό το βράδυ του Ιουλίου οι Locos de Atar. 
Οι φίλοι του χορού και της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν κομμάτια κλασικών και σύγχρονων συνθετών 
του αργεντίνικου τάνγκο και να χορέψουν με αυτά στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο της Μικρής Σκηνής του Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών. Την ίδια βραδιά θα γίνει και η παρουσί-
αση του CD «KROUSTOMANIA» του Αλέκου Παπαδόπουλου, 
με live από τους Locos de Atar, σε ενορχηστρώσεις του Μι-
χάλη Σαπουντζή, ενώ θα πλαισιωθεί και χορευτικά με show 
από αξιόλογα ζευγάρια χορευτών του αργεντίνικου τάνγκο. 
Οι Locos de Atar διανύουν τη 2η δεκαετία τους στη μουσική 
σκηνή του αργεντίνικου τάνγκο.

Tην Πέμπτη 27 Ιουλίου ο θρύλος της ηλεκτρονικής μουσι-
κής βιομηχανίας SASHA θα βρεθεί στο Pearl Club, στην Χαλ-
κιδική. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 23:00. Τιμή εισόδου: 
10 ευρώ.

Ο υποψήφιος για το βραβείο της Grammy, βραβευμένος με 
τέσσερα βραβεία International Dance Music Award καθώς και 
νικητής του βραβείου DJ Mag τέσσερις φορές, ο θρυλικός 
SASHA είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται εισαγωγή. 
Τους τελευταίους 18 μήνες εχει ήδη ευημερούσα σταδιοδρο-
μία που αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς κ μετά απο την 
επιστροφή του στην παραγωγή με το «Vapourspace» το 2015 
ύστερα από τετραετή παύση. . Από το 2011, έχει χαράξει έναν 
νέο τρόπο με την ολοένα και πιο κεντρική αποτύπωση του 
Last Night On Earth.

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη Μικρή Σκηνή της Μονής 
Λαζαριστών, την Τετάρτη 26 Ιουλίου. Ώρα έναρ-
ξης: 21:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ. Το κορίτσι με 
την κόκκινη κιθάρα που καταφέρνει στις παραστάσεις 
της να παντρέψει φαινομενικά αταίριαστα ακούσματα 
και καλλιτέχνες, ταξιδεύει το κοινό παρέα με τους 
συνεργάτες της, σε όλα τα μήκη και τα πλάτης της ελ-
ληνικής –και όχι μόνο- μουσικής σκηνής. Με οδηγό 
τον τελευταίο της δίσκο «4 Χρόνια Δευτέρα»  που κυ-
κλοφόρησε πριν λίγους μήνες και περιέχει ζωντανές 
ηχογραφήσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια χτίζο-
ντας τις παραστάσεις της στο «Σταυρό του Νότου», 
στην Αθήνα, η Μαρία Παπαγεωργίου ξεναγεί στο 
πρόγραμμα που την ανέδειξε ως μία από τις σημα-
ντικότερες νέες ερμηνεύτριες, με το ρεπερτόριο, τη 
σκηνική της παρουσία και τη συνέπειά της απέναντι 
στη μουσική και τους ακροατές της.

Tην Κυριακή 23 Ιουλίου, στην σκηνή του Sani 
Festival θα ανέβει η Dee Dee Bridgewater Memphis. 
Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίων: γενική είσοδος 20 
ευρώ και καθήμενοι 30 ευρώ. H Dee Dee Bridgewater 
επιστρέφει στη σκηνή του Sani Festival, έχοντας προ-
ηγουμένως επιστρέψει ερμηνευτικά στην πατρίδα 
της, το Μέμφις του Τενεσί. Γεννημένη στην πόλη που 
είναι γνωστή για την επίδρασή της στην αμερικανική 
κουλτούρα μέσω της μουσικής, αλλά και του αγώνα 
για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών, η 
τραγουδιστρια είναι κι αυτή μέρος της αμερικανικής 
κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια μιας πολύπλευρης 
καριέρας τεσσάρων δεκαετιών, η εμβληματική αυτή 
τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy και Tony, έχει 
ανέλθει στο ανώτερο ερμηνευτικό επίπεδο χάρη στη 
μοναδική χροιά της φωνής της και της ξεχωριστής 
σκηνικής της παρουσίας. Το καινούργιο άλμπουμ της 
που θα κυκλοφορήσει εντός του 2017 δεν δείχνει 
μόνο την επιστροφή στις ρίζες της, αλλά προσφέρει 
και μια πρωτοποριακή “ανακατασκευή” της μπλουζ με 
κλασικά R&B κομμάτια.

Οι «Μαύροι Άγγελοι» επιστρέφουν για ένα σόου στο 
Principal, στις 6 Σεπτεμβρίου. Από το Austin του Texas 
ορμώμενοι οι «The Black Angels» είναι ένα συγκρότη-
μα ψυχεδελικού ροκ. Οι «Μαύροι Άγγελοι» πήραν το 
όνομα τους από το The Black Angel’s Death Song των 
Velvet Underground και ξεκίνησαν την πορεία τους στα 
μουσικά δρώμενα το 2004. Η πρώτη τους δισκογραφι-
κή δουλειά με τίτλο Passover κυκλοφόρησε το 2006 
και τάραξε τα νερά της ανεξάρτητης αμερικανικής ροκ 
σκηνής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουν 22€. Μετά την εξά-
ντληση τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 25€. Τιμή 
ταμείου: 28€. Σημεία Προπώλησης: Musicland, Μη-
τροπόλεως 102.

Στη Μικρή Σκηνή της Μονής Λαζαριστών θα εμφανι-
στεί η Γεωργία Νταγάκη μαζί με τον Σταύρο Σιόλας, 
την Δευτέρα 24 Ιουλίου. Ώρα έναρξης: 21:00. Τιμή 
εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Βρεθήκανε δύο σπουδαίοι μουσικοί και φωνές, συ-
νεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία για δεύτερο χρόνο 
πλέον, δυνάμωσαν τη συνεργασία τους και στο πλευρό 
του Μανώλη Μητσιά και τώρα, η Γεωργία Νταγάκη και 
ο Σταύρος Σιόλας θα εμφανιστούν μαζί για μια φορά. 
Η μουσική τους χημεία πάνω στην σκηνή αλλά και η 
εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στους 
θεατές, επιβεβαιώνει κι επεκτείνει την συνέχεια της 
συνεργασίας τους και υπόσχεται μια μοναδικά όμορφη 
μουσική βραδιά.

Το Samothrace World Music Festival θα πραγματο-
ποιηθεί στη Σαμοθράκη, στις 19 και 20 Αυγούστου. Η 
προπώληση εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά διαδι-
κτυακά, και κοστίζει 5 ευρώ συν 1,40 ευρώ Φ.Π.Α. 
μέχρι 16 Αυγούστου. Ταμείο εισιτηρίων θα λειτουρ-
γήσει πριν από την έναρξη του φεστιβάλ μόνο σε πε-
ρίπτωση που θα υπάρχουν εισιτήρια και θα κοστίζει 
13 ευρώ.

Το πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως εξής:  τo Σάβ-
βατο 19 Αυγούστου, 9:00 μμ – 10:00 μμ: Ανοιχτός 
κύκλος μουσικής για όλους, 10:00 μμ – 11:00 μμ: 
Nathaniel (Folk, Blues, Jazz, Improvisation), 11:00 
μμ – 12:00 μμ: Σείριος Σαββαϊδης (Folk), 12:00 μμ 
– 1:30 πμ: Oriental Vibrations (Ethnik, Fusion, Jazz), 
1.30 πμ - 3 πμ: Dj Looney | World-Ethic Chillout Set. 

SAMOTHRACE WORLD MUSIC FESTIVAL

LOCOS DE ATAR

SASHA

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

DEE DEE BRIDGEWATER MEMPHIS

THE BLACK ANGELS Γ. ΝΤΑΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤ. ΣΙΟΛΑΣ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

Την Κυριακή 20 Αυγούστου, 9:00 μμ – 10:00 μμ: Ανοι-
χτός κύκλος μουσικής για όλους, 10:00 μμ – 11:00 
μμ: Χρήστος Χατζόπουλος (Ούτι), Σοφία Χατζοπούλου 
(Κανονάκι), 11:00 μμ – 12:00 μμ και 12:00 μμ – 1:00 
πμ θα ανακοινωθούν σύντομα, 1:00 πμ – 3:00 πμ: Dj 
Looney | World-Ethnic Chillout Set.

Η φετινή εκδήλωση θα παρουσιάσει καλλιτέχνες που 
πέρα από την διεξαγωγή σεμιναρίων και εργαστηρί-
ων για μουσικούς από όλο το κόσμο, θα πραγματο-
ποιήσουν και συναυλίες για τους λάτρεις της έθνικ 
μουσικής σκηνής. Όσον αφορά το πρόγραμμα των 
εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο παρα-
δοσιακών οργάνων, στις 19 και στις 20 του Αυγού-
στου από το μουσικό σχολείο Nota Komotinis και θα 
γίνει από τις 10:00 έως 13:00 στο δημοτικό κάμπινγκ 
«ελεύθερης διαβίωσης».. Tο μουσικό σχολείο θα 
προσφέρει εργαστήριο παραδοσιακών οργάνων για 
παιδιά όλων των ηλικιών.

Επίσης, στις 12 Αυγούστου θα γίνει εργαστήριο  από 
τους NACUSSO. Το εργαστήριο είναι δίχως εισιτήριο, 
έχει διάρκεια ένα τετράωρο και αριθμό προσέλευσης 
για 15 άτομα. Έχει σκοπό να προσκαλέσει τους συμ-
μετέχοντες σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία του 
νησιού, με εργαλείο την θεωρία και την πράξη της 
ακουστικής οικολογίας του R.Murray Schafer. 
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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

Autocare Γρηγ. Λαμπράκη 33, 2310932281

Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294

Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533

Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922

Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497

Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143

Cafe Neon Διογένους 39, 2311242251

Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439

Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222

Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494

Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294

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

TGI Fridays 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760

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

Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133

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




