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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ
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Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η επιστροφή 
της Ελλάδας στις αγορές είναι μία καλή 
είδηση. Όμως, δεν αρκεί για να παρα-
γράψει τα όσα συνέβησαν στη χώρα 
μετά την αμέσως προηγούμενη έκδοση 
ομολόγου –το 2014 επί ημερών Σαμα-
ρά– και κυρίως το α΄ εξάμηνο του 2015. 
Τότε που το Grexit φάνταζε πιο πιθανό 
από ποτέ και η χώρα βρέθηκε αλυσοδε-
μένη με ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο 
και ζημιές πολλών δεκάδων δισ. ευρώ 
στην πραγματική οικονομία. Επειδή, 
όμως, ετούτη την ώρα σημασία έχουν 
τα «φρέσκα κουλούρια», εύλογα διερω-
τάται κανείς: Και τώρα τι κάνουμε; Ξεκί-
νησε η ανάκαμψη; Επέστρεψε η «κανο-
νικότητα»; Βγαίνουμε απ’ τα μνημόνια;

Σε πρώτη φάση, έχουμε μπροστά μας 
τις 113 προαπαιτούμενες δράσεις του 
«συμπληρωματικού μνημονίου», εκ 
των οποίων οι 63 –ίσως και κάτι πε-
ρισσότερο– πρέπει να ικανοποιηθούν 
μέσα στον Σεπτέμβριο. Μπορεί για τους 
δικούς της πολιτικούς λόγος η κυβέρ-

νηση να... σφυρίζει αδιάφορα και να 
μιλά για «success story», μπροστά 
όμως έχουμε τέσσερις ακόμα αξιο-
λογήσεις: τον Οκτώβριο του 2017, 
τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον 
Ιούλιο του 2018 και μια τελική απο-

τίμηση του προγράμματος τον Αύ-
γουστο του 2018. Και μόνο κάποιος 

αφελής λησμονεί ότι σε κάθε αξιολό-
γηση οι δανειστές βάζουν στο τραπέζι 
επιπλέον θέματα προς... επίλυση, είτε 
αυτά είναι οι εργασιακές σχέσεις είτε 
ο... εξορθολογισμός των συντάξεων ή 
οτιδήποτε άλλο κρίνουν αναγκαίο στο 
πλαίσιο του μνημονίου.

Την ίδια ώρα, η δέσμευση της κυβέρνη-
σης για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 
σε βάθος χρόνου καταδικάζει την Ελ-
λάδα σε «βαριά» λιτότητα άγνωστο για 
πόσο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της 

Βουλής προειδοποιεί πως «η επίτευ-
ξη υψηλών (τουλάχιστον 3%, 4% ή 5% 
του ΑΕΠ) πρωτογενών πλεονασμάτων 
για πολλά έτη (5, 8 ή και 10 συνεχόμενα 
έτη) καταγράφεται εμπειρικά και ιστορι-
κά ως εφικτή, αλλά αποτελεί εξαίρεση». 
Πράγματι, το 2016 η κυβέρνηση όχι 
απλά πέτυχε τον στόχο, αλλά κατάφε-
ρε αποτελέσματα πολύ καλύτερα από 
τα αναμενόμενα. Όμως... το περυσινό 
υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα συνο-
δεύτηκε από μηδενική αύξηση του ΑΕΠ, 
άρα προήλθε από περιοριστική πολιτική 
(περικοπές και φόροι). Κάτι ανάλογο θα 
συμβεί και φέτος, με τις προβλέψεις για 
αύξηση του ΑΕΠ να είναι ισχνές.

Αρνητικά είναι και τα μηνύματα που 
έρχονται από το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Να μεν έχει βελτιωθεί, 
αλλά παραμένει ελλειμματικό, καθώς 
οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών 
και όχι στην αύξηση των εξαγωγών –
άρα της παραγωγικής βάσης της χώρας. 
Επίσης, παρά τις προσπάθειες που κατά 
καιρούς γίνονται, η ελληνική οικονομία 
παραμένει κλειστή και εσωστρεφής, με 
διαχρονικές αγκυλώσεις και δυσκολίες 
στην πρόσβαση των διεθνών αγορών. 
Το ίδιο και με τη μείωση της ανεργίας, 
που οφείλεται στις ελαστικές μορφές 
εργασίας και την καταβαράθρωση των 
μισθών.

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να μην 
έχουμε μπροστά μας διλήμματα όπως 
εντός ή εκτός Ευρωζώνης, όμως η 
ραστώνη απαγορεύεται. Η έξοδος στις 
αγορές από μόνη της δεν αρκεί και χω-
ρίς αποφασισμένη πολιτική ηγεσία, με 
σαφές μεταρρυθμιστικό όραμα, δεν θα 
πάμε μακριά. Η διαφαινόμενη ανάκαμ-
ψη είναι εύθραυστη και θα διακοπεί, αν 
η χώρα εγκαταλείψει το μονοπάτι των 
ριζικών αλλαγών. 
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Μπροστά έχουμε τέσσερις ακόμα αξιολογήσεις: 
τον Οκτώβριο του 2017, τον Ιανουάριο,  
τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2018

socialismata
Xαμογελαστά πρόσωπα παντού! Τουρίστες θα είναι... (Την τύχη μου, πάλι στην… εξαί-
ρεση ζω)! Δόσεις παντού! Τροπολογίες παντού! #ΕΝΦΙΑ #ΔΟΥ #ΔΕΗ  
#χτύπα_αντέχουμε #θα_πεθάνουμε_από_τα_γέλια

Αρχηγέ πες μου πού κυκλοφορείς να έρθουμε να… χαρούμε! #αυτή_είναι_ζωή 
#κάτω_οι_μουντρούχοι #σε_καλό_να_μας_βγει… (Όλα είναι αστεία, αρκεί να συμβαί-
νουν σε κάποιον άλλον #Will Rogers)

Να δεις που κάνουν νομοσχέδια για... τροπολογίες και όχι τροπολογίες για… νομοσχέ-
δια #εκκρεμότητες_λέμε #μπουρλότο_στη_διαδικασία #22 #καταιγισμός  

«Έρχεστε εδώ να συζητήσουμε με διαδικασίες... ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε» είπε 
ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ #Καραθανασόπουλος  
#οι_αριστεροί_ξέρουν_από_διαδικασίες #οι_άλλοι_από_ψεκάσματα 

«Καλά εσείς (ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ) δεν βγαίνατε ως αντιπολίτευση στα... κεραμίδια και πε-
τροβολούσατε τη ΝΔ (και το ΠΑΣΟΚ) για τις τροπολογίες τους;» #ποταμι  
#πιο_υποβάθμιση_γίνεται; #τι_θυμούνται_κι_αυτοί;  
#χαμογελαστά_πρόσωπα_παντού #τουρίστες_θα_ναι (Παρακαλώ να γελάτε πιο γρή-
γορα, δεν έχω πολλή ώρα στη διάθεσή μου Χάρρυ Κλυνν)

«Να... κλείνει η Βουλή και δεν προλαβαίνουμε...»  #να_χαμογελάσουμε_πάλι  
#υφυπουργός_οικονομικών #σκίζουμε_προγραμματισμό (μετά μνημόνια)  
#ούτε_αυτό_δεν_ξέρουμε; #μπα_επι_τούτου_γίνονται_όλα  
#Σεπτέμβριο_θα_είναι_αργά_λέμε

«Κε πρόεδρε (προεδρεύοντα) το δέχεστε ως διαδικασία;»   
#να_σκάσουμε_κανα_χαμόγελο_κι_εμείς #ΝΔ_προς_Bαρεμένο  
#φιλότιμο_επιχείρημα #βροχή_τροπολογίες #χάλασε_ο_καιρός

Tης τροπολογίας και της... μετάλλαξης, είπε ο βουλευτής ΔΗΣΥ Γ. Κουτσούκος «όσα 
σήμερα υποστηρίζει η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση... ξιφουλκούσε»  
#λογικό_και_ελληνικό #διάταξηγιαδικαστικάέξοδαπρώηνπροέδρουΕΛΣΤΑΤ  
#δανεικά_όλα #μεγάλα_γέλια #το_χαμογελαστό_παιδί

Τη φοροαπαλλαγή όλων των ακινήτων των μονών του Αγίου Όρους (εντός ή εκτός 
αυτού) με τροπολογία ζήτησαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Ένωσης 
Κεντρώων #ευλογημένη_τροπολογία #ο_Θεός_θέλει_χαμογελαστούς_παντού

Η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων γνωμάτευσε αρνητικά για την υποχρέωση POS 
#τροπολογία_λέμε #πάει_κι_αυτό #η_επόμενη_τροπολογία_παρακαλώ (Το σύμπαν 
γελάει πίσω από την πλάτη σου)

Κυνηγοί... της τύχης (και... αποδείξεων). Να, μία από  αυτές  που κατατέθηκαν προ-
βλέπει ότι στα έπαθλα των κληρώσεων δεν θα επιβάλλεται ο φόρος που παρακρατεί-
ται στα κέρδη από τυχερά παιχνίδια  
#πρόσεχε_τι_τάζεις_γιατί_μπορείς_και_να_τους_πιάσεις 

Καλά και για τον αριθμό των δόσεων του ΕΝΦΙΑ τροπολογία θέλει; Θα μας τρελάνετε; 
(Αν γελάς όταν σε δέρνουν, δεν θα σε ξαναδείρουν)  
#παντού_χαμογελαστά_πρόσωπα_λέμε #Μαξίμου #Βουλή #Κυβέρνηση #Κόμματα 
#ΔΟΥ #ΔΕΗ #για_πολύ_ξύλο

Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, ε; #καθρέπτη_έχεις; #είδωλο #λατρεία 
#ο_πιο_χαμογελαστός_πρωθυπουργός (Ας πηδάμε κι ας γελάμε για να λεν πως δεν 
πεινάμε…)

(#μέχρι_τα_αυτιά )Τα 113 προαπαιτούμενα  
και η συνεχής λιτότητα

Της @karapanagiotidu
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Ο Συμεών Βαλιδάκης είναι ο κυβερνήτης του 
«Κωνσταντή», ενώ βρίσκεται πίσω από τα τιμό-
νια σκαφών, τα τελευταία 25 χρόνια. Όπως περι-
γράφει, πλέον η πληρότητα των δύο καραβιών, 
φτάνει σχεδόν στο 100%. «Οι περισσότεροι είναι 
ξένοι τουρίστες, βέβαια έχουμε και Έλληνες επι-
σκέπτες που μας επιλέγουν για να κάνουν τη 
βόλτα τους και να απολαύσουν το μπάνιο τους». 
Αναφέρει πως η χωρητικότητα του σκάφους, 
συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος, 
ανέρχεται στα 187 άτομα. Ο «Κωνσταντής» είναι 
πλώρης ανακαινισμένος, διαθέτει εσωτερικό 
σαλόνι, αναπαυτικά καθίσματα, κλιματισμό και 

Θα σε δω στο καραβάκι...
ΈΛΛΗΝΈΣ ΚΑΙ ΞΈΝΟΙ ΠΑΝΈ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ… ΘΑΛΑΣΣΑ

«Είναι ο καλύτερος και πιο όμορφος τρόπος, για να ξεφύγει κανείς από την καθημερινότητα, σε λιγότερο από μία ώρα και μόλις με 3,50 ευρώ», περιγράφουν Έλληνες 
και ξένοι επιβάτες του «Κωνσταντή» και του «Αγίου Γεωργίου». Πρόκειται για τα δύο καραβάκια της κοινοπραξίας «Karavakia Thessaloniki Waterbus», που εκτελούν 

δρομολόγια επτά ημέρες την εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στις παραλίες της Περαίας και των Νέων Επιβατών. Οι άγκυρες «έδεσαν» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 
αρχές Ιουνίου και από τότε, οι… ταξιδιώτες των δύο καραβιών τείνουν να γίνουν λάτρεις του εναλλακτικού αυτού μέσου συγκοινωνίας.

Της Έλενας Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης

Θαλάσσια αστική συγκοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, φαίνεται να ζητούν αρκετοί Θεσσαλονικείς, προ-
κειμένου όπως λένε να γλυτώσουν από «τις απεργίες των 
εργαζομένων του ΟΑΣΘ, την κίνηση και το καυσαέριο της 
πόλης».  Ο Αναστάσης Αναστασιάδης μένει στη Θεσσαλονί-
κη και όπως αναφέρει, περιστασιακά χρησιμοποιεί τα κα-
ραβάκια προκειμένου να πάει στην Περαία για μπάνιο. «Τα 
καραβάκια είναι μία καλή επιλογή, διότι για παράδειγμα αν 
δεν έχεις δικό σου αμάξι, για να πας με το αστικό σίγουρα 
χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα και η διαδρομή δεν είναι 
ευχάριστη». Μάλιστα, ο ίδιος εκφράζει την επιθυμία αρ-
κετών συμπολιτών του, λέγοντας ότι, «θα ήθελα να υπάρ-
χει και το χειμώνα η θαλάσσια συγκοινωνία, προκειμένου 
να γλυτώσουμε από τις απεργίες των εργαζομένων αλλά 
και από την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης. 
Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξει και ο 
ίδιος ο κόσμος». Ο Γιάννης Βογιατζίδης αναφέρει πως 
αν είχε την επιλογή να χρησιμοποιεί ολόκληρο το χρόνο 
τη θαλάσσια συγκοινωνία «καιρού επιτρέποντος, σίγου-
ρα θα το προτιμούσα». Από την πλευρά του ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας της κοινοπραξίας «Karavakia Thessaloniki 
Waterbus», Νίκος Τσαμασλής αναφέρει πως «η κίνηση 
μέχρι τώρα είναι πολύ ικανοποιητική. Συνολικά, σε καθη-

μερινή βάση, εκτελούμε δέκα δρομολόγια από το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης και δέκα από τους Νέους Επιβάτες και 
την Περαία. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό τουριστών που μας 
επιλέγει καθημερινά, αντίστοιχα όμως μας προτιμούν και 
οι Έλληνες, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, όπου εκεί η πληρό-
τητα φτάνει στο 100%». Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο 
να παραμείνουν τα καραβάκια στο Θερμαϊκό και κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών, σημειώνει πως «είναι 
κάτι που επιθυμούμε και εξετάζουμε πολύ σοβαρά, αρκεί 
βέβαια να υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό της πόλης. 
Πρόκειται για αποκλειστικά ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς 
καμία επιδότηση ή επιχορήγηση». Ο κ. Τσαμασλής εξηγεί 
ότι «η κοινοπραξία αποτελείται από Θεσσαλονικείς επιχει-
ρηματίες οι οποίοι αγαπούν την θάλασσα και αποφάσισαν  
να ασχοληθούν με δύο σημαντικούς τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας τον Τουρισμό και την Ναυτιλία. Έτσι λοιπόν, 
παρά την επιθυμία μας να παρατείνουμε τη διάρκεια λει-
τουργίας των καραβιών κατά την διάρκεια του χειμώνα, 
δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια υπόσχεση προς το επι-
βατικό κοινό διότι γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Όμως, το 
γεγονός της ευρείας αποδοχής τόσο από τους συμπολίτες 
μας όσο και από τους τουρίστες,  μας κινητοποιεί πλήρως 
και μας κάνει να θέλουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς».

«Θαλάσσιος… ΟΑΣΘ» 

Αναστάσης Αναστασιάδης,  
Γιάννης Βογιατζίδης

Νίκος Τσαμασλής
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τηλεοράσεις. Μάλιστα, λειτουργεί μπαρ που σερβίρει καφέ, 
αναψυκτικά, χυμούς, αλκοόλ, κρύα και ζεστά σνακ. «Χρειά-
ζονται περίπου 45 με 50 λεπτά –ανάλογα με τα ρέματα- για 
να βρεθείς από τη θάλασσα… στη θάλασσα! Τα δρομολόγια 
πραγματοποιούνται από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 9:30 το 
βράδυ (ανά μία ώρα), με τις στάσεις να είναι  δύο – σε Νέους 
Επιβάτες και Περαία. Εκτιμώ πως μέχρι και το τέλος Σεπτεμ-
βρίου θα… «σκίζουμε» τα κύματα», λέει ο κ. Βαλιδάκης. 

Από την Αυστραλία στην Περαία 

Η Χριστίνα Σταυροπούλου είναι Ελληνίδα που γεννήθη-
κε και ζει στην Αυστραλία. Εκεί ασχολείται με τη διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ είναι αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου Αθηναίων Αυστραλίας. Επέλεξε 

τον «Κωνσταντή» για να απολαύσει το μπάνιο 
της στην Περαία και δηλώνει πως είναι ιδιαί-
τερα ικανοποιημένη από τη σχέση ποιότητας- 

τιμής. Μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη, αναφέρει 
πως παρότι αγάπησε την πόλη «είναι αποκαρδιω-

τικό να βλέπεις ωραία, παλιά κτήρια να είναι εγκαταλελειμ-
μένα. Παρόλα αυτά, η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη κι έχω πει 

σε όλους μου τους φίλους να την επισκεφτούν». Η 
συνταξιδιώτισσά της Λούση Μίλλερ, γεννή-

θηκε επίσης στην Αυστραλία και στα τρία της 
έτη ήρθε στην Ελλάδα. Περιγράφει πως ανήκει 
στους… μετανάστες της οικονομικής κρίσης. 
«Πριν από πέντε χρόνια, έφυγα και πάλι πίσω 

στην Αυστραλία. Είμαι λογίστρια και πλέον έχω 
επιστρέψει στο Σύδνεϋ. Βέβαια κι εκεί δεν είναι εύκο-

λα τα πράγματα. Η Αυστραλία δεν είναι πια η γη της επαγγελί-
ας. Υπάρχουν μεν δουλειές, αλλά εκεί ξεκινάς από το μηδέν, 
ότι προϋπηρεσία κι αν έχεις. Το πιο δύσκολο πράγμα για τους 
Έλληνες εκεί, είναι η βίζα. Προσωπικά, αν είχα εξασφαλίσει 
τον βιοπορισμό μου, σίγουρα θα επέστρεφα στην Ελλάδα και 
την ίδια άποψη έχουν κι άλλοι Έλληνες που ζουν στην Αυ-
στραλία». Στη Θεσσαλονίκη έφτασε για διακοπές και φυσικά 
δεν έχασε την ευκαιρία να πάει για μπάνιο με τον «Κωνστα-
ντή». «Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα και σίγουρα είναι μία 
πιο ξεκούραστη και ευχάριστη διαδρομή». 

«Value for money»

Η Francesca είναι Ιταλίδα και ήρθε στη Θεσσαλονίκη για ολιγο-
ήμερες διακοπές. Όπως περιγράφει, έμαθε για τον «Κωνσταντή» 
από φίλους της. «Η πόλη σας μου αρέσει πάρα πολύ και εύχομαι 
να την επισκεφτώ ξανά σύντομα. Όσο για τα καραβάκια, θεωρώ 
πως είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος (μέσο) για να πας να κάνεις το 
μπάνιο σου κάπου κοντά». Ο Luca είναι κι αυτός Ιταλός και περι-
γράφει πως «λάτρεψα τα αξιοθέατα και τα μουσεία της Θεσσαλο-
νίκης. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο 
καραβάκι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη σχέση τιμής και 
παροχών/ υπηρεσιών. Σίγουρα θα το προτείνω σε φίλους μου». Η 
Fatma είναι από την Αίγυπτο και μένει στην Ιταλία. Στη Θεσσαλο-
νίκη ήρθε για δεκαήμερες διακοπές και έχει ήδη ανέβει δύο φορές 
στον «Κωνσταντή». «Η πόλη σίγουρα είναι πολύ όμορφη, όμως 
δεν είναι οργανωμένη αναφορικά με τις συγκοινωνίες. Χρειάστηκε 
να πάρουμε αρκετές φορές το λεωφορείο για να μετακινηθούμε 
και οι στάσεις ήταν βρώμικες, δεν υπήρχε στέγαστρο αλλά ούτε 
και κάπου να καθίσουμε για όση ώρα περιμέναμε». Από την άλλη 
πλευρά, η Fatma περιγράφει πως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη 
από τη θαλάσσια συγκοινωνία καθώς είναι όπως λέει «value for 
money. Φτάνεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στον προο-
ρισμό σου και το ταξίδι είναι ευχάριστο». Αντίστοιχη άποψη έχει 
και ο φίλος της, ο Luca που τονίζει πως «σίγουρα 
θα προτείνω τα καραβάκια, σε όσους φίλους μου 
επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη». Από τις 9 Ιουνίου 
που ξεκίνησαν τα δρομολόγια, μέχρι και σήμερα, 
ο Γιάννης Σκεντερίδης έχει επιβιβαστεί στον 
«Κωνσταντή» 30 φορές! Λέει χαρακτηριστικά πως 
«είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το έχω προ-
τείνει σε όλους. Ξεφεύγουμε από το καυσαέριο 
και την κίνηση της πόλης και σε λιγότερο από μία 
ώρα είμαστε στον προορισμό μας». Ο Δημή-
τρης Μουρατίδης είναι εκπρόσωπος της εται-
ρίας και εξηγεί πως η αναλογία Ελλήνων και ξένων 
επιβατών, είναι 40- 60. «Έχουμε επισκέπτες από όλα 
τα μέρη της γης. Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ρωσία, 
Σερβία, Αυστραλία κτλ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν Έλληνες 
που χρησιμοποιούν το καραβάκι πολύ τακτικά, είτε για να πάνε στη 
δουλειά τους, είτε για μπάνιο, είτε και για τη βόλτα τους, να πάνε 
απλώς να πιούνε το τσιπουράκι τους», καταλήγει ο κ. Μουρατίδης. 

Luca, Francesca

Fatma, Luca
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#συνέντευξη 

Κύριε υπουργέ, ποιες είναι οι προοπτικές που 
έχει η Βόρεια Ελλάδα; Επί δεκαετίες ολόκλη-
ρες από το βήμα της ΔΕΘ ακούμε δεσμεύσεις 
πολιτικών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 
και της ευρύτερης περιοχής. Πολλές οι υποσχέ-
σεις, λίγα τα έργα. Τι να περιμένουμε από την 
κυβέρνηση;

Η δυναμική των διεθνών γεωπολιτικών ανακατα-
τάξεων δημιουργεί τεράστιες αναπτυξιακές δυνα-
τότητες για τη Βόρειο Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε 
ιστορικά γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και την Ανα-
τολή, το Βορρά και το Νότο. Απαιτούνται ανοιχτό 
μυαλό και στρατηγικός σχεδιασμός για να αξιο-
ποιηθούν αυτές οι προοπτικές σε συνδυασμό με 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Στην 
ενέργεια, στις μεταφορές, στην αγροτική παρα-
γωγή, στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στις νέες 
τεχνολογίες, η Βόρειος Ελλάδα μπορεί να πρωτα-
γωνιστήσει. 

Οι επενδύσεις εντός συνόρων προχωρούν 
όπως περιμένατε; Ποιες μεγάλες επενδύσεις 
έχετε στα… σκαριά και μπορείτε να ανακοινώ-
σετε; Δεν θεωρείτε ότι το αβέβαιο φορολογικό 
περιβάλλον της Ελλάδας είναι αντικίνητρο;

Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται ήδη μεγάλα επενδυ-
τικά σχέδια και ταυτόχρονα εκδηλώνεται μεγάλο 
διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 
Στον τουρισμό βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και μετά το 
2018 μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα υπάρξει 
μεγάλο κύμα επενδύσεων. Αντιστοίχως, στη βι-
ομηχανία αναπτύσσονται μετά από πολλά χρό-
νια σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, στον 
αγροδιατροφικό τομέα, οι εξελίξεις διαμορφώ-
νουν μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, ενώ 
και στην ενέργεια προωθούνται μεγάλα έργα (φυ-
σικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές). Θα μπορούσα να 
διευρύνω πολύ αυτόν τον κατάλογο, όμως αυτό 
που αξίζει να τονισθεί είναι η αλλαγή κλίματος, η 
οποία αντανακλάται στο διεθνές επενδυτικό ενδι-
αφέρον για την Ελλάδα. Όμως μετά τη συμφωνία 
του Eurogroup, βλέπουμε και την ενεργοποίηση 
πια και της ελληνικής επιχειρηματικότητας με 
τρόπο εποικοδομητικό. Στο θέμα της φορολογί-
ας οπωσδήποτε χρειάζονται προσαρμογές, όμως 
ρεαλιστικές. Κάτι τέτοιο θα μπορέσουμε να το ξε-
κινήσουμε μετά το 2018, δηλαδή έπειτα από την 
έξοδο μας από την επιτήρηση. 

Ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ καταφέρατε να φέρε-
τε εις πέρας την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού, 
της Αγοράς Μοδιάνο και του Αεροδρομίου Μα-
κεδονία. Είστε ικανοποιημένος από την εξέλιξη; 
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; Γιατί αυτές οι 

ιδιωτικοποιήσεις – που πολλοί τις φοβούνται- 
θα κάνουν τελικά καλό στην πόλη;

Εδώ και 20 χρόνια συζητούμε για το νέο ρόλο της 
Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια. Οι αποφάσεις για το 
λιμάνι και το αεροδρόμιο θα μετατρέψουν τους 
οραματισμούς σε πράξη. Αυτές οι δύο αποφάσεις 
θα αλλάξουν το ειδικό βάρος της Θεσσαλονίκης 
στην ευρύτερη περιοχή και θα δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις πραγματικής ανάπτυξης, αξιοποι-
ώντας τα ίδια τα πλεονεκτήματα της πόλης. Είμαι 
απολύτως βέβαιος ότι οι εξελίξεις τα επόμενα έτη 
θα πείσουν και τους πλέον δύσπιστους ότι όλα 
αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. 

Μεγάλη συζήτηση έγινε στη Θεσσαλονίκη για 
την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΘ. Γιατί 
πρέπει να περάσει στα χέρια ενός ιδιώτη ένας 
κερδοφόρος οργανισμός;

Διογκώνουμε θέματα χωρίς λόγο. Η ΔΕΘ πέρασε 
στο υπερταμείο και αυτό εξασφαλίζει μια σειρά 
από πλεονεκτήματα και ευελιξίες που δεν διαθέτει 

σήμερα. Καμιά συζήτηση μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει για ιδιωτικοποίηση. Για να μιλάμε σοβαρά, 
εάν αποσυνδεθεί η ΔΕΘ από το συγκεκριμένο 
χώρο που σήμερα βρίσκεται και είναι μια απλή 
Α.Ε. που διοργανώνει σε κάποιο άλλο χώρο εκθέ-
σεις, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ταμπού ο δημό-
σιος χαρακτήρας της. Δεν προτείνω ιδιωτικοποίη-
ση, αλλά όλα τα θέματα πρέπει να τα συζητάμε στις 
πραγματικές τους διαστάσεις. 

Πρόσφατα μιλήσατε για την συνεργασία δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα για τα μεγάλα έργα. 
Ποιες είναι οι προοπτικές που μπορούν να δη-
μιουργήσουν τα ΣΔΙΤ στην ελληνική οικονομία 
και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα;

Με τον όρο ΣΔΙΤ εννοούμε τα έργα που γίνονται 
μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
και προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα. 
Εξασφαλίζουν ιδιωτικά κεφάλαια, διαφάνεια, ποι-
ότητα κατασκευής και συντήρησης των έργων με 
αυστηρές προδιαγραφές, πάντα υπό τον έλεγχο 

του Δημοσίου. Έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
ιδίως σε μια περίοδο που οι δημόσιοι πόροι εί-
ναι περιορισμένοι και μας δίνουν τη δυνατότητα 
να κάνουμε πολλά έργα, τα οποία έχει ανάγκη 
η χώρα, κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και 
τραπεζικό δανεισμό. Έργα υποδομών, έργα δια-
χείρισης απορριμμάτων, σχολικά κτίρια, δημόσια 
κτίρια κλπ. μπορούν να γίνουν με τη μορφή των 
ΣΔΙΤ.  

Από την πολιτική εμπειρία που διαθέτετε πι-
στεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όντως μετεξελιχθεί 
σε ένα κεντρώο κόμμα; Ήρθε η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ 
να… ξεκολλήσει από τους ΑΝΕΛ και ενδεχομέ-
νως να επιδιώξει συνεργασίες με άλλους συγ-
γενείς πολιτικούς χώρους όπως είναι η Δημο-
κρατική Συμπαράταξη;

Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την πολύ πυκνή εμπειρία των 
τελευταίων χρόνων εξελίσσεται σε ένα κόμμα 
της Αριστεράς που έχει όλες τις προϋποθέσεις να 
αποτελέσει τον κορμό μιας μεγάλης συμμαχίας, η 
οποία θα διαχειριστεί τις τύχες της χώρας για τα 
επόμενα κρίσιμα χρόνια. Στα δύο χρόνια, από το 
Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, έγιναν στην 
Ελλάδα τόσα όσα δεν έγιναν για δεκαετίες. Αυτό 
φανερώνει μια δύναμη απόφασης και μια αποτε-
λεσματικότητα που κανείς δεν πρέπει να υποτιμά.

Λέτε «όχι» σε μια συνεργασία με τη ΝΔ και 
γιατί;

Κατά τη γνώμη μου, η Δημοκρατία είναι ένα πο-
λίτευμα που λειτουργεί σωστά όταν υπάρχει 
ανταγωνισμός ανάμεσα σε μεγάλα ιδεολογικά και 
πολιτικά ρεύματα. Εάν εκλείψει αυτός ο ανταγω-
νισμός ανάμεσα στις δυνάμεις που κινούνται εντός 
του δημοκρατικού πλαισίου, τότε ανοίγει ο δρό-
μος σε δυνάμεις που αντιμάχονται την ίδια τη Δη-
μοκρατία. Η ΝΔ λοιπόν είναι ο ιδεολογικός και πο-
λιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ εντός του πλαισίου 
αυτού κι από τον ανταγωνισμό τους επωφελείται 
η Δημοκρατία κι εν τέλει ο ελληνικός λαός. 

Πολλοί προεξοφλούν πως θα πολιτευτείτε στην 
Θεσσαλονίκη. «Παίζετε» είτε ως υποψήφι-
ος δήμαρχος είτε ως υποψήφιος βουλευτής. 
Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις; Κι αν όχι, ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει ο 
επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Πιστεύετε 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να στηρίξει μια νέα 
υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη το 2019;

Πρώτον, σε ότι με αφορά, δεν έχω καμία πρόθεση 
να πολιτευτώ στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, η Θεσ-
σαλονίκη έχει έναν εξαιρετικό δήμαρχο και μακά-
ρι να είναι γερός και με τη θέληση των πολιτών να 
συνεχίσει το δημιουργικό του έργο.

«Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΘ»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης μιλά στην Karfitsa ο Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρεται στις 
ιδιωτικοποιήσεις του Λιμανιού και του αεροδρομίου «Μακεδονία» και δηλώνει πως οι εξελίξεις θα πείσουν και τους πιο δύσπιστους, προαναγγέλλει μεγάλο κύμα επενδύσεων στη χώρα μετά το 

2018 και αναλύει τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών έργων που έχει ανάγκη η χώρα. Ο κ. 
Πιτσιόρλας ξεκαθαρίζει επίσης πως δεν ενδιαφέρεται να πολιτευτεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως τον θέλουν τα διάφορα δημοσιεύματα και δίνει… ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιάννη Μπουτάρη. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 
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Ο 49χρονος γιατρός, παραπέμφθηκε να δικα-
στεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου, το οποίο 
τον έκρινε ένοχο για ασέλγεια με κατάχρηση 
εξουσίας και τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο 
ετών, ποινή η οποία ανεστάλη επί 3ετία. Απευ-
θυνόμενος στους δικαστές, ο κατηγορούμενος 
αρνήθηκε τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξη. 
Όπως περιγράφει στην εφημερίδα Karfitsa η 
δικηγόρος της 19χρονης, Βίκυ Μπλέτσου, «το 
βασικότερο στοιχείο αυτής της υπόθεσης, που 
είναι άξιο προβληματισμού, είναι το γεγονός 
ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε ελεγχθεί 
από πλευράς ποινικού μητρώου. Ούτε από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά 
ούτε και από την εταιρία που ανέλαβε να προ-
σλάβει το συγκεκριμένο γιατρό, για λόγο του 
Ιδρύματος». Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της προανάκρισης που διενεργήθηκε από 
τις διωκτικές αρχές, ο συγκεκριμένος γιατρός 
έχει διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο εδώ και  
χρόνια ενώ φέρεται να έχει εμπλακεί σε υπόθε-
ση κλοπής ύψους 120.000 ευρώ, για την οποία 
μάλιστα του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου 
από τη χώρα. Επίσης φέρεται να είχε απασχο-
λήσει τις αρχές και για υπόθεση εξύβρισης και 
απλής σωματικής βλάβης. Η κ. Μπλέτσου το-
νίζει πως «η κατασκήνωση λειτουργεί υπό την 
αιγίδα του Πανεπιστημίου, όφειλαν λοιπόν και οι 
ίδιοι να κάνουν την έρευνά τους. Ο κάθε φοιτη-
τής που επισκέπτεται το camping, βασίζεται και 
εμπιστεύεται τα πρόσωπα που βρίσκει στο χώρο 
αυτό, πόσο μάλλον τον γιατρό. Σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των νοσηλευτών, ο γιατρός αυτός 
συνεργάστηκε για πρώτη φορά με αυτήν την 
εταιρία υγείας. Το περιστατικό έγινε την πρώτη 
μέρα λειτουργίας του camping». Η ίδια συμπλη-
ρώνει πως «τo γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος δεν είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό 
Σύλλογο, σημαίνει ότι δεν πληρεί τις προϋπο-
θέσεις για να ασκήσει το λειτούργημά του. Με 
την ίδια λογική, θα μπορούσε στο ιατρείο του 
camping να βρίσκεται ένας φοιτητής ή απόφοι-
τος της ιατρικής σχολής». 

Στη φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση 
γιατρός στην κατασκήνωση του Α.Π.Θ.!

ΧΩΡΙΣ ΑΔΈΙΑ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΈΙΟ

#ρεπορτάζ

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο γιατρός της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 
Ποσείδι Χαλκιδικής, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μία 19χρονη φοιτήτρια. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα στις αστυνομικές αρχές, 

επισκέφθηκε το ιατρείο διότι διαπίστωσε πως είχε περίεργα σημάδια στα χέρια της. Στη συνέχεια, κατά την εξέταση, ο γιατρός -μεταξύ άλλων- παραμέρισε 
το μαγιό της, θωπεύοντας τα γεννητικά της όργανα. Η ίδια ενημέρωσε άμεσα τον αρχηγό, τον υπαρχηγό της κατασκήνωσης καθώς και τους γονείς της, ενώ 

στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία. 

Της  Έλενας Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης

«Εσείς οι ίδιοι με παρενοχλήσατε σεξουαλικά κύριοι! Γιατί εάν είχατε ελέγξει έστω στοιχειωδώς τον άνθρωπο αυτό θα διαπιστώνατε την ανικανότητα του για αυτή τη θέση, 
την ανικανότητα του για οποιαδήποτε θέση. Αλλά δεν το κάνατε. Όταν τελικά το κάνατε ήταν αργά -ακόμα και για να το αποκρύψετε-, είχε γίνει το κακό. Προσπαθήσατε 
ωστόσο, να δυσχεράνετε με κάθε τρόπο τη διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης, όσο παραλείπατε να παραδώσετε τις συμβάσεις εργασίας αυτού και των συνεργατών του στο 
δικαστήριο» αναφέρει μεταξύ άλλων η φοιτήτρια στην επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας και απευθύνεται προς τη διοίκηση του ΑΠΘ. Από την πλευρά του ο Πρύ-
τανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας, σημείωσε σε δηλώσεις του πως ο καταδικασθείς γιατρός «δεν ήταν εργαζόμενος στο ΑΠΘ, αλλά τρίτης εταιρείας παροχής πρώτων 
βοηθειών». Παράλληλα τόνισε πως απομακρύνθηκε από την πρώτη στιγμή από την πανεπιστημιακή κατασκήνωση, όπως το ίδιο έγινε και με την συγκεκριμένη εταιρία. «Θα 
ήθελα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για τις πράξεις του ιατρού, ως Πρύτανης, ως Καθηγητής νέων ανθρώπων και ως πατέρας, αφού η φοιτήτρια κόρη μου βρίσκεται 
στην κατασκήνωση αυτές τις μέρες. Στο Αριστοτέλειο προσπαθούμε διαρκώς να διασφαλίζουμε, στο πλαίσιο του εφικτού, τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας για όλες τις 
πανεπιστημιακές δραστηριότητες και νοιαζόμαστε για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Επειδή δεν έχει φτάσει στα χέρια μας η επιστολή της φοιτήτριας, δεν 
μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για την άμεση αντίδρασή μας. Μπορώ να διαβεβαιώσω όμως ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, που δεν ήταν εργαζόμενος του ΑΠΘ αλλά τρίτης 
εταιρείας παροχής πρώτων βοηθειών, απομακρύνθηκε από την πρώτη στιγμή. Το ίδιο και η συγκεκριμένη εταιρεία», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο κ. Μήτκας. 

Ο εν λόγω γιατρός, διαγράφηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2009, για οικονομικούς λόγους, καθώς δεν 
πλήρωνε τη συνδρομή του. «Του απεστάλη σχετική επιστολή, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε κι έτσι διεγράφη, όπως 
ορίζει ο κανονισμός. Καθότι δεν ανήκει σε κάποιον Σύλλογο, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά. Το ζήτημα όμως 
είναι πώς είναι δυνατόν να προσελήφθη χωρίς να του ζητηθεί χαρτί που να αποδεικνύει ότι ανήκει σε κάποιον 
Ιατρικό Σύλλογο; Είναι από τα πρώτα πράγματα που ζητούν από έναν γιατρό πριν το προσλάβουν, σε κάποιο νοσο-
κομείο, στον ΕΟΠΥΥ κ.ο.κ. Ακόμη κι αν έχει διαγραφεί από έναν Σύλλογο, προκειμένου να εγγραφεί σε κάποιον 
άλλον, ο πρώτος έχει στα χέρια του κάποιο σχετικό χαρτί που να το αποδεικνύει, στο βαθμό που γνωρίζω βέβαια 
διότι το ζήτημα είναι νομικό», σημειώνει ο ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Φώτης Πατσουράκος.     

Όπως εξηγεί η κ. Μπλέτσου, το ιατρείο του πα-
νεπιστημιακού κάμπινγκ δεν έχει άδεια λειτουρ-
γίας. «Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής, στον οποίο και υπά-
γεται. Δε σχετίζεται βέβαια αυτό με το συγκεκρι-
μένο αδίκημα, αλλά έχει να κάνει με τη στάση του 
Πανεπιστημίου στην επιλογή της συγκεκριμένης 
ιατρικής ομάδας. Όπως για παράδειγμα ισχύει με 
τα Κέντρα Υγείας που είναι μεγαλύτερες μονάδες 
βέβαια, όμως ελέγχονται από τους αρμόδιους 
φορείς και στη συνέχεια παίρνουν την άδεια λει-
τουργίας τους για κάθε χρόνο. Το ίδιο ακριβώς 
θα έπρεπε να συμβαίνει και με το συγκεκριμένο 
ιατρείο». Η κ. Μπλέτσου λέει χαρακτηριστικά 
πως «δυστυχώς τέτοια περιστατικά, δε φτάνουν 
συχνά στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι προ-
καλείται συστολή στο θύμα, από φόβο να μην 
κατηγορηθεί ότι ο ίδιος προκάλεσε αυτό που του 
συνέβη. Με τον τρόπο τους οι δράστες, πείθουν 
τα θύματά τους πως υπάρχει κοινή συναίνεση. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κοπέλα είχε ιδι-
αίτερη δύναμη και θάρρος για να κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες».

Έπιστολή στις πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ 

«Έπρεπε να είχε ελεγχθεί…» 

Ιατρείο χωρίς… άδεια 
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Η ιστορία του συγκεκριμένου νοσοκομείου 
ξεπερνά τα… 270 χρόνια, ενώ καλύπτει ια-
τρικές ανάγκες των κατοίκων της Μακεδο-
νίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και πα-
ράλληλα επιδεικνύει μια πλούσια εξωστρεφή 
δραστηριότητα. Σύμφωνα με  στοιχεία του 
υπουργείου Υγείας, το 2014 στα Ογκολο-
γικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας εξυπηρετήθηκαν συνολικά… 350.366 
ασθενείς, εκ των οποίων οι 198.142 ήταν  
στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ! Αυτό σημαίνει ότι από όλη 
τη χώρα το 56% των ασθενών ζήτησε βοή-
θεια από το προσωπικό του συγκεκριμένου 
νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Για την 
ίδια χρονιά στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ νοσηλεύτηκαν 
53.000 ασθενείς, ενώ στον «Άγιο Σάββα» 
της Αθήνας - που κατατάσσεται στη δεύτερη 
θέση-  μόλις 31.975 ασθενείς με μέση διάρ-
κεια νοσηλείας 1,90 ημέρες (όταν το αμέσως 
επόμενο ογκολογικό νοσοκομείο είχε μέση 
διάρκεια νοσηλείας 3,33 ημέρες!)

Τρεις άνθρωποι του νοσοκομείου με τις ελ-
πιδοφόρες επεμβάσεις μιλούν στην Karfitsa 
και εξηγούν τι έχουν κάνει ως… «εχθροί  και 
διώχτες του καρκίνου». Ο πρ. βουλευτής της 
ΝΔ και εδώ και χρόνια εμβληματική μορφή 
στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ στην αντιμετώπιση και εξά-
λειψη της επάρατου νόσου, Γιώργος Συμπι-
λίδης θυμάται την πρώτη στιγμή που πέρασε 
το κατώφλι του ιστορικού νοσοκομείου «Η 
περίπτωση μου είναι κάπως ιδιόρρυθμη. 
Είχα κάνει το… come back στην ιατρική μετά 
την πολιτική.  Ήμουν διστακτικός γιατί ήμουν 
γνωστός και δεν… έπρεπε να κάνω κάποιο 
λάθος κι έτσι ασχολήθηκα διπλά με το αντι-
κείμενο μου. Ξανακάθισα και ξαναδιάβασα 
τα… πάντα σχετικά με το αντικείμενο της 
δουλειάς μου. Αναζήτησα επίμονα και για 
καιρό όλη τη  βιβλιογραφία, πήρα μέρος  σε 
διεθνή συνέδρια ξαναείδα όλο το φάκελο του 
καρκίνου σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε  να 
φτάσω στο σημείο που οφείλει  να βρίσκε-
ται ένας ολοκληρωμένος γιατρός. Άλλωστε 
η  χειρουργική είναι τέχνη» είπε ο γνωστός 
χειρουργός. Ο  κ. Συμπιλίδης υπηρέτησε τα 
τελευταία 17 χρόνια στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, διετέ-
λεσε διευθυντής του Β’ Χειρουργικού Τομέα 
Ογκολογικού Μαστού και έσωσε όπως μας 
λένε συνεργάτες και μαθητές του χιλιάδες 
γυναίκες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι «το νοσοκομείο λει-
τουργεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των καιρών εξαιρετικά καλά, παρά την οι-
κονομική κρίση. Ο αγώνας που δίνουν κα-
θημερινά οι εργαζόμενοι του ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 
είναι μεγάλος και αυταπόδεικτος τόσο από 
την προσέλευση των ασθενών όσο και από 
τα αποτελέσματα των επεμβάσεων.  Εξυπη-
ρετούν χιλιάδες ασθενείς που έρχονται από 
όλη την Ελλάδα γιατί στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ έγινε 
και γίνεται δουλειά…» αναφέρει ο κ. Συμπι-
λίδης.  Σύμφωνα με τον ίδιο στο τμήμα όπου 

ήταν επικεφαλής την τελευταία πενταετία, 
ο αριθμός των χειρουργείων ξεπέρασε τα 
11.000 το χρόνο. «Ο κόσμος που δέχονται τα 
εξωτερικά ιατρεία του τμήματός μου ξεπερ-
νούν τις… 160.000 ετησίως» λέει.

Ρεκόρ εξετάσεων, επεμβάσεων  
και… ιάσεων 

Περήφανη για το έργο της κινητής μονάδας 
μαστογραφίας του Θεαγενείου δηλώνει στην 

Το… 56% των ασθενών στην Ελλάδα καταφεύγει στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ!

ΤΡΈΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΛΈΟΝ... ΑΙΩΝΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΈΡΙΠΈΤΈΙΑ ΤΗΣ... ΖΩΗΣ

Ο καρκίνος… νικιέται, εάν διαγνωστεί εγκαίρως! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν τρεις άνθρωποι του  ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο αν και μετρά 
δεκάδες προβλήματα, όπως άλλωστε τα περισσότερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, κάνει… θαύματα στην ίαση αλλά και στην πρόληψη όλων των μορφών καρκίνων.

Του Βαγγέλη Στολάκη

«Ακίνητη... κινητή  
μονάδα μαστογραφίας!»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Συμπιλίδης στη  λει-
τουργία της κινητής μονάδας μαστογραφίας του 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ που ωστόσο τα τελευταία χρόνια πα-
ραμένει ακινητοποιημένη! «Ο καρκίνος του μαστού 
δεν μπορεί να βρει την... ησυχία του, τουλάχιστον 
από εμάς. Είμαστε εχθρός και διώχτης του. Η προ-
σπάθεια που γίνεται από όλους είναι μεγάλη. Η 
προσφορά στον άνθρωπο με την οικονομική κρίση 
που ζούμε αναγνωρίζεται από όλους και αυτό με 
συγκινεί ιδιαίτερα. Ο δε φόρτος είναι μεγάλος και 
δυσανάλογος της δυναμικής του νοσοκομείου. Το 
σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο 
καρκίνος δεν αγγίζει μόνο το σώμα αλλά και την 
ψυχή του ανθρώπου. Θεραπεύοντας το σώμα, θε-
ραπεύεις και την ψυχή. Η δε κινητή μονάδα, απο-
τελεί δείγμα της εξωστρέφειας του νοσηλευτικού 
ιδρύματος, με μεγάλη συνεισφορά στην ελληνική 
κοινωνία. Ωθήσαμε τον κόσμο στον προληπτικό 
έλεγχο. Όλη η δράση της κινητής μονάδας κυρίως 
τα Σαββατοκύριακα στηριζόταν στον εθελοντισμό 
των γιατρών. Επισκεφτήκαμε πολλές περιοχές από 
τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλία αλλά τώρα σταμάτησαν 
αυτά...». 

«Τα μεγαλύτερα προβλήματα του μεγαλυτέρου αντικαρκινικού νοσοκομείου της χώρας είναι η υποστελέχωση, 
η έλλειψη υλικών, η απουσία ενιαίας πολιτικής στην υγεία, η έλλειψη ορθολογικής κατανομής των μονάδων 
υγείας και οι μισθοί των νοσηλευτών και των υπαλλήλων που είναι δυσανάλογοι του φόρτου εργασίας» όπως 
μας λέει ο κ Συμπιλίδης. «Το νοσοκομείο που βρίσκεται στην καρδιά της Μακεδονίας εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. 
Πρέπει η πολιτεία να ρίξει βάρος στα θέματα του. Το προσωπικό πρέπει να αλλάζει  τακτικά γιατί η επιστήμη και η 
τεχνολογία προχωρούν... Πρέπει να διαθέτει γνώστες και ειδικούς προκειμένου να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες 
υγείας. Ο καρκίνος νικιέται όταν υπάρχει πρόληψη. Ο έλεγχος σώζει ζωές. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται 
τακτικός έλεγχος από ειδικούς γιατρούς. Όταν ο καρκίνος διαπιστώνεται έγκαιρα υπάρχει και ίαση». Στα τόσα 
χρόνια σκληρής δουλειάς, λέει ο κ Συμπιλίδης, «βιώσαμε τον ανθρώπινο πόνο καθημερινά και αγόγγυστα. Όμως  
είδαμε νέους ανθρώπους με καρκίνους που σώθηκαν λόγω προληπτικού ελέγχου, είδαμε το θαύμα της ιατρικής 
και της ζωής. Αυτό που μας γέμισε... ευχαριστώ και πολλά χαμόγελα».
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Στο «κατώφλι» 

του… τρίτου αιώνα 
Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, με δυο και πλέον 
αιώνες ιστορικής διαδρομής, συνεχούς 
προσφοράς, υπήρξε «το Νοσοκομείο 
της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας», 
που ονομάστηκε «ΧΑΡΙΣΕΙΟ» προς τιμήν 
του ευεργέτη του Θεογένους Χαρίση, ο 
οποίος το 1863 άφησε με διαθήκη το με-
γαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην 
Ελληνική Κοινότητα για το Νοσοκομείο. 
Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς το 
1890 και άρχισε να κτίζεται το 1891-92. 
Ολοκληρώθηκε το 1895 ως γενικό Πα-
θολογικό. Το 1957 μετατράπηκε σε πρό-
τυπο Ειδικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και 
το 1963 εγκαινιάστηκε το πρώτο κτήριο 
με Γενικό Διευθυντή τον καθηγητή Αλ. 
Συμεωνίδη. Το 1975 λειτούργησε για 
πρώτη φορά η Νοσηλευτική πτέρυγα. Το 
1985 το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ καθίσταται ΝΠΔΔ 
και εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ.. Λίγο αργότε-
ρα οργανώνεται το Κέντρο Προληπτικής 
Ιατρικής και το 2001 εντάσσεται στο Α΄ 
ΠΕ.Σ.Υ. Σήμερα καλύπτει ιατρικές ανά-
γκες των κατοίκων της Μακεδονίας, της 
Θράκης και της Θεσσαλίας. 

Karfitsa και η πρώην διοικητής του, Λιάνα Κουρτέλη-Ξουρή. 
Σύμφωνα με την ίδια το 2013 το σύνολο των εξετάσεων και των 
ψηλαφήσεων που έγιναν ήταν 613, ενώ την ίδια χρονιά πραγμα-
τοποιήθηκαν 384 μαστογραφίες. Το 2014 οι εξετάσεις ήταν 1.754 
και οι μαστογραφίες 679. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας επι-
σκέφτηκε μεταξύ άλλων περιοχές όπως: Κουφάλια, Χαλάστρα, 
Σιάτιστα, Βελβεντό, Ξάνθη, Κομοτηνή, Κιλκίς, Πολύκαστρο, Γου-
μένισσα, Σταυρό, Μουδανιά, Κασσανδρεία, Ορεστιάδα, Δροσερό, 
Δενδροπόταμο, Διαβατά, Πιερία, Αμύνταιο, Φλώρινα, Αξιούπολη 
κ.α.  «Τα 2/3 των ασθενών από την ελληνική επικράτεια έρχεται 
στο Θεαγένειο γιατί διαθέτει εμπειρία, εξειδίκευση, ισχυρό brand 
name και διασύνδεση με την κοινωνία. Αυτό το κάνει μοναδικό» 
υποστηρίζει στην Karfitsa η κ. Κουρτέλη- Ξουρή. «Το Θεαγένειο 
είναι το μοναδικό στην Βόρεια Ελλάδα. Λειτουργεί ως νοσηλευ-
τική οντότητα για περισσότερα από 270 χρόνια» λέει. Αναφερό-
μενη στα προβλήματα του νοσοκομείου ιεραρχεί ως πρώτο το 
κτιριακό. «Το κτίριο μεγάλωσε και ξεπέρασε το προσδόκιμο όριο 
ζωής του» αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα θετικά του νοσοκομεί-
ου η πρώην διοικητής του τοποθετεί πρώτο πρώτο τον επαγ-
γελματισμό των περίπου 800 εργαζομένων του. «Το προσωπικό 
είναι λίγο» σχολιάζει και υποστηρίζει πως «το Θεαγένειο δεν είναι 
το οποιοδήποτε νοσοκομείο». Καταλήγει στέλνοντας το μήνυμα 
πως «το παν για την αντιμετώπιση του είναι η πρόληψη».  Από 
την πλευρά του, ο Γιάννης Δελπέρης, τομεάρχης του χειρουρ-
γικού τομέα της νοσηλευτικής υπηρεσίας υποστηρίζει πως: 
«πρόκειται για ένα νοσοκομείο που δέχεται ασθενείς από όλη την 
Ελλάδα και ειδικεύεται στις ογκολογικές επεμβάσεις». Σύμφωνα 
με τον κ. Δεμπέρη «το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό 
κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στο φόρτο 
εργασίας». Όπως υποστηρίζει κάθε χρόνο γίνονται περίπου 8.000 
επεμβάσεις. «Το παν για την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι η 
πρόληψη. Οι ασθενείς που έρχονται σε εμάς μας εμπιστεύονται 
γιατί είμαστε εξειδικευμένο νοσοκομείο» υποστηρίζει και αναφέ-
ρει πως «η χειρουργική εκτός από επιστημονικές γνώσεις είναι 
ικανότητα και τέχνη. Ασχολούνται  με αυτή άνθρωποι που είναι 
προικισμένοι» καταλήγει ο κ. Δελπέρης. 

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας και της οικονομίας της χώρας με κύρι-
ους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια 
είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους 
βασικούς του ρόλους. 

Στην κατεύθυνση αυτή υπέβαλλε πρόταση για 
τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ERASMUS +  ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συ-
νεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή 
Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις 
(Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices-Strategic Partnerships), η οποία 
και εγκρίθηκε. 

Τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging 

SMEs for Quality Transnational WBL 
experiences”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα 
φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία_5 
φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβα-
κία, Ισπανία, Ελλάδα).

Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση 
καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε 
συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρ-
τισης και ειδικότερα στην “εκμάθηση στο χώρο 
εργασίας” (work based learning - WBL). Απευ-
θύνεται σε εργοδότες και εταιρίες που έχουν το 
υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις 
γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να 
εκπαιδεύσουν μαθητές από άλλες χώρες.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής ως εταίρος του προγράμματος,  αφο-
ρούν κυρίως στην ανάπτυξη των κατάλληλων 
τεχνικών για να μπορέσει να γίνει το «ταίρια-
σμα» των τυπικών προσόντων (σπουδές, αρχική 
επαγγελματική εμπειρία), αλλά και τις φιλοδοξί-
ες των σπουδαστών που θέλουν να κάνουν τη 
μαθητεία τους στο εξωτερικό, ανάλογα πάντα 
με τις «ανάγκες» που έχουν οι εταιρείες του 
εξωτερικού που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού 
σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας, η 
οποία μπορεί και να οδηγήσει στη συνέχεια και 
σε πρόσληψη. 

Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κατάλληλα ερ-
γαλεία (tools), για την αποδοτικότερη και απο-
τελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της 
Διεθνούς Μαθητείας (International Work Based 
Learning). 

 Μια πρώτη γνωριμία των εταίρων που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα και την παροχή επεξη-
γηματικών  πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε   
στην Ρώμη της Ιταλίας, με πρωτοβουλία του 
συντονιστή του έργου που είναι το “Κέντρο Πα-
ραγωγικότητας του Βένετο - Fondazione Centro 
Produttività Veneto (CPV)” με τη συμμετοχή και 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κου Γκιλή Γεωργίου. 

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκε, από 12 έως 13 
Ιουνίου 2016 στο Oviedo της Asturias της 
Ισπανίας.  

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε, από 07 έως 09 Φε-
βρουαρίου 2017 στη Stuttgart της Γερμανί-
ας, στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
Internationaler Bund e.V., IB Süd.

Το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και συ-
γκεκριμένα από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 , 
το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής θα φιλοξενήσει 
στο χώρο του, τη διοργάνωση εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου που αφορά την εξοικείωση των εκ-
προσώπων των  φορέων – εταίρων του προ-
γράμματος, με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του 

προγράμματος μέσω της οποίας θα γίνεται η 
σύνδεση / ταίριασμα (matching) των εργαζομέ-
νων και των εργοδοτών. 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 
19 έως 20 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα της 
Πορτογαλίας.

Συμμετοχή του Έπιμελητηρίου Χαλκιδικής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
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Την Τετάρτη 5 Ιουλίου έγινε ο απολογισμός της Β’ 
Δημοτικής Κοινότητας. Ανάμεσα στα έργα που έγι-
ναν μέσα στο έτος, πραγματοποιήθηκε πλήθος πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες ως επί το πλεί-
στον ήταν άνευ αποδοχών, διότι όπως αναφέρουν 
«κύρια αιτία ήταν η μη ολοκλήρωση των διαγω-
νισμών του δήμου». Επίσης δόθηκαν τρόφιμα σε 
ευπαθείς ομάδες, ενώ παράλληλα, λειτούργησαν 
πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς για τους κατοί-
κους. Ακόμη, αντιμετωπίστηκε σε ένα βαθμό η πα-
ράνομη περισυλλογή και εναπόθεση ανακυκλώσι-
μων υλικών στη λεγόμενη «παραγκούπολη», από 
τους Ρομά. «Ως Κοινότητα κάναμε αυτοψία στην 
περιοχή, καλώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 
Μέσα σε μία εβδομάδα το θέμα λύθηκε. Σε διά-
στημα τριών ημερών κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες 
αρχές», είπε η πρόεδρος της Κοινότητας, Μαρία 
Λαζαρίδου. Εκτός του απολογισμού, στο τραπέζι 
«έπεσαν» και οι ανάγκες της Κοινότητας, όπως 
ένας χώρος εξοπλισμένος με λάπτοπ, προτζέκτο-
ρα και πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των 
δράσεών της και ένας χώρος με απαραίτητο ιατρι-
κό εξοπλισμό και προσωπικό για την ίδρυση και 
την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου. Άμεση εί-
ναι και η ανάγκη για αποπεράτωση και λειτουργία 
του γηπέδου που βρίσκεται απέναντι από το 66ο 
δημοτικό σχολείο.

«Η περιοχή είναι κομμένη στα δύο»

Η συντονίστρια της επιτροπής επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης της Κοινότητας, Κατερίνα Μπολμά-
τη κατά την διάρκεια της παρουσίασης επεσήμανε 
ότι: «το 2016 η επιτροπή προσπάθησε να οργανώ-
σει ένα σεμινάριο για άνεργους, επαγγελματίες και 
σπουδαστές  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Το σεμινάριο όμως δεν πραγματο-
ποιήθηκε, λόγω της αλλαγής αντιδημάρχων αλλά 
και της κατάργησης ουσιαστικά της αντιδημαρχί-
ας επιχειρηματικότητας».  Η ίδια εξέφρασε και τα 
παράπονα των επιχειρηματιών που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από την 
οδό Λαγκαδά, καθώς όπως είπε σε επικοινωνία 
που είχε μαζί τους, της ανέφεραν χαρακτηριστικά 
«την απογοήτευση τους για τα υψηλά δημοτικά 
τέλη που πληρώνουν σε μια περιοχή που δεν έχει 
πρόσβαση με κάθετες γραμμές από λεωφορεία, 
είναι πολύ συχνά βρώμικη και παλεύουν μόνοι 
τους να επιλύσουν τα προβλήματα. Μου είπαν ότι 
πλέον σε αυτούς τους δρόμους δεν κυκλοφορούν 
γυναίκες και παιδιά, πράγμα που μειώνει αισθητά 
την εμπορική κίνηση των καταστημάτων». Πρό-
σθεσε δε ότι: «χρεώνονται την πρώτη ζώνη- όσο 
δηλαδή και στην Τσιμισκή- αλλά έχουν μηδαμινές 

παροχές». Μάλιστα, η ίδια υπογράμμισε ότι για 
τους παραπάνω  λόγους και ως δική της αποτί-
μηση «θεωρώ ότι αυτή η επιτροπή θα πρέπει να 
λήξει. Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν συντονίζεται, 
είναι θυμωμένος με τον δήμο». Για την ίδια η λύση 
θα ερχόταν «αν ο δήμος έρθει εδώ και βοηθήσει 
με μια άλλη ματιά τους επιχειρηματίες». Πολλαπλά 
αιτήματα προς τον δήμο έχουν κάνει, όπως είπε 
η κα Μπολμάτη, επιχειρηματίες της Μοναστηρίου 
και της Γιαννιτσών για τα πεζοδρόμια, ενώ επί του 
θέματος ο Κοινοτικός Σύμβουλος και συντονιστής 
της επιτροπής τεχνικών έργων και αστικού περι-
βάλλοντος σχολίασε ότι «έχουμε κάνει εισηγήσεις 
για τα πεζοδρόμια». Στον απολογισμό παρέστη και 
μια κάτοικος που όπως περιέγραψε «δέκα μήνες 
κάνουμε έναν αγώνα κάτοικοι από την οδό Γιαν-
νιτσών για να έχουμε, εκτός από μπλε, και έναν 
πράσινο κάδο». Ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος 
Φωτίου της απάντησε ότι: «δεν μπορέσαμε να πά-
ρουμε καινούργιους κάδους, γιατί ακυρώθηκαν οι 
διαγωνισμοί».

Διανομή τροφίμων  
και στήριξη των προσφύγων

Τον δικό της απολογισμό παρουσίασε η Α’ Δημοτι-
κή Κοινότητα την Τετάρτη 28 Ιουνίου. Μεγάλη έμ-
φαση από το κοινωνικό έργο της Κοινότητας δόθη-
κε στην στήριξη των προσφύγων. Για παράδειγμα 
μέσα από την δομή «Χέρι με Χέρι» συγκέντρωσαν 

υγειονομικό υλικό, ρούχα, υποδήματα και τρόφι-
μα που προωθήθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας των 
Διαβατών. Στους χώρους της η Α΄ Κοινότητα στέ-
γασε πολλές φορές συναντήσεις των εθελοντικών 
ομάδων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα 
παιδιά των προσφύγων. Παράλληλα, η Κοινότητα 
συμμετείχε σε διανομές τροφίμων, αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως οι φιλανθρωπι-
κές ξεναγήσεις σε Μουσεία της πόλης  τα έσοδα 
των οποίων διατέθηκαν υπέρ του Παιδικού Χω-
ριού SOS. Στο πρόγραμμα ξεναγήσεων «οι δημότες 
ξεναγούνται στην πόλη τους» το οποίο η Κοινότητα 
το χαρακτηρίζει ως «ένα από τα πιο επιτυχημένα 
προγράμματα και είναι ιδιαιτέρως αγαπητό από 
τους δημότες, οι οποίοι το ζητούν επιμόνως», 
ωστόσο έκαναν ειδική μνεία λέγοντας πως «θα 
ήταν καλό οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου να 
ήταν περισσότερο εξυπηρετικές και λιγότερο προ-
σκολλημένες στη γραφειοκρατία, ώστε να βοηθή-
σουν στο έργο μας». Σύμφωνα με την Κοινότητα, 
το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν ήταν η καταπάτηση του δημόσιου χώ-
ρου. Γι’ αυτό η πρώτη επιτροπή που συγκροτήθηκε 
και λειτούργησε ήταν «η επιτροπή Αστικού σχεδι-
ασμού με αντικείμενο την εκπόνηση μιας ενιαίας 
Κανονιστικής Πράξης για όλο τον δήμο Θεσσαλο-
νίκης, που δεν υπήρχε μέχρι τότε, και η οποία θα 
ρύθμιζε όλα τα θέματα που αφορούν στην κατάλη-
ψη του δημόσιου χώρου. Η επιτροπή, πλαισιωμένη 
από πλήθος καταξιωμένων επιστημόνων, φορέων 
της πόλης, λαϊκών μελών και σε συνεργασία με τις 

υπόλοιπες Κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης, 
εκπόνησε μια ολοκληρωμένη Κανονιστική Πράξη, 
η οποία, δυστυχώς, απορρίφθηκε και προτιμήθηκε 
η ‘’σαλαμοποίησή’’ της, αφήνοντας πολλά ανοιχτά 
‘παραθυράκια’», ακούστηκε χαρακτηριστικά στον 
απολογισμό. Συμπλήρωσαν δε: «η απογοήτευση 
από την αντιμετώπιση όλης αυτής της προσπάθει-
ας στο πιο σημαντικό πρόβλημα της Α΄ Κοινότητας 
είχε αρνητική επίδραση στη λειτουργία των υπο-
λοίπων επιτροπών, με εξαίρεση την Κοινωνική 
Πολιτική, που δεν λειτούργησε ποτέ ως επιτρο-
πή, παρά μόνον με πρωτοβουλίες και δράσεις της 
Προέδρου της Α΄ Κοινότητας («Χέρι με χέρι»)».

Aιρετοί λογοδότησαν σε… άδειες καρέκλες
ΓΡΑΦΈΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΈΚΔΗΛΩΣΈΩΝ

Σε… άδειες καρέκλες λογοδότησαν οι έξι Δημοτικές Κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης για τα πεπραγμένα του 2016, καθώς η παρουσία των δημοτών στους απολογισμούς ήταν… σχεδόν 
μηδενική. Στις δημόσιες λογοδοσίες, τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι Θεματικές Επιτροπές παρουσίασαν όσα έκαναν – και σε ορισμένες περιπτώσεις – όσα δεν έγιναν στις περιοχές τους 
για το περασμένο έτος. Σε  προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας  μας καταγράψαμε τους απολογισμούς των Γ’, Δ΄ και Ε’ Κοινοτήτων, ενώ σε αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες τρεις, Α’, Β’ 
και Τριανδρίας. Τους βασικότερους «βραχνάδες» των περισσότερων περιοχών αποτέλεσαν η… γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς του δήμου, η καθαριότητα, αλλά και 

προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ όλες οι Κοινότητες εστίασαν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Της Φιλίππα Βλαστού

«Τραπεζοκαθίσματα 
ο μεγάλος πονοκέφαλος 

του κέντρου» 
Μάλιστα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι επεσήμαναν και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν και έκαναν λόγο 
«για τη γραφειοκρατία της ανταλλαγής εγγράφων, 
που μειώνει την αποτελεσματικότητα στην παραγω-
γή έργου». Ειδικότερα, αναλύοντας το συγκεκρι-
μένο θέμα τόνισαν: «η γραφειοκρατία του δήμου, 
η ανούσια ανταλλαγή εγγράφων, το χάσιμο χρόνου 
σε διαδικασίες που μοιάζουν αυτονόητες και η 
απογοήτευσή μας ότι παρά το γεγονός της άριστης 
αδειοδότησης των ΚΥΕ -με εισήγηση των Κοινοτι-
κών Συμβούλων Αναστασίας Κουλουκούρη, Πέτρου 
Δημητρακόπουλου και Ρεβέκκας Καράσσο- αυτά 
καταστρατηγούν σε μεγάλο ποσοστό την άδεια που 
τους δίνεται. Κάποιες φορές η Υπηρεσία μας στέλ-
νει τις άδειες των τραπεζοκαθισμάτων για γνωμά-
τευση καταστρατηγώντας διατάξεις των ισχυουσών 
Κανονιστικών. Η ελλιπής αστυνόμευση τόσο του 
δημόσιου χώρου, όσο και οι διαρκείς παραβιάσεις 
ωραρίων της μουσικής των καταστημάτων έχει γί-
νει ανυπόφορη. Είναι το μόνιμο πρόβλημα της Α΄ 
Κοινότητας. Δεν έχει επιδείξει η διοίκηση τον πρέ-
ποντα ζήλο για την επίλυση του ζητήματος αυτού. 
Η ικμάδα των Κοινοτικών Συμβούλων αναλίσκεται 
στα ζητήματα αυτά. Οι Κοινότητες εξ ορισμού έχουν 
πολύ μικρά περιθώρια παρέμβασης και η απογοή-
τευσή μας δεν μας επιτρέπει ούτε αυτά να εξαντλή-
σουμε». Στον απολογισμό ένας κάτοικος εξέφρασε 
την δυσαρέσκεια του όσον αφορά στην κατανομή 
των κάδων απορριμμάτων στην περιοχή των 40 
Εκκλησιών.

Η καταπάτηση του δημόσιου χώρου το πρόβλημα της Α’ Κοινότητας
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Ζημιές σε πάρκα και…  
βλάβες στην ηλεκτροδότηση

«Μάχη με την καθημερινότητα» δίνουν 
οι δημότες της περιοχής, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά στην Karfitsa η πρόε-
δρος της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρί-
ας, Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα, σχετικά 
με τα προβλήματα που απασχολούν την 
περιοχή. Βλάβες στην ηλεκτροδότηση, 
ζημιές σε πάρκα, φθορές σε πλάκες πε-
ζοδρομίων, παράνομες σταθμεύσεις αυ-
τοκινήτων και ακλάδευτα δέντρα ήταν 
τα κύρια προβλήματα που απασχόλη-
σαν τους Τριανδριώτες, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ετήσιου απολογισμού για 
το 2016 που παρουσιάστηκε την Τετάρ-
τη 28 Ιουνίου στις 19:00, επί της οδού 
Ελευθερίας 24. «Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους οι δημότες έρχονται σε επαφή 
μαζί μας για να λύσουν τα καθημερινά 
προβλήματα που απασχολούν την πε-
ριοχή» τόνισε η κα Μπαχτσεβάνα, επι-
σημαίνοντας πως «δεν περιμένουμε τον 
ετήσιο απολογισμό για να επιλύσουμε τα 
προβλήματά μας». Όπως, μάλιστα, λέει 
χαρακτηριστικά η ίδια «η Τριανδρία είναι 
σαν ένα μικρό χωριό που όλοι γνωριζό-
μαστε και συζητάμε τις ανησυχίες μας» 
με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται 
έντονα προβλήματα στην περιοχή. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, 
τα αιτήματα και τα παράπονα των πολι-
τών για το περασμένο έτος άγγιξαν τις 82 
γραπτές και 78 τηλεφωνικές καταγγελί-
ες, οι οποίες, εν συνεχεία, πρωτοκολλή-
θηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την επίλυσή τους. Στον 
απολογισμό παραβρέθηκαν μόνο τρεις 
εκπρόσωποι συλλόγων της δημοτικής 

ενότητας, ενώ τη συζήτηση μονοπώλη-
σαν κυρίως οι δράσεις και οι εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν. «Εκδώσαμε 
ανακοίνωση για τη δημόσια λογοδοσία 
και στο Facebook και στο portal του δή-
μου Θεσσαλονίκης, ωστόσο οι δημότες 
δεν ήρθαν» αναφέρει η κ. Μπαχτσεβάνα, 
ανάγοντας την απουσία τους στη στενή 
επαφή της δημοτικής ενότητας με τους 
πολίτες. Σε αντιστοιχία, οι κύριες δρά-
σεις που εκπονήθηκαν για το έτος 2016 
στην Τριανδρία αφορούν κυρίως εκδη-
λώσεις και προγράμματα πολιτιστικού 
και κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, 
σε πολιτιστικό επίπεδο αναφέρονται 
τα Τριανδριώτικα – ένα πενταήμερο με 
πλήθος εκδηλώσεων, το πολιτιστικό δι-
ήμερο μουσικής και χορού, θεατρικές 
παραστάσεις, τα Κούλουμα και η εκδή-
λωση «Τα παιδιά συναντούν την παρά-
δοση και τη λαογραφία». Παράλληλα, 
σε κοινωνικό επίπεδο, πραγματοποι-
ήθηκαν δράσεις και σεμινάρια, όπως η 
παραχώρηση του παλιού φυτωρίου της 
Τριανδρίας στο 3ο Δημοτικό σχολείο, 
στο πλαίσιο της δράσης «Φτιάχνοντας 
τον σχολικό μας κήπο», η 3η Εθελοντική 
Αιμοδοσία σε συνεργασία με τον δήμο 
Θεσσαλονίκης, καθώς και η διοργάνω-
ση του «Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών» 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τέλος, 
σύμφωνα με την κα Μπαχτσεβάνα ανα-
μένεται να υλοποιηθεί η ανάπλαση της 
πλατείας του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς 
και η επισκευή πεζοδρομίων, που υπά-
γονται στον προϋπολογισμό του περα-
σμένου έτους.

Της Αρετής Τασούλα

Η… «απροσπέλαστη» περιοχή κάτω από την Λαγκαδά

Φθορές στα παγκάκια καταγγέλλουν κάτοικοι της Τριανδρίας
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ΣΉΜΕΡΑ σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, απαιτεί-
ται ένα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΟΚ, που θα αλλάξει τα 
δεδομένα στην χώρα. Με ουσιαστική στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
επαγγελματιών. Να εφαρμόσουμε πολιτικές που 
θα εκφράσουν τη συμμαχία ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, την κοινωνική συνοχή και όχι τον κοινωνικό 
αυτοματισμό. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το 
τι κάνουμε όσο είμαστε σε Μνημόνια και τι όταν 
φύγουμε από αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο μία σύγ-
χρονη σοσιαλδημοκρατία οφείλει να στηρίζει κάθε 
υγιή και ελπιδοφόρα ιδιωτική πρωτοβουλία και 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
ταυτόχρονα να επιδιώκει την μείωση των 

ανισοτήτων που δημιουργεί η ελεύθερη 
αγορά μέσω του ρυθμιστικού ρόλου 
του κράτους και του κράτους πρόνοι-
ας. Η σοσιαλδημοκρατική απάντηση 
στη φτώχεια, είναι ένα κράτος, το 

οποίο επενδύει στις υπηρεσίες και όχι 
στα επιδόματα, στο ανθρώπινο κεφά-

λαιο, στην καινοτομία. 

Ή ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θυμίζει τον παί-
κτη που η ομάδα του δέχεται γκολ και αυτός απειλεί 
τους αντιπάλους ότι θα τους εκδικηθεί βάζοντας 
και αυτογκόλ. Αυτή η κυβέρνηση είναι ένα διαρκές 
αυτογκόλ. Αυτογκόλ στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, 
αυτογκόλ στο ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, αυ-
τογκόλ στο ότι η Ρωσία και η Κίνα θα μας δώσουν 
τα χρήματα που χρειαζόμαστε -ευτυχώς δεν συμπε-
ριέλαβαν και τον Σώρρα στους χρηματοδότες τους-, 
αυτογκόλ στο ότι θα απειλήσουμε τους εταίρους 
κρατώντας την αναπνοή μας και αυτοί θα τρέξουν 
να μας φέρουν αναπνευστήρα. Αυτοί όμως τους 
απάντησαν πώς ενίοτε οι απειλές γίνονται δεκτές. 
Ο Βαρουφάκης αλλά και συνολικά η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντιμετώπισε ολόκληρη την χώρα 
ως παιχνίδι. Αυτό όμως συνέβη με ευθύνη του κ. 
Τσίπρα, ο οποίος είναι ο καλύτερος διαφημιστής του 
βιβλίου Βαρουφάκη, του εξασφάλισε ένα best seller 
με θύμα ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ο κ. Τσί-
πρας τα βάφτισε όλα αυταπάτες για να ξεχαστούν, 
αλλά λογάριαζε χωρίς τον Βαρουφάκη.

ΚΑΙ ΤΏΡΑ η χώρα βγήκε στις αγορές. Δεν πρέπει 
να είμαστε μεμψίμοιροι. Αυτή η εξέλιξη είναι θετική. 
Αλλά έως εκεί, όχι ξανά ένα τεχνητό success story 
για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους! Δεν το αντέχει 
η ελληνική κοινωνία.

ΑΛΛΑ ΠΏΣ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ στο δρόμο της ανά-
πτυξης; Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Η ανάπτυξη 
θέλει κάποιες προϋποθέσεις που λείπουν από το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα. Προϋποθέσεις που 
υπήρχαν στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία  και στην 
Ισπανία. Και αυτές ήταν το κλίμα συναίνεσης και 
πολιτικής συνεννόησης όλων των πολιτικών δυνά-
μεων όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών 
τους. Αυτό λοιπόν που λείπει στη χώρα για να 
εισέλθει στην ανάπτυξη και να βγει από το Μνημό-
νιο δεν είναι η επίκληση της ανάπτυξης ως τοτέμ, 
αλλά η σταθερότητα. Αυτό που αναζητούν και δεν 
βρίσκουν οι ξένοι επενδυτές είναι αυτή ακριβώς η 
συνεννόηση και η σταθερότητα. Η οικονομία απαιτεί 
κλίμα εμπιστοσύνης για να πάρει μπρος. Για αυτό 
χρέος μας είναι να εγγυηθούμε την σταθερότητα, τη 
συναίνεση και συνεννόηση. Γιατί χωρίς αυτά τα τρία, 
ανάπτυξη δεν θα υπάρξει. 

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αριστεράς και Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Οι τρεις προϋποθέσεις 
της ανάπτυξης
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ διάστημα ο Ελληνικός λαός πληροφορείται έκπλη-
κτος καθημερινά τις συγκλονιστικές, πρωτοφανείς και ανατριχια-
στικές αποκαλύψεις τόσο του κ. Βαρουφάκη και του κ. Λαφαζάνη, 
όσο και αξιωματούχων της Ελληνικής Κυβέρνησης (κ. Κιμ, κ. 
Τσιρώνη), σχετικά με την πορεία της Χώρας το πρώτο εξάμηνο 
του 2015 και τις επιλογές προσωπικά του κ. Τσίπρα. Τα ερωτήματα 
σίγουρα είναι πολλά, κρίσιμα και μέχρι τώρα αναπάντητα. 

ΤΟ ΒΑΣΊΚΟΤΕΡΟ όμως θέμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας επεξεργαζό-
ταν τελικά ένα σχέδιο Β, εν αγνοία του Ελληνικού λαού και κατά 
παράβαση της λαϊκής εντολής, το οποίο οδηγούσε την Ελλάδα 

στην έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Και ανέθεσε στον κ. Βαρουφάκη (το πάλαι ποτέ asset) 

τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για να υλοποιή-
σει αυτό το σχέδιο. Ένα σχέδιο που καταδίκαζε τον 
ελληνικό λαό σε μία ασύλληπτη εθνική τραγωδία, 
την αμέσως χειρότερη μετά την Μικρασιατική κα-
ταστροφή. Αυτό που εμπόδισε τελικά τον κ. Τσίπρα 

από το να υλοποιήσει αυτό το εγκληματικό για το λαό 
σχέδιο, ήταν, κατά τον κ. Βαρουφάκη, ο φόβος για ένα 

πραξικόπημα ή ένα νέο Γουδί!

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ έχει ακέραιη και προσωπικά ο ίδιος την ευθύνη. Η 
σιωπή του είναι εκκωφαντικά ένοχη. Όμως, όσο και να μην απα-
ντάει στις αποκαλύψεις, όσο και να φοβάται ότι ο κ. Βαρουφάκης 
τον έχει προφανώς καταγράψει για αυτά και άλλα πολλά, σύντομα 
θα βρεθεί προ των γεγονότων και των ευθυνών του, γιατί αυτοί οι 
Κυβερνητικοί χειρισμοί του πρώην Τσάβες της Ευρώπης κόστισαν 
κατά τον κ. Ρέγκλινγκ 100 δις. Ευρώ στον Ελληνικό λαό και υπο-
νόμευσαν την Ευρωπαϊκή θέση της χώρας. 

ΤΗΝ ΊΔΊΑ ΣΤΊΓΜΗ, παρακολουθούμε άναυδοι και την πρω-
τοφανή, λυσσαλέα και κλιμακούμενη επίθεση κυβερνητικών 
στελεχών, με αποκορύφωμα ακόμα και του ίδιου του Πρωθυ-
πουργού, απέναντι στην Ελληνική Δικαιοσύνη, την τρίτη δηλαδή 
και ανεξάρτητη εξουσία και πυλώνα του Δημοκρατικού μας 
Πολιτεύματος. Ο κ. Τσίπρας μιλά για… «θεσμικό εμπόδιο», ενώ ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κατηγορεί τους Δικαστές 
για… «αντικυβερνητική στάση».  Η πραγματικότητα όμως είναι 
ότι αυτή η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη θεσμική εκτροπή, 
υπονομεύοντας του θεσμούς και πλήττοντας εν τέλει ευθέως την 
ίδια τη Δημοκρατία.  

ΩΣ ΝΟΜΊΚΟΣ ΠΡΩΤΊΣΤΩΣ, πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει υπάρξει 
προηγούμενο στην μεταπολιτευτική Ελληνική Δημοκρατία, στην 
οποία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ευθέως να κατηγορεί 
την Κυβέρνηση για «ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ», για προσπάθεια πλήρους 
«ΥΠΟΤΑΓΗΣ» και «ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ» της Δικαιοσύνης, ώστε να 
λειτουργεί όχι ως ανεξάρτητη εξουσία, αλλά ως κυβερνητικός 
«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ» και, το κυριότερο, ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί 
κατά τα πρότυπα του νεο-σουλτάνου Ερντογάν, ο οποίος «είτε με 
διώξεις κατά δικαστικών λειτουργών είτε με ωμές νομοθετικές 
παρεμβάσεις καταργεί την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».  Είναι 
ξεκάθαρο ότι είναι υποχρέωσή μας, ως Δημοκρατικοί πολίτες, να 
αντισταθούμε στις φασιστικές πρακτικές αυτής της Κυβέρνησης, 
γιατί όπως έλεγε και ο Γάλλος φιλόσοφος Pascal: «Εξουσία χωρίς 
δικαιοσύνη είναι τυραννία».

ΤΟ ΜΟΝΟ ΒΕΒΑΊΟ είναι ότι ο πολιτικός χρόνος του κ. Τσίπρα 
τελειώνει. Ο ίδιος είναι απομονωμένος στο γυάλινο κόσμο του 
Μεγάρου Μαξίμου, μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά 
της. Σύντομα όμως θα λογοδοτήσει πρωτίστως ενώπιον του 
Ελληνικού λαού και η ετυμηγορία θα είναι ιδιαίτερα παραδειγμα-
τική απέναντι σε αυτούς που με ατελείωτα ψέματα, υποκρισία και 
θεατρινισμό δίχασαν και εξαπάτησαν έναν ολόκληρο λαό, μόνο και 
μόνο για να ανέλθουν στην εξουσία και αφού την πήραν, αυτό που 
κατάφεραν ήταν να σφίξουν τη θηλιά της λιτότητας στο λαιμό των 
πολιτών για πολλά ακόμα χρόνια. 

*Ο κ. Καρανικόλας είναι αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου 
ΠΑ.ΣΟ.Κ

Ο Βαρουφάκης, οι επιθέσεις 
στη Δικαιοσύνη και στο βάθος… 
ένας απομονωμένος Τσίπρας
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ΣΕΊΡΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ δείχνει μια 
πολύ άσχημη εικόνα για την κυβέρνηση 
αλλά και για το ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η 
κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό πιστεύει 
ότι τα πράγματα στην οικονομία πάνε από 
το κακό  στο χειρότερο, οι προοπτικές 
είναι κακές για το μέλλον και πως γενικά η 
χώρα κινείται προς την λάθος κατεύθυνση.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, η εικόνα του πρωθυ-
πουργού είναι στα χειρότερα της. Ο κόσμος 
σχεδόν στο σύνολο του, πιστεύει ότι έχει 

να κάνει με έναν ψεύτη. Η περίοδος 
που πίστευε πως απλά έχει να 

κάνει με ανίκανο ή με κάποιον 
(όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε σε 
πρόσφατη συνέντευξη του), 
άσχετο με τα της εξουσίας, 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΊΚΗΣ (επι-
σφαλής δείκτης, συμφωνώ, αλλά 

δείκτης σε κάθε περίπτωση) είναι με το 
μέρος της ΝΔ. Η καταλληλότητα για πρω-
θυπουργός είναι επίσης ξεκάθαρα υπέρ 
του Μητσοτάκη (μη δίνετε σημασία στον 
«κανέναν» των δημοσκοπήσεων γιατί η 
χώρα δεν μπορεί να τον έχει για Πρω-
θυπουργό…). Και τέλος, στην πρόθεση 
ψήφου η διαφορά είναι πολύ πάνω από τις 
δέκα μονάδες. Πράγματι υπάρχουν δυσκο-
λίες στις μετρήσεις κοινής γνώμης. Όντως 
για πολλούς τεχνικούς λόγους, μεγάλα 
τμήματα του εκλογικού σώματος δεν τα 
βρίσκουν οι δημοσκόποι, οι δέκα μονάδες 
διαφορά όμως είναι τόσο μεγάλη που δεν 
γεφυρώνεται με τίποτα, όσο μεγάλη και να 
είναι η αστοχία.

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΊ αυτή η εικόνα; Με 
τον Τσίπρα λόγω ψεμάτων στο ναδίρ της 
δημοτικότητας του, με τον συγκυβερνήτη 
του τον Καμμένο στα μανταλάκια για τις 
γνωστές ιστορίες, με τους υπουργούς σε 
ύπνωση και το κυβερνητικό «έργο» να 
αξιολογείται υπό του μηδενός, η εικόνα 
δεν αλλάζει. Με στημένες εξόδους στις 
αγορές, με στημένους αριθμούς μείωσης 
της ανεργίας, με τα 2/3 των ελλήνων πολι-
τών να ζουν κυριολεκτικά στην παρανομία, 
είτε γιατί δεν πληρώνουν την υπερβολική 
φορολόγηση που τους έχει επιβληθεί, είτε 
γιατί δεν πληρώνουν τα δάνεια τους, είτε 
γιατί δεν πληρώνουν και τα δυο, η εικόνα 
δεν αλλάζει ούτε με σφαίρες!

ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΊ στην εξουσία μέχρι το 
’19 όπως λέει ή όπως θέλει, τότε πραγ-
ματικά, με τον τρόπο που κυβερνάει, 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 10% και ο 
Καμμένος… θα έχει καεί εντελώς! Ας το 
κάνει λοιπόν.

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

Μπορεί να αντιστραφεί 
η εικόνα;
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Ένα folder με τον πολιτιστικό και τουριστικό πλούτο της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας πρόσφερε η 
Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, 
κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Η κα Πατουλίδου συνάντησε τον Ευρωπαίο πολιτικό στο Μέγαρο Μουσικής κατά τη διάρκεια της τελετής αναγόρευσής 
του σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

«Προσφέραμε ένα δώρο καρδιάς σε έναν αληθινό ευρωπαϊστή και φίλο της Ελλάδας, σε έναν από τους λίγους πολι-
τικούς της Ευρώπης που σέβεται την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού» δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Πατουλίδου ενώ 
δε παρέλειψε να τονίσει πως «η παρουσία του προέδρου της Κομισιόν στην Θεσσαλονίκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, 
αν σκεφτεί κανείς πως ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας κατάφερε πρόσφατα να αναδείξει την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης».

Συνάντηση Βούλας Πατουλίδου με Ζαν-Κλόντ Γιουνκέρ

#κοινωνία

Χορτιάτης και Ασβεστοχώρι αποκτούν  
σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης

Σε… ρυθμούς ΔΕΘ οι «γαλάζιοι»  
της Θεσσαλονίκης

ΈΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΒΈΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ένα μεγάλο έργο που βελτιώνει την καθημε-
ρινότητα των πολιτών της δημοτικής ενότητας 
του Χορτιάτη και αποτελούσε για πολλά χρόνια 
αίτημα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη μπαίνει 
σε ράγες υλοποίησης. Ο λόγος για το δίκτυο 
αποχέτευσης των οικισμών Χορτιάτη και Ασβε-
στοχωρίου, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με το οποίο 
αναβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον και η ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), 
έχει προϋπολογισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ, 
φορέα διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φορέα 
υλοποίησης τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

Τα καλά νέα ανακοινώθηκαν κατά την συνέ-
ντευξη Τύπου που δόθηκε πρόσφατα στην έδρα 
της Περιφέρειας, όπου ο περιφερειάρχης κε-

ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
ανακοίνωσε την ένταξη στο ΕΣΠΑ αποχετευτι-
κών έργων σε 10 δήμους της κεντρικής Μακε-
δονίας. Ανάμεσά τους και το αποχετευτικό δί-
κτυο του πρώην δήμου Χορτιάτη που «τρέχει» 
ήδη για την υλοποίησή του.

«Με τα έργα αυτά αναβαθμίζεται η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων, βελτιώνονται οι υγειονο-
μικές συνθήκες και η προστασία της δημόσιας 
υγείας, διατηρείται και προστατεύεται το φυσι-
κό περιβάλλον, εξοικονομείται και αξιοποιείται 
μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων 
λυμάτων, ένας πολύ σημαντικός φυσικός πό-
ρος, όπως είναι το νερό, ενώ δίνεται ώθηση 
στην οικονομία και τον τουρισμό», τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο βελτίωσης 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ανα-
βάθμισης του περιβάλλοντος. Αποτελεί μια δι-
καίωση για το δήμο μας που για χρόνια έδινε 

τη μάχη γι’ αυτό το έργο. Με την ολοκλήρωσή 
του και με δεδομένο ότι και το Φίλυρο έχει συν-
δεθεί με το δίκτυο της ΕΥΑΘ όλος ο δήμος θα 
διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο», σημείωσε στην 
παρέμβασή του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Μάλιστα ευχαρίστησε τον 
περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας για την 
άψογη συνεργασία, καθώς και τις υπηρεσίες 
της περιφέρειας, τη Διαχειριστική Αρχή και την 
προϊσταμένη της Λίλα Ωραιοπούλου, αλλά και 
τον πρώην δήμαρχο Χορτιάτη Μιχάλη Γεράνη, 
που οραματίστηκε το έργο και ξεκίνησε τις σχε-
τικές μελέτες.

«Στο έργο, που αναμένεται να έχει ολοκληρω-
θεί το αργότερο σε 2 ½ χρόνια, προβλέπεται η  
κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 
λυμάτων στον οικισμό του Χορτιάτη, συνολι-

κού μήκους 8.310 μ.. Η παροχή των λυμάτων 
θα οδηγείται στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς 
λυμάτων του οικισμού, μέσω αντλιοστασί-
ων. Επίσης θα κατασκευασθεί εσωτερικό δί-
κτυο αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό του 
Ασβεστοχωρίου συνολικού μήκους 14.710 
μ,  κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός μεταφο-
ράς λυμάτων, δύο κεντρικά Αντλιοστάσια στον 
Χορτιάτη, καθώς και σύστημα αυτοποιημένου 
ελέγχου. Η μελέτη του ιστορικού αυτού έργου 
μέχρι την πλήρη ωρίμανσή του, ύψους περίπου 
500.000€ χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από 
τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη που πίστεψε και 
στήριξε από την αρχή το ιστορικό αυτό έργο και 
τώρα δικαιώνεται απόλυτα με την χρηματοδό-
τηση και την έναρξη κατασκευής του» δήλωσε 
ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις επάλξεις βρίσκεται η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας νομού Θεσσαλονίκης 
λόγω… ΔΕΘ. Και μπορεί ακόμα οι επίσημες προετοιμασίες για την «εβδομάδα της Θεσσαλο-
νίκης» -όπως την ονομάζουν τα «γαλάζια» στελέχη-  να αργεί,  όμως σύμφωνα με πληρο-
φορίες ήδη τα μέλη της Διοικούσας αλλά και οι εκπρόσωποι των ΝΟΔΕ προετοιμάζουν τις 
προτάσεις που θα στείλουν στην Αθήνα και θα σχετίζονται με την επίσκεψη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην πόλη της ΔΕΘ. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος επιθυμούν την διοργάνωση 
ενός… «γαλάζιου» φεστιβάλ με αφορμή την άνοδο του αρχηγού τους και την επίσκεψή του 
στη ΔΕΘ.  Σύμφωνα με πληροφορίες του www.karfitsa.gr μέχρι το τέλος της εβδομά-
δας αναμένεται να «κλείσει» ο κατάλογος των ονομάτων με τους καλεσμένους στην ομιλία 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». 
Όπως ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη από την Παρασκευή και 
θα καθίσει μέχρι και την ολοκλήρωση της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου την Κυρια-
κή το μεσημέρι. Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό θα γίνει 
την πρώτη εβδομάδα του ερχόμενου Σεπτέμβρη. Ωστόσο, εδώ και μέρες ο γραμματέας της 

ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης δέχεται εισηγή-
σεις από τα κομματικά στελέχη αναφορι-
κά τόσο με το πρόγραμμα του Προέδρου 
όσο και με τις παράλληλες δράσεις που θα 
μπορούσαν να διοργανωθούν στο πλαίσιο 
της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στην Βόρεια Ελλάδα. 
«Πρόκειται για μια πρωτοφανή για τα δε-
δομένα συμμετοχική διαδικασία» δήλωσε 
σχετικά η πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης  Βίκυ 
Ευταξά η οποία επιμένει πως εκείνες της 
ημέρες «η Θεσσαλονίκη (και όλα τα θέ-
ματα της) πρέπει να έρθει στο προσκήνιο 
γιατί είναι οι… μέρες της».

 Β. Στολάκης
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#karfitsomata
■ Έπιασε δουλειά και ο δεύτερος 
μετροπόντικας στην Καλαμαριά 
προκειμένου να ανοίξει σήραγγα 4,8 
χιλιομέτρων, κατά μήκος της οποί-
ας αναμένεται να κατασκευαστούν 
πέντε σταθμοί. Με αφορμή τον με-
τροπόντικα ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος 
σχολίασε ότι «Το έργο προχωρεί 
με γοργούς ρυθμούς και έχει πλέ-
ον σαφή ορίζοντα ολοκλήρωσης. 
Το μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται 
στην... κυριολεξία σε πλήρη εξέλιξη 
προς όλες τις κατευθύνσεις» ενώ 
επανέλαβε πως το έργο θα έχει ολο-
κληρωθεί το 2019! Αμήν...

■ Αναβαθμίστηκε ο Θεσσαλονικι-
ός βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της 
Ένωσης Κεντρώων Γιάννης Σαρί-
δης. Εδώ και λίγες ημέρες ανέλαβε 
καθήκοντα γραμματέα Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας με απόφαση του 
Βασίλη Λεβέντη και έχει πέσει με τα 
μούτρα στη δουλειά και το… διάβα-
σμα. Πρόσφατα είχε μια συνάντηση 
στα γραφεία του κόμματος στη Βου-
λή με το διοικητικό συμβούλιο της 
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας Νοσηλευτικού προσωπι-
κού και έγραψε στο facebook: Όσο 
ενημερώνομαι τόσο ανακαλύπτω τα 
εγκλήματα που έχουν συντελεσθεί 
στο χώρο της υγείας τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες»! Μάλλον γι’ αυτό δεν 
διαβάζουν οι περισσότεροι εκπρό-
σωποι του λαού όσα υπογράφουν... 
Ανακαλύπτουν και στενοχωριού-
νται!

■ Διακοπές και μάλιστα… διαρκείας 
συνέστησαν οι γιατροί στον ομογενή 
επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη καθώς 

πάσχει από... υψηλή αρτηριακή πί-
εση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι 
γιατροί του ισχυρού άνδρα είπαν 
πως θα ήταν καλό για τον ίδιο να 
μην ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με τις ποικίλες δραστηριό-
τητές του και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο δεν ασχολείται το τελευ-
ταίο διάστημα και με την ομάδα!

■ Διέψευσε κατηγορηματικά ότι 
υπήρξε σχέδιο εξόδου της Ελλά-
δας από το ευρώ και την ευρω-
παϊκή ένωση ο Βορειοελλαδίτης 
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης 
Αμανατίδης. Σε δηλώσεις του –που 
ακολούθησαν τις νέες αποκαλύψεις 
του πρώην υπουργού Οικονομι-
κών- είπε «τέτοιο σχέδιο δεν υπήρξε 
και δεν τέθηκε ποτέ σε κυβερνητικό 
επίπεδο, ούτε στην Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα, όσο συμμετείχαμε»!

■ Αληθεύει πως τις… τακτικές Βα-
ρουφάκη περί ηχογραφήσεων και… 
καλωδιώσεων είχε υιοθετήσει στο 
παρελθόν και Θεσσαλονικιός αιρετός 
για να είναι σίγουρος ότι οι διαρρο-
ές που θα κάνουν οι… πολιτικοί του 
αντίπαλοι θα είναι... σωστές;  

■ Στα πάτρια εδάφη βρέθηκε η 
ευρωβουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας και γνωστή δημοσιογράφος 
Μαρία Σπυράκη. Μάλιστα πριν λίγες 
ημέρες έφαγε με «γαλάζιους» παρά-
γοντες της πόλης στην πλατεία Άθω-
νος, στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονί-
κης, που προτιμά από τα φοιτητικά 
της χρόνια στο ΑΠΘ. Το ραντεβού 
δόθηκε στις εννέα το βράδυ και το 
μενού περιελάμβανε… ουζάκι και 
μεζέδες. Μεταξύ άλλων, συζητήθη-

κε και η ενδεχόμενη υποψηφιότητά 
της στην πρώτη περιφέρεια όταν 
προκηρυχτούν εκλογές. 

■ Το πρώτο τους παιδί αναμένεται 
να φέρουν στον κόσμο σε λίγους 
μήνες η πρώην έπαρχος Λαγκαδά 
Πόπη Καλαϊτζή και ο αντιπρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χα-
τζηδάκης. Οι δυο τους ενώθηκαν με 
τα ιερά δεσμά του γάμου πριν λίγες 
εβδομάδες στην Τζια. Το μυστήριο 
τελέστηκε σε… κλειστό κύκλο και 
επισπεύτηκε λόγω της… εγκυμο-
σύνης της υποψήφιας αντιπερι-
φερειάρχη Θεσσαλονίκης (με την 
παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη). Το 
ευτυχισμένο ζευγάρι έδωσε ραντε-
βού μέσω… facebook στην Αθήνα 
τον προσεχή Σεπτέμβρη, οπότε και 
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί ένα 
μεγάλο party για όσους δεν προ-
σκλήθηκαν στο γάμο. 

■ Είπαν να ξεκουραστούν λίγο και 
να κάνουν τα μπάνια του… λαού 
-πριν πέσουν στα βαθιά- με τη φε-
τινή διοργάνωση της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης. Όπως μάθαμε 
τόσο ο Κυριάκος Ποζρικίδης όσο και 
ο Τάσος Τζήκας αυτό το διάστημα 
κάνουν ολιγοήμερες διακοπές για 
να… γεμίσουν τις μπαταρίες τους 
για αυτό που ετοιμάζουν. Η φετινή 
διοργάνωση θα τα έχει όλα. Και Κι-
νέζους και πυρκαγιές και τραγουδι-
στές- πρώτα ονόματα της πίστας, και 
καινοτόμα προϊόντα και πολλά άλλα 
Θεσμικοί παράγοντες της Θεσσαλο-
νίκης εκτιμούν δεδομένη την επιτυ-
χία για ακόμα μια φορά για το δίδυμο 
Τζήκα-Ποζρικίδη. Αλήθεια, αφού 
τους βγάζετε το καπέλο, γιατί δεν 

κάνετε και καμιά προσπάθεια εσείς 
που δίνετε συγχαρητήρια να βγάλετε 
τη ΔΕΘ-HELEXPO από τη λίστα των 
εταιριών προς… ιδιωτικοποίηση; 

■ Μαθαίνουμε πως στα τοπικά 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ορισμένοι κά-
θονται σε… αναμμένα κάρβουνα. 
Όπως ακούγεται στους διαδρόμους, 
ο πρωθυπουργός μαζί με τον έτε-
ρο συγκυβερνήτη και πρόεδρο των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων, αναμένεται 
να ανακοινώσει ανασχηματισμό μετά 
το καλοκαίρι. Μένει να δούμε λοιπόν 
εάν οι Θεσσαλονικείς βουλευτές θα 
παραμείνουν στις θέσεις τους ή θα 
αξιοποιηθούν άλλοι στο νέο κυβερ-
νητικό σχήμα. «Αυτοί που δεν έχουν 
λάβει κάποιο υπουργικό πόστο από 
το 2015 δύσκολα θα αναδειχτούν 
στην συνέχεια και κυρίως μετά τις 
εκλογές. Θέλουν να γίνουν υπουρ-
γοί για να… επανεκλεγούν» σημεί-
ωνε χαρακτηριστικά άνθρωπος που 
γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις

■ Θαλάσσια αστική συγκοινωνία 
και μετά το καλοκαίρι! Σύμφωνα με 
πληροφορίες τα γνωστά καραβάκια 
που πηγαίνουν τους Θεσσαλονι-
κείς και τους τουρίστες της πόλης 
θάλασσα από τη... θάλασσα (Αγία 
Τριάδα, Ν. Επιβάτες, Περαία κλπ) 
θα συνεχίσουν τις διαδρομές και το 
φθινόπωρο. H κοινοπραξία (Κων-
σταντής- Άγιος Γεώργιος) πιθανό-
τατα θα σκέπτεται την επέκταση των 
δρομολογίων λόγω των κινητοποιή-
σεων στον... ΟΑΣΘ μετά την κρατικο-
ποίησή του (και τις μειώσεις μισθών 
των εργαζομένων του).

■ Πλήρως προσβάσιμες σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες είναι οι 
εννέα παραλίες του δήμου Νέας Προποντίδας. Με συντονισμένες 
ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ο δήμαρχος της 
περιοχής Μανώλης Καρράς έχει δείξει την ευαισθησία του και τη 
φροντίδα του προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. «Στο δήμο μας 
έχουμε ήδη δημιουργήσει δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης για ΑΜΕΑ και καθώς αποτελούμε ένα τουριστικό δήμο έχου-
με φροντίσει προκειμένου οι δημότες μας αλλά και οι επισκέπτες 
μας να έχουν πλήρη προσβασιμότητα στο νερό, σε όμορφες 
παραλίες του δήμου μας. Θέλουμε να ενημερώσουμε λοιπόν ότι 
είναι έτοιμο προς χρήση, ένα σημαντικό έργο για τα άτομα με 
αναπηρία. Πρόκειται για την εφαρμογή συστήματος υποδομής 
βασικού εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε εννέα παραλίες του δήμου μας. 
Ο εξοπλισμός αποτελείται από αμφίβια τροχήλατα οχήματα και 
ειδικούς διαδρόμους για πρόσβαση στο νερό ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας καθώς και  τοποθέτηση χημικών τουαλετών στα 
αντίστοιχα σημεία. Η τοποθέτηση των διαδρόμων και των αμαξι-
δίων είναι πλησίον του ναυαγοσώστη και οι παραλίες στις οποίες 
έχει γίνει η τοποθέτηση είναι της Σαχάρας, Ν.Καλλικράτειας, 
Μυκονιάτικα, Αγ.Μάμα, Ποτίδαιας, Ν.Μουδανιών, Διονυσίου, 
Φλογητών και Ν.Πλαγίων» δήλωσε σχετικά ο κ. Καρράς.

Με ποιον… αυτοδιοικητικό 
της Θεσσαλονίκης τα έχουν 
βάλει οι… ΠΑΣΟΚοι της πόλης, 
επειδή αυτός φέρεται να έπεισε 
την Φώφη Γεννηματά, ώστε η 
ίδια και το κόμμα της να ψηφί-
σουν «παρών» στο νομοσχέδιο 
Σπίρτζη για την κρατικοποίηση 
του ΟΑΣΘ; 

KOYIZ

■ Το καλλιτεχνικό σχολείο 
του δήμου Αμπελοκήπων 
Μενεμένης αναμένεται να 
βρεθεί τις επόμενες ημέ-
ρες στο… στόχαστρο της 
Διευθύντριας του πρω-
θυπουργικού γραφείου 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνας 
Νοτοπούλου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του karfitsa.gr 
η κ. Νοτοπούλου σε συνερ-
γασία με τους συνεργάτες 
της και μετά από εισηγήσεις 
του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων που ήρθαν σε 
επαφή μαζί της φαίνεται πως 
βρήκαν… λύση στο πρό-
βλημα. Σήμερα το σχολείο 
είναι… χωρισμένο στη μέση. 
Οι μισοί μαθητές κάνουν 
μαθήματα στους Αμπελόκη-
πους και οι άλλοι μισοί στην 
Μενεμένη. Όπως γνωρίζου-
με φαίνεται πως βρέθηκε 
χώρος που θα στεγάσει το 
σχολείο στο σύνολό του με 
σκοπό την βελτίωση της 
καθημερινότητας των ιδίων 
αλλά και των οικογενειών 
τους. Μένουν οι επίσημες 
ανακοινώσεις…

■ Με την γνώμη του Γιάννη 
Μπουτάρη πως οι δήμοι και 
οι κατά τόπους εμπορικοί 
σύλλογοι και τα επιμελη-
τήρια θα πρέπει να αποφα-
σίσουν πόσες Κυριακές θα 
είναι ανοικτά τα καταστήμα-
τα εντός των… τειχών τους, 
συντάσσεται ο πρόεδρος του 
ΕΣΘ Παντελής Φιλιππίδης. 
Μιλώντας στην  Karfitsa 
ο νεοεκλεγείς πρόεδρος 
σχολιάζει ότι «Ο Μπουτάρης 
έχει δίκιο σε αυτό που λέει. 
Στη Θεσσαλονίκη ο νόμος 
προβλέπει την λειτουργία 
των καταστημάτων 36 
Κυριακές. Τόσες πολλές 
Κυριακές ανοιχτά μαγαζιά 
δεν τις θέλουν ούτε οι κατα-
στηματάρχες στην Μύκονο» 
δήλωσε ο κ. Φιλιππίδης.
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■ «Συνάντηση με τα 
μέλη της διαπαρατα-
ξιακής επιτροπής που 
έχει συσταθεί στο δήμο 
Θεσσαλονίκης και είναι 
επιφορτισμένη με τον 
κανονισμό λειτουργίας 
του δημοτικού συμ-
βουλίου αναμένεται να 
πραγματοποιήσει μετά 
τα… μπάνια του λαού η 
νέα πρόεδρος, Καλυψώ 
Γούλα. Όπως είπε άλλω-
στε η ίδια σε πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με 
δημοσιογράφους θα ζη-
τήσει τον Σεπτέμβριο τη 
σύγκλιση της διαπαρα-
ταξιακής προκειμένου 
να προταθούν ιδέες από 
όλους τους επικεφαλής 
για το πώς μπορεί να 
λειτουργεί καλύτερα το 
δημοτικό συμβούλιο και 
να αποφεύγονται οι μα-
ραθώνιες συνεδριάσεις. 
Σε όσους δε, ισχυρί-
στηκαν πως η διοίκηση 
του δήμου περνάει… 
μαύρα μεσάνυχτα 
κρίσιμες αποφάσεις για 
την πόλη, απάντησε πως 
δεν «υπάρχει έλλειμ-
μα Δημοκρατίας» και 
πως κι άλλες κρίσιμες 
αποφάσεις έχουν παρθεί 
τις πρώτες πρωινές 
ώρες λόγω πολύωρων 
τοποθετήσεων αντιδη-
μάρχων και δημοτικών 
συμβούλων!

■ «Άρχισαν να τους… ψεκάζουν στο δήμο 
Ωραιοκάστρου! Όπως ενημέρωσε επισήμως και 
ο δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, στο πλαίσιο 
του έργου της επίγειας καταπολέμησης κου-
νουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί στο δήμο. 
Συνεργεία δούλευαν ασταμάτητα από τις 7 το 
πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της 
Ανθούπολης, του Μελισσοχωρίου, της Νεοχω-
ρούδας και του Πενταλόφου…

■ Η παράδοση και ο πολιτισμός έκλεψαν την πα-
ράσταση στα φετινά «Πυλαιώτικα». Οι εορταστικές 
εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την μουσική συναυλία 
των ιδιαίτερα αγαπητών στο τοπικό κοινό Εύης 
Κουτσαυτάκη και Σωκράτη Παπαϊωάννου και με 
την εξαιρετική συναυλία της Λιζέτας Καλημέρη, να 
«ρίχνει την αυλαία». Ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιά-
τη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ιδιαίτερα χαρούμενος από 
την τεράστια προσέλευση  είπε «Και του χρόνου 
όλοι μαζί πάντα, με σεβασμό στην παράδοση να 
τιμήσουμε τον Πολιούχο της Πυλαίας μας, τον Προ-
φήτη του Θεού Ηλία τον Θεσβίτη». Στις εκδηλώσεις 
έδωσε το παρών και ο αν. Τομεάρχης Εξωτερικών 
Ν.Δ. για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, βουλευτής, 
Σάββας Αναστασιάδης (βλ φωτο).

■ Ούτε μια, ούτε δυο αλλά 1.700 ολόκληρες 
ώρες εθελοντικών μαθημάτων σε μαθητές 
του δήμου Θερμαϊκού πραγματοποίησαν κα-
θηγητές της περιοχής στο πλαίσιο λειτουργί-
ας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. «Η αντα-
πόκριση των εκπαιδευτικών που θέλουν να 
βοηθήσουν τον κοινωνικό αυτό θεσμό, απο-
δεικνύει το αληθινό πρόσωπο της προσφοράς 
και της αλληλεγγύης. Θα ήθελα να τους ευχα-
ριστήσω θερμά και να δώσω πολλά συγχαρη-
τήρια τόσο στους καθηγητές, όσο και στους 
μαθητές για τον αξιέπαινο καθημερινό τους 
αγώνα, ο οποίος, όπως φαίνεται, αποδίδει 
πολύτιμους καρπούς» δήλωσε ο δήμαρχος 
Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης.

■ Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β΄ 
Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, με 
αφορμή την απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΔ 

να προχωρήσει στην κατάρτιση καινούργιου 
οργανογράμματος δήλωσε: «Εδώ και ενάμι-
ση χρόνο, η διοίκηση του ΟΑΕΔ εμφανίζεται 
αποφασισμένη να αλλάξει το οργανόγραμμα 
του Οργανισμού. Κρίνοντας ότι ο κατάλληλος 
χρόνος να προχωρήσει στις επιθυμητές για 
εκείνη αλλαγές είναι εν μέσω θέρους, δίνει 
περιθώριο μόλις 4 ημερών στην ομοσπονδία 
των εργαζομένων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, συμμετέχοντας 
βεβιασμένα σε έναν προσχηματικό διάλογο 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα». 

■ Πιέσεις προκειμένου να είναι υποψήφιος 
βουλευτής με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 
μαθαίνουμε πως δέχεται από τους ΠΑΣΟΚους 
της Θεσσαλονίκης ο πρώην πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πανα-
γιώτης Αβραμόπουλος. Βέβαια, οι «σύντρο-
φοι» δεν είναι οι μόνοι που… πολιορκούν τον 
Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες το 

Το θέαμα των δύο βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (Φίλης - Ξενάκης), οι οποίοι προ-
πηλακίζονταν από αντιεξουσιαστές είναι 
σοκαριστικό. Δυστυχώς δεν είναι η πρώ-
τη φορά που εκπρόσωποι του πολιτικού 
κόσμου πέφτουν θύματα περιστατικών 
χειροδικίας ή και ωμής βίας. Όλοι θυμό-
μαστε τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της 
Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη 
και τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Γιώρ-
γος Κουμουτσάκος στον περιβάλλοντα 
χώρο του Κοινοβουλίου.

Δεν ξεχνάμε όμως παλαιότερες δηλώσεις στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δικαιολογούσαν τους 
προπηλακισμούς κατά των «γερμανοτσολιά-
δων» και των πολιτικών που «πρόδωσαν» το 
λαό. Τώρα βέβαια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην 
εξουσία και έχει υπογράψει δύο Μνημόνια η 
φρασεολογία των στελεχών του έχει αλλάξει 
ενώ υπουργοί και βουλευτές διαπίστωσαν ότι 
στους δρόμους δεν τους σταματούν μόνο ευ-
εργετημένοι πολίτες αλλά και παλαιοί σύντρο-
φοι που παραμένουν «αγανακτισμένοι».

 Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να είναι και με 

την εξουσία και με αυτούς που την απορρί-
πτουν, εκπροσωπούν την κυβερνητική παρά-
ταξη, ψηφίζουν νομοσχέδια και δεν ανήκουν 
στις ομάδες των «αλληλέγγυων» που συχνά-
ζουν στα Εξάρχεια και μιλούν για αυτοδιαχεί-
ριση. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η καταδίκη της 
βίας, αυτή πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομέ-
νη από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά 
και να αντιμετωπιστεί η ανομία, που θεωρείται 
κάτι σαν «κεκτημένο».

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής ΝΔ 
Χαλκιδικής

 «Οι αγανακτισμένοι»
Του Ευθύμη Καρανάσιου

όνομα του έχει «πέσει» και σε Νεοδημοκρατικά και 
σε Συριζαϊκά «πηγαδάκια». Από όσο ξέρουμε ο ίδιος 
επιμένει και θα επιμείνει… αυτοδιοικητικά!

■ Μπορεί εκλογές να μην έχουν ανακοινωθεί και 
στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει την τε-
τραετία, ωστόσο σε επίπεδο Θεσσαλονίκης στο χώρο 
του ΠΑΣΟΚ- Δημοκρατικής Συμπαράταξης γίνονται 
εδώ και μήνες συναντήσεις, ζυμώσεις και… προτά-
σεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa ο νέος 
γραμματέας της οργάνωσης της Α’ Περιφέρειας, 
Χρήστος Παπαδούλης έχει ολοκληρώσει έναν πρώ-
το κύκλο επαφών. Προτεραιότητα της κομματικής 
οργάνωσης είναι να εξασφαλίσει το «ΝΑΙ» από τους 
υποψηφίους βουλευτές των εθνικών εκλογών του 
2015. Επίσης, όπως αναφέρουν στην «Κ» κομματι-
κοί παράγοντες της Βόρειας Ελλάδας όλα θα εξαρτη-
θούν από το τι θα πράξει τελικά ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, εάν θα είναι δηλαδή υποψήφιος ή όχι.
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«Από τον εθνικό σχεδιασμό προβλέπονται 
χώροι διαχείρισης και υγειονομικής διάθε-
σης επικινδύνων, αλλά η αλήθεια είναι πως 
στην Ελλάδα δεν έχουμε κανέναν! Αυτό 
προκαλεί σοβαρά προβλήματα, στην επιχει-
ρηματικότητα αλλά και στο περιβάλλον, γιατί 
όλα αυτά διατίθενται ανεξέλεγκτα», λέει στην 
Karfitsa ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος. «Τα επι-
κίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, δυστυχώς, 
στην πλειοψηφία τους αποθηκεύονται στον 
περιβάλλοντα χώρο κάθε εργοστάσιου. Για 
αυτά, τα λεγόμενα ιστορικά αποθηκευμένα 
επικίνδυνα απόβλητα, στη χώρα έχει επιβλη-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο 10 
εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα είχε τρείς υποχρεώ-
σεις. Η μία ήταν ο εθνικός σχεδιασμός, τον 
οποίο και κάναμε, η δεύτερη ήταν να μετα-
φερθούν τα αποθηκευμένα σε νόμιμους χώ-
ρους - γίνεται η μεταφορά της πλειονότητας 
στο εξωτερικό- και η τρίτη, να δημιουργήσει 
η χώρα εθνικές υποδομές. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση έχουμε μαζέψει τους παραγωγούς 
και τους διαχειριστές, όσους στην Ελλάδα 
παράγουν ή μεταφέρουν και διαχειρίζονται 
τέτοιου είδους απόβλητα, και έχουμε ζητή-
σει μέχρι το τέλος του χρόνου προτάσεις για 
διάφορες περιοχές, ανά την Ελλάδα, για να 
εγκατασταθούν οι μονάδες αυτές».

Ηλεκτρονικό μητρώο και στα επικίν-
δυνα απόβλητα 

Ζητούμενο βέβαια, παραμένει και ο ουσια-
στικός έλεγχος της εφαρμογής όσων προ-
βλέπει ο νόμος, αφού εκ των πραγμάτων, 
ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες με το 
προσωπικό που αυτές διέθεταν διαχρονικά, 
περιοριζόταν σε έλεγχο εγγράφων και σπανι-
ότερο, δειγματοληπτικό έλεγχο της «συμπε-
ριφοράς» κάθε βιομηχανίας.

«Τώρα πλέον με το ηλεκτρονικό μητρώο 
μπορεί να πιάσουμε και κάποιες ποσότητες, 
αλλά έως τώρα, για τέτοιου είδους από-
βλητα στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
υπήρχαν μόνο τα αρχεία», σημειώνει και ο 
υπουργός. «Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν 
πολλές άδειες προσωρινής αποθήκευσης 
στο περίβολο διάφορων δραστηριοτήτων. Η 
διοίκηση πίστευε ότι εξυπηρετούσε με αυτό 
τον τρόπο, κάνοντας τα στραβά μάτια, κάτι 
που τελικά οδήγησε σε δυσβάσταχτο πρόστι-
μο για τη χώρα αλλά και στην υποχρέωση, 
σήμερα, εν μέσω κρίσης, οι επιχειρήσεις να 
αναγκάζονται να τα μεταφέρουν στο εξωτε-

ρικό. Διαδικασία προφανώς πιο ακριβή σχε-
τικά με τις ταμειακές δυνατότητες που είχαν 
κάποτε. Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει αλλιώς».

Τα ιατρικά απόβλητα 

Διαφοροποιημένη είναι η εικόνα στον το-
μέα των ιατρικών αποβλήτων όπου η «αυ-
τάρκεια» διαχείρισής τους, εξαντλείται στα 
αμιγώς μολυσματικά που μπορούν να κατα-
στούν ακίνδυνα με την κατάλληλη επεξερ-
γασία. Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως, για 
οποιοδήποτε τοξικό απόβλητο είμαστε  υπο-
χρεωμένοι ως Έλληνες, να αναζητούμε… τε-
λικό παραλήπτη στο εξωτερικό.   

Η Karfitsa απευθύνθηκε σε μία από τις 
πρώτες και μεγαλύτερες μονάδες διαχείρι-
σης νοσοκομειακών-ιατρικών αποβλήτων, 
η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 
ώστε να μας εξηγήσουν ποια είναι η διαδικα-
σία που ακολουθείται.

«Μονάδες διαχείρισης νοσοκομειακών-  
ιατρικών αποβλήτων υπάρχουν ουκ ολίγες 
ανά την Ελλάδα», δηλώνει η Κατερίνα Μα-

νουσίδου, υπεύθυνη χημικός - μηχανικός 
της εταιρίας SteriMed. Η ίδια ξεκινά να μας 
εξηγεί τις διαδικασίες από την αρχή, αναφέ-
ροντας πρώτα πως τα επικίνδυνα απόβλητα 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα βιομη-
χανικά επικίνδυνα και τα ιατρικά επικίνδυνα 
απόβλητα. «Τα βιομηχανικά στο σύνολο των 
επικινδύνων, σε κάθε χώρα, όπως και στη 
δική μας, μπορεί να είναι το 80% -90% και 
μόνο 10% - 20% είναι τα επικίνδυνα ιατρι-
κά. Με τη σειρά τους τα επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Η 
πρώτη είναι τα αμιγώς μολυσματικά, η δεύ-
τερη τα μολυσματικά και τοξικά  και η τρίτη 
κατηγορία τα αμιγώς τοξικά».

Αφού περνάμε εν συντομία τη διαδικασία 
όπου νοσοκομεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, μι-
κροβιολογικά εργαστήρια και κλινικές συνά-
πτουν μία σύμβαση με τέτοιου είδους εται-
ρεία ώστε να συλλέγονται, όταν και όπως 
πρέπει, τέτοιας κατηγορίας απόβλητα, ξεκινά 
να μας περιγράφει τη διαδικασία αποστείρω-
σης ή αποτέφρωσης τους, αφού αυτοί είναι 
οι δύο τρόποι επεξεργασίας τους.

«Τα ιατρικά αμιγώς μολυσματικά απόβλη-
τα, αρχικά μπαίνουν σε κίτρινες ειδικές συ-
σκευασίες και στη συνέχεια οδηγούνται προς 
αποστείρωση αυτά καταλήγουν μετά από μία 
συγκεκριμένη διαδικασία στον ΧΥΤΑ. Αφού 
αποστειρωθούν και ελεγχθούν με αυστηρές 
διαδικασίες και βιολογικούς δίκτες, τεμαχί-
ζονται και διατίθενται πλέον στον ΧΥΤΑ ως 
στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα όπου και 
πληρώνουμε για να τα διαθέσουμε». Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα υπάρ-
χουν πάνω από πέντε μονάδες επεξεργασίας 
αποστείρωσης.

Μετά λοιπόν τα «κίτρινα» απόβλητα έχουμε 
τα «κόκκινα», αφού σε τέτοιου χρώματος 
συσκευασίες μπαίνουν τα  μολυσματικά και 
τοξικά και τα αμιγώς τοξικά. Σε αυτής της 
κατηγορίας απόβλητα η αποστείρωση δεν θα 
είχε κανένα αποτέλεσμα, αφού μπορεί να τα 
αποφορτίζει μικροβιακά, ωστόσο δεν εξαλεί-
φει την τοξικότητά τους. 

Στα «κόκκινα» απόβλητα η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι αυτή της αποτέφρωσης. 

«Τοξικές» εξαγωγές ελληνικών… αποβλήτων!
Εκ πρώτης όψεως στα τοξικά και λοιπά επικίνδυνα απόβλητα είμαστε Ευρωπαίοι, αφού… όλα τα στέλνουμε στην Ευρώπη. Με δεύτερη ανάγνωση όμως αντιλαμβάνεται 

κανείς, πως ακόμη και εδώ απέχουμε πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα που προβλέπουν κάθε χώρα να διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγει.

Της Φιλίας Νομικού
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«Η εταιρεία συλλέγει τα συγκεκριμένα από-
βλητα και την ίδια ημέρα ταξιδεύουν οδικώς 
για Αθήνα, ώστε το βράδυ να βρίσκονται 
στον μοναδικό αποτεφρωτήρα της Ελλάδας 
που βρίσκεται στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα 
και αφού αποτεφρωθούν οι στάχτες τους 
συλλέγονται και στέλνονται στο εξωτερικό 
για να θαφτούν σε συγκεκριμένους χώρους, 
που ακόμη στην χώρα μας δεν έχουμε. Αυτοί 
οι χώροι είναι οι ΧΥΤΕΑ (χώρος υγειονομι-
κής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων)», λέει 
η κ. Μανουσίδου. Ερωτώμενη για την γενι-
κότερη εικόνα των επικίνδυνων αποβλήτων 
στην Ελλάδα η Κατερίνα Μανουσίδου, αφού 
υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει πρόβλημα με 
τα ιατρικά απόβλητα και πως το τελευταίο 
πρόστιμο της Ελλάδας για ιατρικά απόβλητα 
ήταν πριν από πέντε χρόνια, εκτιμά πως «το 
τεράστιο πρόβλημα της χώρας είναι τα βιο-
μηχανικά επικίνδυνα απόβλητα, αφού δεν 
έχουμε στην Ελλάδα ούτε ένα ΧΥΤΕΑ». 

Στα καλώς καμωμένα, μέχρι τώρα, εντάσ-
σει και η ίδια το ηλεκτρονικό μητρώο αφού 
όπως δηλώνει «για πρώτη φορά κάθε παρα-
γωγός, εργοστάσιο, κλινική αλλά και κάθε 
εταιρεία που συλλέγει και διαχειρίζεται από-
βλητα υποβάλει τις κατηγορίες αλλά και τις  
ποσότητες ώστε να υπάρξει στο μέλλον μια 
διασταύρωση των στοιχείων».

Ρυπασμένες περιοχές 

Τι γίνεται όμως με ήδη επιβαρυμένες από ρύ-
πανση με επικίνδυνα απόβλητα περιοχές από 
δραστηριότητες του παρελθόντος; 

«Αρκετές από αυτές, δεν έχουν καν ιδιοκτή-
τη» εξηγεί ο κ. Φάμελλος. «Εκεί θα χρειαστεί 
να χρησιμοποιήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ 
για την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώ-
ρων. Σε περιοχές που υπάρχει ιδιοκτήτης 
και οικονομική δραστηριότητα, λειτουργεί η 
αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης. Σε αυτή 
την περίπτωση ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής 

της δραστηριότητας καλείται να αποκαταστή-
σει το πρόβλημα από τις παλιές του αποθέ-
σεις».

Σύμφωνα με το υπουργείο και τους επιχειρη-
ματίες, η διαχείριση των επικινδύνων απαντά 
ταυτόχρονα σε δύο μεγάλα προβλήματα. Το 
ένα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και 
το δεύτερο, η απελευθέρωση της οικονομι-
κής δραστηριότητας, καθώς εδώ και δεκα-
ετίες αρκετές βιομηχανικές δραστηριότητες 
δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν, καθώς δεν 
υπήρχε ολοκληρωμένος τρόπος διαχείρισης 
των αποβλήτων τους.

«Θυμάμαι μελέτες του τεχνικού επιμελητηρί-
ου στην Κεντρική Μακεδονία, από την εποχή 
που είχα την ευθύνη της επιτροπής περιβάλ-
λοντος, περί τα τέλη της δεκαετίας του `90 
και τις αρχές της επόμενης, στο πλαίσιο των 
οποίων είχαμε εντοπίσει ότι η προσωρινή 
αποθήκευση επικινδύνων στον περίβολο ερ-
γοστασίων ήταν από τα μεγαλύτερα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα τότε της Θεσσαλονίκης. 
Αυτό σε ένα ποσοστό αποκαταστάθηκε, αλλά 
το πρόστιμο της Ε.Ε. δεν αποφεύχθηκε», κα-
ταλήγει ο κ. Φάμελλος.

Οι ιδιώτες-ειδικοί που κερδίζουν από 
τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων 
ελληνικών βιομηχανιών στο εξωτε-
ρικό δεν διστάζουν να επισημάνουν 
ότι από αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα 
ζημιώνεται: «Εκροή αποβλήτων ισο-
δυναμεί με εκροή κεφαλαίων που θα 
μπορούσαν να μένουν στην Ελλάδα αν 
είχαμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 
ΧΥΤΕΑ» εξηγούν.

Μία τέτοια εταιρεία ειδικών είναι η 
Polyeco εκ μέρους της οποίας απαντά 
στα ερωτήματα που θέτει η Karfitsa, 
ο διευθυντής Βορείου Ελλάδος, χημι-
κός-μηχανικός, Γιάννης Καρακόλης.

Ποια λογίζονται ως επικίνδυνα βιο-
μηχανικά απόβλητα;

Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται βά-
σει της νομοθεσίας 13588/2006 όλα 
εκείνα που εμφανίζουν μια ή περισ-
σότερες επικίνδυνες ιδιότητες, όπως 
τοξικότητα, διαβρωτικότητα. Είναι 
κυρίως βιομηχανικά απόβλητα από 
δημόσιους φορείς, όπως ΔΕΗ, νοσο-
κομεία, κλπ. Κάποια ενδεικτικά είδη, 
είναι οι λάσπες χρωμάτων, ο αμίαντος, 
εργαστηριακά απόβλητα, διαλύτες, 
απορριπτόμενα οργανικά και ανόργα-
να χημικά. 

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ΧΥ-
ΤΕΑ στη χώρα, που καταλήγουν τα 
απόβλητα;

Η εταιρεία μας αξιοποιεί ορισμένα 
ανόργανα απόβλητα. Υπάρχει και η 
λύση της εξαγωγής σε αδειοδοτημέ-
νους οίκους της ΕΕ, όπως σε Βέλγιο, 
Σουηδία, Γερμανία, με λύσεις, είτε την 
ταφή (διάθεση), είτε την αποτέφρωση 
(αξιοποίηση), είτε με άλλους τρόπους. 

Ειδικά ως προς την Polyeco. Τι κάνει 
η εταιρεία ως προς το χειρισμό;

Αρχικά η εταιρεία αξιολογεί τα από-
βλητα βάσει χημικών αναλύσεων (για 
το χαρακτηρισμό και την επικινδυνό-
τητά τους) και κατόπιν δίνει οδηγίες 
σε όλους τους πελάτες της, αρχικά για 
τον ορθό χειρισμό των αποβλήτων, την 
ορθή συσκευασία τους και τέλος την 
ενδιάμεση αποθήκευσή τους, εντός 
των εγκαταστάσεών τους. 

Η εταιρεία σας συνάπτει μια σύμβα-
ση, π.χ. με μια βιομηχανία, συλλέγει, 
συσκευάζει και εξάγει τα απόβλητα;

Ακριβώς. Βάσει σύμβασης παραλαμ-

βάνει ανά συμφωνηθέντα χρονικά 
διαστήματα, απόβλητα που είναι ήδη 
συσκευασμένα στην πηγή και είτε τα 
αξιοποιεί όπως είπαμε παραπάνω, είτε 
τα εξάγει σε οίκους της ΕΕ.

Τι σημαίνει αυτό το κόστος για την 
ίδια την εταιρεία, τον πελάτη και το 
κράτος;

Το κόστος της διαχείρισης των απο-
βλήτων, το επωμίζεται ο παραγωγός 
τους, είτε είναι ιδιωτικός φορέας (π.χ. 
βιομηχανία χρωμάτων), είτε δημόσι-
ος, όπως κάποιο νοσοκομείο.  Σαφώς 
ένας αδειοδοτημένος ΧΥΤΕΑ στην 
Ελλάδα, με ευρωπαϊκά πρότυπα, θα 
βοηθήσει προκειμένου να μην εξάγο-
νται ανόργανα –κυρίως- απόβλητα για 
ταφή στο εξωτερικό. Με τις εξαγωγές 
αποβλήτων υπάρχει εκροή κεφαλαίων 
στο εξωτερικό και δεν στηρίζεται το 
εγχώριο ΑΕΠ. Θα πρέπει να προχω-
ρήσουν στην Ελλάδα όλες εκείνες οι 
υποδομές που αναγγέλθηκαν από την 
Πολιτεία, στον εθνικό σχεδιασμό δια-
χείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κα-
θώς και στους ΠΕΣΔΑ, γεγονός που θα 
βοηθήσει να σταματήσει και η επιβολή 
προστίμων, που ανεβάζουν φυσικά 
το κόστος για τη χώρα. Σκεφτείτε, ότι 
στην Ευρώπη, υπάρχει χώρα με περισ-
σότερους από 20 ΧΥΤΕΑ.

Πόσο εύκολο είναι να προχωρήσουν 
αυτές οι υποδομές σε μια χώρα, με 
κουλτούρα… δαιμονοποίησης των 
απορριμμάτων, πόσο  μάλλον αυτών 
που χαρακτηρίζονται ως «τοξικά» 
και «επικίνδυνα»;

Θα πρέπει να αλλάξει η άποψη ότι η δι-
αχείριση των απορριμμάτων και απο-
βλήτων είναι ένα πρόβλημα χωρίς λύ-
σεις. Υπάρχουν λύσεις αρκετές και θα 
πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός 
ενεργειών από την Πολιτεία, χρονοδι-
άγραμμα αυστηρό για να επιτευχθούν 
οι στόχοι, που έχουν τεθεί στα Εθνικά 
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. Υπάρ-
χουν εταιρείες όπως η δική μας, που 
πρωτοπορούν στη διαχείριση επικίν-
δυνων αποβλήτων. Προστατεύου-
με το περιβάλλον, αξιοποιώντας την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία μας και 
παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιό-
τητας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας στο 
πελατολόγιο μας, πάνω από χίλιες βιο-
μηχανίες, επιχειρήσεις, δήμους, λιμά-
νια, κτλ. 

Έπικίνδυνα με... υπεραξία
Της Φιλίας Νομικού
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■ Χωρίς προμήθεια θα μπορούν να 
πληρώνουν τους φόρους τους στα γκι-
σέ των τραπεζών μέχρι και τα τέλη Αυ-
γούστου οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η τεχνική αδυναμία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων να δια-
χωρίσουν τις ευπαθείς ομάδες (για τις 
οποίες έχει αναλάβει η εφορία να πλη-
ρώνει την προμήθεια) από τους υπό-
λοιπους φορολογουμένους, αναγκάζει 
τις τράπεζες να προσφέρουν δωρεάν 
τις υπηρεσίες τους για την πληρωμή 
των φόρων μέχρι και τις 30 Αυγούστου. 
Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα 
υπάρχουν χρεώσεις για όσους κάνουν 
χρήση του «ταμείου» για πληρωμή του 
φόρου εισοδήματος και του ενιαίου φό-
ρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Γ. 
Πιτσιλής συμφώνησε με τις διοικήσεις 
των τραπεζών οι χρεώσεις να είναι όσο 
το δυνατόν χαμηλότερες με στόχο να 
μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.

■ Τα κλειδιά των ακινήτων που είναι 
συνδεδεμένα με ενυπόθηκα «κόκκινα» 
δάνεια, θα μπορούν να παραδώσουν 
εθελοντικά στις τράπεζες όσοι δανειο-
λήπτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον 
πλειστηριασμό, πετυχαίνοντας, ωστό-
σο, συγκριτικά καλύτερη διευθέτηση 
του υπόλοιπου της οφειλής ή και δια-
γραφή της. Η συγκεκριμένη λύση που 
εφαρμόζεται κατά κόρον στο εξωτερι-
κό, θα δοκιμαστεί τους προσεχείς μήνες 
και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 
τελευταίο τρίμηνο του 2017. Και αυτό 
γιατί οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις, 
που προέκριναν μέχρι σήμερα οι τρά-
πεζες, όπως η μη πληρωμή τόκων ή η 
παράταση της διάρκειας αποπληρωμής 
του δανείου, ρύθμισαν ένα ικανοποιητι-
κό μέρος του «κόκκινου» χαρτοφυλα-
κίου, χωρίς, ωστόσο, να εξαλείψουν το 
πρόβλημα. 

■ Πρεμιέρα κάνει τον Σεπτέμβριο το νέο 
πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, το 
οποίο θα επιδοτεί μέχρι και το 70% της 
δαπάνης για ενεργειακές εργασίες ανα-
βάθμισης κατοικιών. Η βασική διαφορά 
με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι 
δεν θα απαιτείται πλέον τραπεζικό δά-

νειο, γεγονός που είχε λειτουργήσει ως 
αντικίνητρο στο παρελθόν για πολλούς 
ενδιαφερόμενους. Στο νέο πρόγραμ-
μα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του 
σχεδίου αναβάθμισης μίας κατοικίας θα 
φτάνει τα 25.000 ευρώ και με δεδομέ-
νο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 
μπορεί να διαμορφωθεί στο 70%, το 
ταβάνι της επιδότησης διαμορφώνεται 
στα 17.500 ευρώ. Το επιπλέον ποσό 
(έως 25.000 ευρώ) θα καλύπτεται είτε 
από ιδία συμμετοχή, είτε από τραπεζικό 
δάνειο που πλέον είναι προαιρετικό. 

■ Σε πλήρη εφαρμογή αναμένεται να 
τεθεί το επόμενο διάστημα το νέο σύ-
στημα διασταυρώσεων του υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς πλέον οι εφορίες, 
το σύστημα TAXIS και η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαθέτουν όλα 
τα δεδομένα για να βγάλουν ασφαλή 
συμπεράσματα και να προχωρήσουν σε 
μαζικούς ελέγχους φορολογικών δη-
λώσεων και τραπεζικών λογαριασμών 
και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους 
και πρόστιμα. Από τις 6.100.000 φορο-
λογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν 
έως τις 21 Ιουλίου που έληξε και η τε-
λευταία παράταση, αλλά και από τις συ-
ναλλαγές που πραγματοποιούνται κα-
θημερινά μέσω πιστωτικών καρτών και 
κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, η 
ΑΑΔΕ έχει στα χέρια της, ή καλύτερα 
στα ηλεκτρονικά αρχεία της, στοιχεία 
για το σύνολο των φορολογουμένων 
και κυριολεκτικά με το πάτημα ενός 
κουμπιού μπορούν να προκύψουν φο-
ρολογικά «λαβράκια», όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει αρμόδιος παράγοντας 
του υπουργείου Οικονομικών. Από τις 
κλασικές διασταυρώσεις που γίνονταν 
τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζο-
νται και σήμερα (πόθεν έσχες, αδήλωτα 
ενοίκια, αγορές περιουσιακών στοι-
χείων πάνω από ένα ύψος κ.τ.λ.) πλέ-
ον στο υπουργείο Οικονομικών έχουν 
περάσει στο επόμενο βήμα, καθώς οι 
περισσότεροι πολίτες λόγω και των 
capital controls δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να κάνουν συναλλαγές με μετρητά 
αλλά με πλαστικό χρήμα ή με μεταφορά 
από λογαριασμό σε λογαριασμό.
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ΤΡΙΓΏΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (!) εκα-
τομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό επί μια δεκαετία αποκάλυψε η 
έρευνα πολυεθνικού κολοσσού με έδρα 
την Ολλανδία, με αποτέλεσμα να εκπαρα-
θυρώσει «εν μια νυκτή» όσα στελέχη της 
θυγατρικής της στην Ελλάδα εμπλέκονται 
στην κομπίνα! Έμειναν άναυδοι οι ξένοι 
με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του 
σκανδάλου, που έχει πάρει ήδη διεθνείς 
διαστάσεις, αφού εκτός από τους Έλ-
ληνες εισαγγελείς της υπόθεσης, έχουν 
εμπλακεί και οι αρμόδιες Ελεγκτικές 
Αρχές για θέματα ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Διε-
θνές Γραφείο Εξιχνίασης Διακεκριμένων 
Οικονομικών Εγκλημάτων. Στο «κύκλω-
μα» εμπλέκονται μεγαλοστελέχη της 
πολυεθνικής στην Ελλάδα, ένα media-
shop που δήλωνε ετήσια ακαθάριστα 
έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων, αλλά 
με... μηδενικά κέρδη  και πίσω από αυτό 
συμμετέχουν διαφημιστικές εταιρίες, 
παραγωγής διαφημίσεων και μεγάλα 
Μ.Μ.Ε. που αντάλλασαν υπηρεσίες με 

τριγωνικές υπετιμολογήσεις, οδηγώ-
ντας  δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως επί 10 χρόνια στις... 
τσέπες τους! Μιλάμε, για 
βόμβα μεγατόνων που συνι-
στά κακούργημα για όλους 
τους εμπλεκόμενους και τη 

συνέχεια ανέλαβαν ήδη διε-
θνείς και εγχώριοι εισαγγελείς 

διαφθοράς, οι οποίοι ήδη έδωσαν 
εντολή να ανοιχθούν λογαριασμοί και 

θυρίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
όχι μόνον των εμπλεκομένων, αλλά και 
των συγγενικών τους προσώπων.            

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ μια σχέση 
διαχρονική με ανθρωπολογικές και 
εθνολογικές ρίζες. Αυτό θύμισε στους 
Τούρκους ο Γερμανός Υπουργός Οικονο-
μικών Β. Σόϊμπλε εξαιτίας της κράτησης 
ενός γερμανού δημοσιογράφου και έξι 
ακτιβιστών, σύμφωνα με πρόσφατο δη-
μοσίευμα της εφημερίδα Bild. Οι σχέσεις 
Γερμανίας - Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί 
και η ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων 
του ΝΑΤΟ είναι στο κόκκινο! Βεβαίως 
και θυμούνται οι Έλληνες, ότι και στον 
Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο οι 
Τούρκοι και οι Βούλγαροι ήταν σύμμαχοι 
των Γερμανών και «αντάμειψαν» τους 
τελευταίους και στην καταστροφή της 
Σμύρνης και στον διωγμό των Ελλήνων 
από την Κωνσταντινούπολη... Το ζήτημα 
που προκύπτει εκ νέου σήμερα για την 
Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθώς η 
βασική εκβιάζουσα χώρα προς εφαρ-
μογή των ανθρωποκτόνων μνημονίων 
είναι η Γερμανία, η οποία παραδέχεται 
από επίσημα χείλη ότι συντρέχει με τα 
τουρκικά συμφέροντα από αιώνες, του-
τέστιν εναντίον των Ελληνικών εθνικών 
συμφερόντων! 

Ή ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΉ γίνεται με τα 
τριγωνικά τιμολόγια των πολυεθνικών 
που πουλάνε σε διπλή τελική τιμή απ’ 
όσο οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη 
και εμφανίζουν μόλις 1% κερδοφορία 
και δεν είναι η σύλληψη του 45χρονου 
άνεργου με τρία παιδιά στον Αλμυρό Βό-
λου, επειδή ο δυστυχής προσπάθησε να 
πουλήσει 12 πεπόνια και 15 καρπούζια (!) 
για να εξασφαλίσει «τα προς το ζην» των 
παιδιών του!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλη-
τισμού Θέρμης ύστερα από απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, θα προ-
χωρήσει σε προσλήψεις με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφε-
λούμενους, συνολικού αριθμού 135 
ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ 
ή εννέα μηνών. Oι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν την σχετική 
προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση της Δημοτικής Επιχείρησης www.
deppath.gr ή να την παραλάβουν από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: 
Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, 
τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέ-
ρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. 
έως 14.00 μ.μ.

■ Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσ-
σαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή πα-
ροδικών αναγκών του δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές Ν. 
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. 
Βενιζέλου 125, 567 28, Νεάπολη Θεσ/
νίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 
του Δήμου, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώ-
τη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-329.538, 
2313-329.585, 2313-329.596).

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (2μηνα) τεσσάρων 
ατόμων για την αντιμετώπιση κατε-
πείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου. 
Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκει-
μένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες 
αντιμετώπισης των βλαβών που προ-
κύπτουν ενόψει της καλοκαιρινής περι-
όδου, λόγω υπερκατανάλωσης ύδατος 
του υδρευτικού δικτύου.

■ Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.) ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά 150 ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών των 
υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του 
ΕΛ.Γ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν στα γραφεία της Κεντρικής 
Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 
– Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν 
κας Μ. Πατρελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 
210 – 7490476, 576, 497, 506).

Νέες θέσεις εργασίας
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Το Piaggio Wi-Bike γιορτάζει το καλοκαίρι 
2017 στο Dolce Vita Golfo Aranci σε μία εκδή-
λωση που, έως τις 23 Αυγούστου, θα ζωντα-
νέψει τη μαγευτική ακτή της βόρειας Σαρδη-
νίας, προσφέροντας αποκλειστικές αγορές, 
χαλάρωση και διασκέδαση κατά μήκος του 
παραλιακού δρόμου με θέα στο παλιό λιμάνι, 
σε μία από τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες του 
Golfo Aranci.

Για όσους βρίσκονται σε διακοπές, αυτή είναι 
η ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εκτιμήσουν 
μία καινοτόμο φόρμουλα προηγμένης μετα-
κίνησης, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, 
η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες, 
συνολικά στην ποιότητα ζωής. Πράγματι το 
Piaggio Wi-Bike ενσωματώνει την καθημερι-
νή μετακίνηση, τη σωματική άσκηση και τη δι-
ασκέδαση σε ένα εξαιρετικά προηγμένο μέσο 
μεταφοράς, το οποίο ξεχωρίζει για τη δυνατό-
τητα διασύνδεσης με το Internet και την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ αναβάτη και οχήματος.

Το Piaggio Wi-Bike διατίθεται σε τέσσερα 
πακέτα εξοπλισμού (Comfort, Comfort Plus, 
Active, Active Plus) και διαθέτει ένα ηλεκτρι-
κό μοτέρ που παρέχει τρία επίπεδα υποβοή-
θησης πεταλιού (Standard, City, Hill), χάρη 
στην αποκλειστική τεχνολογία DEA (Dynamic 
Engine Assistance), μετατρέποντας το Wi-
Bike σε ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα εκγύ-
μνασης. Χάρη στην τεχνολογία PMP (Piaggio 
Multimedia Platform), το smartphone συνδέ-
εται με το Wi-Bike μέσω Bluetooth και προ-
βάλλει τα δεδομένα της προπόνησης μέσω 
εφαρμογής, βοηθώντας σας να πετυχαίνετε 
τους στόχους σας όσον αφορά τους καρδια-
κούς παλμούς ή την κατανάλωση θερμίδων. 
Παράλληλα, το smartphone μετατρέπεται σε 
υπολογιστή ταξιδιού με πλήρη έλεγχο των 
λειτουργιών του μοτέρ και προσφέρει υψηλά 
επίπεδα ασφάλειας, χάρη στον ενσωματωμέ-
νο δορυφορικό αντικλεπτικό μηχανισμό και 
το σύστημα ειδοποιήσεων. Το Wi-Bike είναι 
επίσης συνώνυμο της κοινότητας: στο τέλος 
κάθε διαδρομής μπορείτε να μοιραστείτε τα 
δεδομένα για την εμπειρία που μόλις ζήσατε 
με τους φίλους σας στα πιο δημοφιλή κοινω-
νικά δίκτυα.

Η WATT+VOLT, στο πλαίσιο της ραγδαίας 
ανάπτυξής της και με απώτερο σκοπό να 
έρθει πιο «κοντά» στο  καταναλωτικό της 
κοινό, πήρε τη στρατηγική απόφαση της 
ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων. Ήδη, 
μέσα σε τέσσερις μήνες, η εταιρεία άνοι-
ξε δύο καταστήματα, στη Θεσσαλονίκη τον 
Απρίλιο, και στη Λάρισα τον Ιούλιο, ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή έξι ακόμη 
καταστημάτων, τα οποία πρόκειται να ανοί-
ξουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Η 
WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Είναι αμιγώς Ελληνική και αποτελεί μία 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα 
εταιρεία στην ελληνική επικράτεια. Από το 
2011, προμηθεύει με αξιοπιστία και συνέ-
πεια ρεύμα σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια και 
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέ-
ροντας ανταγωνιστικές χρεώσεις, σε όσους 
αναζητούν την άμεση μείωση των λειτουρ-
γικών τους εξόδων.  Στα νέα υπερσύγχρονα 
καταστήματα της WATT+VOLT, οι πελάτες 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 
κοντά τη WATT+VOLT, να ενημερωθούν για 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης στο ρεύμα 
του σπιτιού τους ή της επιχείρησής τους και 
να εξοφλούν τους λογαριασμούς ρεύματός 
τους. Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν για το πλήθος των καινοτόμων 
υπηρεσιών της εταιρείας. Μεταξύ αυτών, η 
βραβευμένη «έξυπνη» υπηρεσία smartwatt, 
η οποία μετατρέπει ένα απλό σπίτι σε «έξυ-
πνο», δίνοντας στους χρήστες τον απόλυτο 
έλεγχο των «έξυπνων» συσκευών τους, και 
η πρωτοποριακή βραβευμένη πλατφόρμα 
WATT+VOLT Energy Analytics που επιτρέπει 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να εντοπί-
ζουν την σπατάλη ενέργειας και να παρεμ-
βαίνουν, εξοικονομώντας πόρους και μειώ-
νοντας το αποτύπωμα άνθρακά τους.

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπακούρα 
Λεωνίδα και του κ. Andrea Stegher, Marketing 
Global Solutions Senior Vice President.  Η 
Snam και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μία από τις κυριότερες 
εταιρείες υποδομών δικτύου φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα,  υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργα-
σίας για την ανάπτυξη συνεργασίας με στόχο τη 
στήριξη της διαχείρισης και της ανάπτυξης των 
δικτύων διανομής φυσικού αερίου που βρί-
σκονται υπό τη διαχείριση της εταιρείας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενόψει της επερχόμε-
νης τελικής φάσης του ανοίγματος της αγοράς 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο είναι μέρος των δραστηριοτήτων που ξεκίνησε πρό-
σφατα η Snam με το τμήμα Global Solutions Business Unit, με στόχο την αξιοποίηση της εξει-
δίκευσης, των βασικών ικανοτήτων και  της τεχνογνωσίας της ιταλικής εταιρείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, χαρακτηριστικά τα οποία αναπτύχθηκαν χάρη στην 75 χρόνων εμπειρία της Snam σε 
ολόκληρη την αλυσίδα υποδομών αερίου στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η συνεργασία μεταξύ της 
Snam και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να στηρίξει την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών με μέγιστη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα 
με το κανονιστικό πλαίσιο και τους ισχύοντες κανόνες. Η Ελλάδα επέλεξε το διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων φυσικού αερίου στα τέλη του 2016, προβλέπει πλήρη επιλεξιμότητα πελατών 
από τον Ιανουάριο του 2018 και προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αερίου, προκει-
μένου να καταστήσει δυνατή την πιο εκτεταμένη χρήση φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα.

Η Snam λειτουργεί και αναπτύσσει το μεγαλύτερο και πλέον προσβάσιμο δίκτυο αγωγών στην 
Ευρώπη (το οποίο εκτείνεται για περισσότερα από 40.000χμ), τη μεγαλύτερη υποδομή αποθή-
κευσης στην Ευρώπη (χωρητικότητα 19 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων) και έναν από τους 
πρώτους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που κατασκευάστηκαν στην Ευρώ-
πη. Οι επενδύσεις της Snam σε όλη την Ευρώπη έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ενοποί-
ηση του δικτύου της Ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης και να προωθήσουν το φυσικό αέριο 
ως βασικό πυλώνα ενός βιώσιμου μείγματος ενέργειας. Αξιοποιώντας την εξειδίκευση και τις 
βασικές της ικανότητες, η Εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία την Snam Global Solutions, 
με σκοπό τις μελέτες, την παροχή συμβούλων και τη διάθεση δραστηριοτήτων διαχείρισης έρ-
γου στην αγορά.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές στις υποδομές αερίου στην Ελλάδα, 
λειτουργεί από την 30η Δεκεμβρίου 2016 και είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δραστηρι-
οτήτων στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2000. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί 
διαχειριστή αναφοράς για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου στη χώρα και διαχειρίζεται 
ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο περίπου 2.000χλμ με περισσότερους από 300.000 συνδεδε-
μένους καταναλωτές. Οι μέτοχοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η ΔΕΠΑ (51%) και η Eni (49%).

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών 
προϊόντων, η Philip Morris International ανέπτυξε μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των πακέτων που φέρουν τα σήματα της Παπαστράτος και της 
Philip Morris International.

Η εφαρμογή Check Now είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και επι-
τρέπει στους ενήλικους καταναλωτές να ελέγχουν, απλά και σε πραγματικό χρόνο, αν το 
προϊόν που αγόρασαν είναι γνήσιο και αν κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την κάμερα 
της κινητής συσκευής του, ο καταναλωτής σκανάρει τον κωδικό που βρίσκεται εκτυπω-
μένος στο κάτω μέρος της συσκευασίας του προϊόντος και η εφαρμογή τον ενημερώνει 
άμεσα σχετικά με τη γνησιότητα του κωδικού, καθώς και αν το προϊόν προορίζεται για 
πώληση στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως η πρώτη χώρα παγκοσμίως για τη διάθεση της εφαρμογής Check 
Now, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι. Το 2016 το 18,8% των τσιγάρων που καταναλώθηκαν 
στην Ελλάδα ήταν παράνομα (μελέτη SUN της KPMG), ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε.

Το νέο ποδήλατο της Piaggio 
που φέρνει… επανάσταση 

Ανοίγει καταστήματα  
σε όλη την Ελλάδα

Μνημόνιο συνεργασίας 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ με Snam

Εφαρμογή για την πάταξη του παραεμπορίου

#αυτό_το_μάθατε;
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#εικαστικά
Πολυχώρος Έικόνας Κούνιο (Κομνηνών 24, τηλ. 231 
0278600)

«Το πορτραίτο της/του» των μελών της Φωτογραφικής 
Ομάδας «Φ». Η έκθεση περιλαμβάνει 130 φωτογρα-
φίες, 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 χαρακτηρι-
στικό τρόπο. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Main 
Lobby στο Shopping Area του Ξενοδοχείου. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

«Ιδιόλεκτα» της Μαρίας Κομπατσιάρη. Η έκθεση αποτε-
λείται από εννέα έργα της σειράς, τα οποία «διαβά-
ζονται» 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 δεισιδαιμονιών 
και των προλήψεων, είναι όμως και ένας τρόπος να 
διαπιστώσει κανείς πόσο όλα αυτά, έστω υποσυνείδη-
τα τον επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό», δήλωσε σχε-
τικά 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

Habanita Latin Bar (Περιστερίου 6, τηλ. 694 491 5971)

«Κουβανέζικα Τοπία - Paisajes de Cuba» της Σοφίας 
Απτόσογλου

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τροπικά τοπία, κουβα-
νέζικα πορτραίτα, λουλούδια, μουσικά όργανα και 
γραφικά πολύχρωμα σπιτάκια ζωγραφισμένα με 
ζωηρά ακρυλικά χρώματα.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 14 Αυγούστου

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 συνδέ-
θηκαν 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 Βενετού-
λια (δωρεά στο Τελλόγλειο από την οικογένεια Λ. 
Βενετούλια). 

Επίσης παρουσιάζεται μια τοπιογραφία του Βασίλη 
Θεοχαράκη, 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 αδελ-
φού του), συμπληρώνουν την έκθεση. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 15 Οκτωβρίου

Μουσεία

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

«Από την ανασκαφή στην παρουσίαση» 

Φιλοξενούμενη φωτογραφική έκθεση η οποία διορ-
γανώθηκε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου 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 εικό-
νες με κεντρικό θέμα την εργασία των υπαλλήλων 
στις παραπάνω Εφορείες.

Η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Ιουλίου

«Έιδώλιο. Ένας μικρόκοσμος από πηλό»

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στα πήλινα ειδώλια, μια 
ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία αρχαιολογικών αντι-
κειμένων. Ειδώλια κατασκευάζονταν στον ελληνικό 
κόσμο από την προϊστορική εποχή μέχρι το τέλος της 
αρχαιότητας και έτσι αποτελούν χαρακτηριστικό εύ-
ρημα των ανασκαφών τόσο σε νεκροταφεία, όσο και 
σε οικισμούς προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Η 
λέξη ειδώλιο είναι υποκοριστικό της λέξης είδωλον 
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 παραγω-
γής ειδωλίων στις σημαντικότερες αρχαιολογικές 
θέσεις της Μακεδονίας και της Θράκης ανά εποχή. 
Στη δεύτερη αίθουσα τα ειδώλια παρουσιάζονται σε 
θεματικές ενότητες με βάση τις ερμηνείες και τα 
σημαινόμενά τους. 

Διάρκεια Έκθεσης: Απρίλιος 2018

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154, 
τηλ. 2310 240002)

Inspire Project 2017: «Α deed without a name- Ένα έργο 
χωρίς όνομα» 

Η έκθεση περιλαμβάνει τα έργα της καλλιτέχνιδας 
Ruthi Helbitz Cohen, καθώς και τα έργα των νέων 

καλλιτεχνών του εργαστηρίου. Το “Inspire Project” 
2017 διερεύνησε τα διαφορετικά μέρη μιας αφήγη-
σης, η οποία είναι εγγενώς ανοικτή και πολύπλευρη, 
απελευθερώνοντας το λόγο για τον μύθο και την 
τέχνη από οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 17 Σεπτεμβρίου

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 Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη 
και στους Αγίους Τόπους), ηγούμενος της μονής Στου-
ντένιτσα, 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, βασίστηκε 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 χειροτονή-
θηκε αρχιμανδρίτης και αργότερα παρέμεινε στη μονή 
Φιλοκάλου, της οποίας υπήρξε ευεργέτης. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 13 Σεπτεμβρίου

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Στείλτε τις πολιτιστικές σας εκδηλώσεις εδώ:
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Ultimate style with 
ANCIENT ΚΑΛΛΟS Ancient jewelleries long kaftan

#μόδα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Το απόλυτο resort wear brand είναι αμι-
γώς Ελληνικό, από την Θεσσαλονίκη και 
ακούει στο όνομα ANCIENT ΚΑΛΛΟS.
Αποτυπώνοντας την ομορφιά και την αρ-
μονία της Ελλάδας και του καλοκαιριού, η 
γυναικεία γκαρνταρόμπα με τις δημιουρ-
γίες τους επαναπροσδιορίζεται, υιοθετώ-
ντας τα παραδοσιακά Ελληνικά κεντήματα 
και τα αρχαιοελληνικά σύμβολα μέσα από 
μία σύγχρονη οπτική. 
Οι founders του brand Λαμπρινή και Στέλ-
λα Σταύρου ένωσαν τις δυνάμεις τους, 
πάντα με κοινό πάθος το design και το 
Ελληνικό στοιχείο. Έμπνευση τους αποτε-

λεί σταθερά η αρχαία Ελληνική ομορφιά 
όπως αποκαλύπτει και το όνομα της εται-
ρίας τους «Αρχαίο κάλλος». 
Εκτός από τον σύγχρονο σχεδιασμό, προ-
σφέρουν παράλληλα υψηλή ποιότητα και 
αυτό ακριβώς συνετέλεσε στο να ταξιδέ-
ψει η Ancient Κάλλοs σε όλα τα μέρη του 
κόσμου, προβάλλοντας το Ελληνικό στοι-
χείο και δημιουργώντας μια νέα μορφή 
επιχειρηματικότητας με κύριο χαρακτηρι-
στικό, την εξωστρέφεια. 
 Απολαύστε τα! Iphigenia cotton blouse black

Linen dress karpathos

Lefkas dress black Penelope white embroidered kaftan

Karpathos off shoulder dress

Penelope embroidered linen kaftan

Karpathos embroidered white
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 2/8
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ. 
2310499999)
Αίθουσα 1
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωττι-
σμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 18:30
Αόρατος Έπισκέπτης – Contratiempo
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:45
Ο Κύκλος – The Circle
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 23:00 
Comfort 2
Overdrive
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:00
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρου-
ση – War for the Planet of the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 22:10
Αίθουσα 3
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωττι-
σμένο)
Προβολές: Σάββατο: 17:40
Έπιχείρηση: Καζίνο – The House
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:00, 22:10, 
00:10
Αίθουσα 4
Overdrive
Προβολές: Σάββατο: 17:20, 19:30, 21:40, 
23:45
Κυριακή- Τετάρτη: 19:30, 21:40, 23:45
Αίθουσα 5
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον Τόπο 
του
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:15, 22:00
Αίθουσα 7
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον Τόπο 
του
Προβολή: Σάββατο: 17:00
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρου-
ση – War for the Planet of the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:40, 22:30
Αίθουσα 8
Αρχηγός από Κούνια – The Boss Baby 
(Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 18:15
Πρόσεχε Τι Έύχεσαι – Wish Upon
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:20, 22:20, 
00:20
Kids- Αίθουσα 9

Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωττι-
σμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 18:00, 20:30
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον Τόπο 
του
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 23:00
VILLAGE Θερινό COSMOS
Έπιχείρηση: Καζίνο (The house)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:10, 23:15

ΘΈΡΙΝΟ ΣΙΝΈ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο χλμ. 
Πανοράματος Θέρμης, Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310346720)
Το Μόνο Αγόρι Στη Νέα Υόρκη
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:00, 23:00

Σινέ Άλσος (Θερινός) (Δεντροφυτεία 
Συκεών, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 
200190)
Τρέξε! – Get Out
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 21:00
Με τα Μάτια Ανοιχτά – A Peine 
J’Ouvre les Yeux
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 21:00

Θερινός Απόλλων (Σαρανταπόρου 4, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 828642)
Και Μαζί και Χώρια
Προβολές: Σάββατο 22:45, Τρίτη, Τετάρτη: 
22:45
Βρε, Καλώς τους! – A Bras Ouverts
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη (Εκτός 
Δευτέρας): 21:00
Όταν ο Χάρι Γνώρισε την Σάλι
Προβολή: Κυριακή 22:45

Θερινό Σινέ Άλεξ (Αγ.Σοφίας & 
Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 
269403)
Το Μόνο Αγόρι Στη Νέα Υόρκη
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:10, 22:45

Θερινός Έλληνίς (Λεωφόρος Στρατού 
11, τηλ. 2310292304)
Το Μόνο Αγόρι Στη Νέα Υόρκη
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: Ελληνίς 1: 
21:00,  Ελληνίς 2: 23:00
Αόρατος Έπισκέπτης – Contratiempo

Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: Ελληνίς 1: 
22:40
Έρωτας Μετ’ Έμποδίων – The Big Sick
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: Ελληνίς 2: 
21:00
Θερινός Ναταλί (Λεωφ. Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 3, τηλ. 2310 829457)
Επιχείρηση: Καζίνο – The House
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:00, 23:00

Θερινός Αύρα (Πλαζ Αρετσούς, Καλαμα-
ριά, τηλ. 2310 454525)

Βρε, Καλώς τους! – A Bras Ouverts
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 21:00, 23:00
Ο Κύριος Τίποτα – Norman
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 21:00, 23:00

Σινέ Παράδεισος (Περιοχή Στρεμπενιώ-
τη, Νεάπολη, τηλ. 2310 631700)
Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του 
Σπαθιού
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 21:00
Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό 
(Μεταγλωττισμένο)

Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 21:30

Σινέ Πυλαία (Πολυτεχνείου 20, Πυλαία, 
τηλ. 2313 302635)
Αόρατος Έπισκέπτης – Contratiempo
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:00, 23:00

Σινέ Τζένη Καρέζη (Πάρκο Κρύας Βρύ-
σης Δήμος Πολίχνης, τηλ. 2313302936)
Λατίνοι και Άθικτοι
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 21:30
Αντιρρησίας Συνείδησης – Hacksaw 

Ridge
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 21:30

Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωττι-
σμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 12:15, 14:30, 
17:00, 19:30, Δευτέρα- Τετάρτη: 17:00, 
19:30
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρου-

Σκηνοθεσία: Πάολο Τζενοβέζε 
Παίζουν οι: Τζιουζέπε 
Μπατιστόν, Άννα Φολιέτα, Μάρκο 
Τζιαλίνι, Εντοάρντο Λεό, Βαλέριο 
Μασταντρέα, Άλμπα Ρορβάχερ, 
Κάσια Σμούτνιακ

Επτά μακροχρόνιοι φίλοι μαζεύο-
νται στο σπίτι του ενός, για δείπνο. 
Όταν αποφασίσουν να μοιραστούν 
μεταξύ τους το περιεχόμενο κάθε 
μηνύματος, email και κλήσης 
που λαμβάνουν, πολλά μυστικά 
βγαίνουν στην επιφάνεια και 
οι ισορροπίες διαταράσσονται. 
Πρόκειται για την τεράστια ιταλική 
επιτυχία, στο σενάριο της οποίας 
βασίστηκαν οι «Τέλειοι Ξένοι» του 
Θοδωρή Αθερίδη. 

Σκηνοθεσία: Τζον Ρ. Λεονέτι 
Παίζουν οι: Τζόι Κινγκ, Σίντνεϊ Παρκ, Σάνον 
Πέρσερ, Ράιαν Φελίπε

Η 17χρονη Κλερ (Τζόι Κινγκ) προσπαθεί να 
επιβιώσει από την «κόλαση» του Λυκείου, πα-
ρέα με τις φίλες της, Μέρεντιθ (Σίντνεϊ Παρκ) 
και Τζουν (Σάνον Πέρσερ). Έτσι, όταν ο πατέρας 
της (Ράιαν Φελίπε) της χαρίζει ένα μουσικό 
κουτί με μία επιγραφή που υπόσχεται πως 
εκπληρώνει τις ευχές του κατόχου, σκέφτεται 
πως δεν έχει τίποτα να χάσει. Η Κλερ κάνει 
την πρώτη της ευχή και, προς μεγάλη της 
έκπληξη, πραγματοποιείται. Σύντομα, τα έχει 
όλα: χρήματα, δημοτικότητα και το αγόρι των 
ονείρων της. Τα πάντα μοιάζουν τέλεια –μέχρι 
τη στιγμή που οι πιο κοντινοί της άνθρωποι 
αρχίζουν να πεθαίνουν με φρικιαστικούς, δι-
εστραμμένους τρόπους. Τώρα, γεμάτη ενοχές, 
η Κλερ πρέπει να ξεφορτωθεί το κουτί, πριν 
αναγκαστεί να πληρώσει το απόλυτο τίμημα…

Perfetti SconosciutiΠρόσεχε Τι Έύχεσαι- Wish Upon 

Νέ
ες

 τα
ινί

ες
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ση – War for the Planet of the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:45
Αίθουσα 2
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον 
Τόπο του
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:30
Η Αποπλάνηση – The Beguiled
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 23:15
Αρχηγός από Κούνια – The Boss 
Baby (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 12:00, 
14:00, 18:15
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 18:15
Τραγούδα – Sing (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 16:00
Αίθουσα 3
Έπιχείρηση: Καζίνο – The House
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 13:30, 
15:30, 18:45, 20:45, 22:45,
Δευτέρα- Τετάρτη: 18:45, 20:45, 22:45
Αίθουσα 4
Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό 
(Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 12:30, 
17:30,
Δευτέρα- Τετάρτη: 17:30
Η Μπαλαρίνα και ο Μικρός Έφευρέ-
της – Ballerina (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 15:00
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η 
Σύγκρουση – War for the Planet of 
the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:45
Ο Κύκλος – The Circle
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 22:30
Αίθουσα 5
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωτ-
τισμένο)

Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 13:15, 
15:45, 18:00
Προβολές: Δευτέρα- Τετάρτη: 18:00
Overdrive
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:15
Πώς να Γίνεις Λατίνος Έραστής – 
How to Be a Latin Lover
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 22:15
Αίθουσα 6
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον 
Τόπο του
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 16:30, 
19:15, 22:00,
Δευτέρα- Τετάρτη: 19:15, 22:00
Μπάτε σκύλοι αλέστε – The Secret 
Life of Pets (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 13:00
Αίθουσα 7
Perfetti Sconosciuti
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:00
Πρόσεχε Τι Έύχεσαι – Wish Upon
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:15
Η Μούμια – The Mummy
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 23:10
Πελαργοί – Storks (Μεταγλωττι-
σμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 14:45
Η Έποχή των Παγετώνων: Σε Τροχιά 
Σύγκρουσης (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 12:45
Minions (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή: 16:45
Αίθουσα 8 (Θερινή)
Perfetti Sconosciuti
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:00

Πρόσεχε Τι Έύχεσαι – Wish Upon
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 23:00

Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Το-
μπάζη 15, Πυλαία, τηλ. 8018017837, 
2108092690)
Αίθουσα 1
Spider-Man: Η Έπιστροφή στον 
Τόπο του
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:30, 
22:20
Αίθουσα 3
Πρόσεχε Τι Έύχεσαι – Wish Upon
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:10, 
23:10
Αρχηγός από Κούνια – The Boss 
Baby (Μεταγλωττισμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:00
Αίθουσα 4
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η 
Σύγκρουση – War for the Planet of 
the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:30
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωτ-
τισμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:10
Αίθουσα 8
Overdrive
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 19:00
Έπιχείρηση: Καζίνο – The House
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 21:00, 
23:00
Αίθουσα 9
Αυτοκίνητα 3 – Cars 3 (Μεταγλωτ-
τισμένο)
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 20:00 
Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η 
Σύγκρουση – War for the Planet of 
the Apes
Προβολές: Σάββατο- Τετάρτη: 22:20

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 2/8

Έπιχείρηση: Καζίνο- The House Overdrive

War for the Planet of the Apes- Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση

Σκηνοθεσία: Άντριου Τζέι Κοέν 
Παίζουν οι: Γουίλ Φέρελ, Έιμι Πόλερ, Τζέισον Μαντζούκας, Ράιαν Σίμπκινς

Ο Γουίλ Φέρελ και η Έιμι Πόλερ πρωταγωνιστούν ως ο Σκοτ και η Κέιτ Τζοχάνσεν στην ταινία «Επιχείρηση: Καζίνο» με 
τον Άντριου Τζέι Κοέν να κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Αφότου ο Σκοτ και η Κέιτ χάνουν τα χρήματα πουν προόριζαν για τις σπουδές της κόρης τους Άλεξ, προσπαθούν απεγνω-
σμένα να τα κερδίσουν πίσω, ώστε να μπορέσει το παιδί τους να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Με τη βοήθεια του γείτονα 
τους Φρανκ, αποφασίζουν να ανοίξουν ένα παράνομο καζίνο στο υπόγειο του σπιτιού τους.

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

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. Προσλαμβάνονται για να κλέψουν μια εντυπωσια-
κή 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.

Σκηνοθεσία: Ματ Ριβς 
Παίζουν οι: Άντι Σέρκις, Γούντι Χάρελσον, Τόμπι Κέμπελ, Τζούντι Γκριρ, Τέρι Νόταρι, Τάι Όλσον

Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση», τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ 
και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη. Μετά 
τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση 
ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγμα-
τάρχης θα αναμετρηθούν σε μία επική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.
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#ατζέντα_θεάτρου
Βασιλικό Θέατρο
(Πλατεία Λευκού Πύργου, τηλ. 2315 200200)

ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: «…και με τη Νίκη!» 
Επτά χρόνια κρίση: επτά χρόνια μαγκούρα, αλλά 
και επτά χρόνια ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι. Γνώριμοι 
πια και αγαπητοί στο κοινό της Θεσσαλονίκης, 
επιστρέφουν διευρυμένοι φέτος… και με τη νίκη, 
σε σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδημητρίου και 
καταλαμβάνουν τη σκηνή του Βασιλικού Θεά-
τρου, με σκοπό να δημιουργήσουν μια καινούρια 
αποικία… γέλιου. Με σχεδία τους σπιντάτους 
διαλόγους, τις πειραγμένες ενορχηστρώσεις και 
τις κεφάτες χορογραφίες, οι ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι 
χαράζουν ένα αλλιώτικο ταξίδι, πίσω – μπρος 
στην ιστορία, έχοντας πυξίδα πάντα το γέλιο, 
που ενίοτε γίνεται πικρό! Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Μαριάννα Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, 
Χρύσα Ζαφειριάδου, Τέλης Ζαχαράκης, Δημήτρης 
Μορφακίδης, Αγγελική Νοέα, Χρήστος Παπα-
δημητρίου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Εύη Σαρμή, 
Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανίδου, Θάνος 
Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. Παραστάσεις: 
Έως 11 Αυγούστου: Τρίτη έως Παρασκευή, στις 
21:00

Θέατρο Κήπου
(Νικολάου Γερμανού, τηλ. 2310256775)

«3 Λαλούν και 2 Χορεύουν»  
Η παράσταση βασίζεται στην αναβίωση του 
αναψυκτηρίου, όπως το ξέραμε, με μια σημερι-
νή φρέσκια ματιά. Το κύριο πρόγραμμα είναι η 
χειμωνιάτικη επιτυχία «Αγαλματάκια ακούνητα, 
αμίλητα, αγέλαστα», μία παράσταση που δεν έχει 
σκοπό να αφήσει τίποτε όρθιο: σκετσάκια και σα-

τιρικά τραγούδια, μπαλάντες, αγαπημένα τραγού-
δια από τον κινηματογράφο και ροκ τραγούδια 
από τα 60’s έως σήμερα σε σκηνοθεσία Λευτέρη 
Ελευθερίου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λευτέρης 
Ελευθερίου, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Βα-
νέσα Αδαμοπούλου, Νεφέλη Παπαδερού, Τατιάνα 
Καλαντζή, Γιάννης Χατζηγεωργίου και οι Sleeping 
Band: Σωτήρης Βλησίδης: Πλήκτρα 
Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος: Πλήκτρα, Πιάνο, 
Ακορντεόν, Μπάσο 
Χάρης Κωνσταντόπουλος: Κλαρινέτο, Φλάουτο, 
Σαξόφωνο 
Στέλιος Πασχάλης: Τύμπανα  
Special Guest: Θανάσης Nemo Ψαρούλης  
Παράσταση: Τετάρτη 2 Αυγούστου στις 21:00

«Cinéλθετε». Stand up comedy που προσφέ-
ρει δυο ώρες ασταμάτητου γέλιου. Ο Διονύσης 
Ατζαράκης και ο Θωμάς Ζάμπρας μιλούν για την 
καθημερινότητα, τις σχέσεις, την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη, τα Τρίκαλα, τα σχολικά τους χρόνια, 
το facebook, τα ψυχολογικά τους, τον Μπάτμαν 
και τις πρώην τους. Αν έχετε και εσείς θέματα με 
την ποιότητα του τηλεοπτικού και κινηματογρα-
φικού τοπίου στις ημέρες μας, ή απλά θέματα με 
την πρώην σας, η παράσταση «Cineλθετε» είναι 
ιδανική για εσάς. 

Παράσταση: Τρίτη 1 Αυγούστου στις 21:15

Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών 
(τηλ. 23733 50107)

«ΑΛΕΞΉΣ ΖΟΡΜΠΑΣ» του Νίκου Καζαντζάκη 
Η εμβληματική μορφή του Αλέξη Ζορμπά από το 
μνημειώδες και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο 

του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Βίος και η Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά» ξαναζωντανεύει, με την αυθεντι-
κή μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, σε σκηνοθε-
σία του Σταμάτη Φασουλή και σε μια μοναδική 
διασκευή των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη 
Ρέππα. Η παράσταση θα ανέβει φέτος το καλο-
καίρι σε Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, τιμώντας 
το Έτος Καζαντζάκη 2017, που σηματοδοτεί τα 60 
χρόνια από το θάνατο του μεγαλύτερου Έλληνα 
συγγραφέα των νεότερων χρόνων. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Γρηγόρης Βαλτινός, Νίκος Βερλέκης 
Στέλλα Γκίκα, Ναταλία Δραγούμη, Ταμίλα Κου-
λίεβα, Άννα Μονογιού, Μέμος Μπεγνής, Τάκης 
Παπαματθαίου, Γιώργος Παράσχος, Γρηγόρης 
Σταμούλης και ο Ρένος Ρώτας. Παράσταση: 
Σάββατο 29 Ιουλίου στις 21:30

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΉ» 
Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα ζωντανέψει ένα μεγάλο 
συμβολικό και πολιτικό πρόσωπο της παγκόσμι-
ας κωμωδίας, τη «Λυσιστράτη», έργο παιγμένο 
το 411 π.Χ. στα Λήναια, μια από τις γιορτές προς 
τιμήν του Διονύσου. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης 
και η Ναταλία Τσαλίκη θα αναμετρηθούν, με το 
πρώτο και ίσως καλύτερο ζευγάρι που γέννησε η 
κωμική ψυχή ποτέ (Κινήσιας-Μυρρίνη), που στά-
θηκε προπομπός και σημείο αναφοράς για τη με-
τέπειτα δημιουργία όλων των κωμωδιογράφων 
μέχρι τις μέρες μας. Ο Γιάννης Μπέζος στο ρόλο 
του Πρόβουλου, μιας προσωπικότητας της ήδη 
παρηκμασμένης Αθήνας της εποχής, προσωπι-
κότητα που δυστυχώς παραμένει αναγνωρίσιμη, 
αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης 
που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν οι 

ηθοποιοί: Πέτρος Φιλιππίδης (Λυσιστράτη), Βλα-
δίμηρος Κυριακίδης (Κινησίας), Ναταλία Τσαλίκη 
(Μυρρίνη) και ο Γιάννης Μπέζος (Πρόβουλος). 

Παράσταση: Σάββατο 5 Αυγούστου στις 21:30

Αμφιθέατρο Σίβηρης 
(Σίβηρη, Περιμετρική Κασσάνδρας, τηλ. 237402 3997)
«ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ» 
Η διασκευή του έργου τον Αδερφών Γκριμ έγινε 
από τους Χάρη Ρώμα και Βαγγέλη Δουκουτσέλη 
με σκοπό να περάσουν το μήνυμα  στα παιδιά ότι 
στην πάλη ενάντια στο κακό η μεγαλύτερη άμυνα 
είναι η δύναμη της οικογένειας.

Υπάρχει βέβαια η  μάγισσα που προσελκύει τα 
παιδιά στο ζαχαρωτό σπίτι για να τα φάει, όμως 
εδώ η μάγισσα έχει την ικανότητα να μεταμορ-
φώνεται σε όμορφη γυναίκα! Κι αυτό γιατί το 
κακό στη πραγματική ζωή έχει την ικανότητα να 
μεταμφιέζεται σε κάτι όμορφο και ελκυστικό. 
Επίσης ο πιστός γάτος της μάγισσας που είναι το 
κωμικό στοιχείο του έργου, παλεύει συνεχώς 
μέσα του με την συνειδησή του.

Τα αδέρφια Χάνσελ και Γκρέτελ αθώα άλλα έξυ-
πνα, με ένα πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ τους και 
με τη διαρκή θέληση να στηρίξουν το χήρο πατέ-
ρα τους, δεν καταφέρνουν να τον  προστατέψουν 
από τα μάγια της σατανικής αλλά και γοητευτικής 
μάγισσας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Έλενα Καλλιγέρη, Σπύρος 
Κυριάκος, Κωνσταντίνα Σάννη, Ηλίας Παπακων-
σταντίνου, Ηλίας Νομικός

Παράσταση: Δευτέρα 31 Ιουλίου στις 21:00 

Η Visual Hellas σας προσφέρει 
επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
συλλογές rights managed, royalty free, 
editorial εικόνων και clips. Πρόκειται για 
εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικό-
τητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό 
σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία 
stock images, ειδησεογραφικά καθώς 
και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι το 
Masterfile, το Stockfood, το Alamy, 
το Χ17, το Startraks, το Afp και το 
Shutterstock. Τα αρχεία της Visual 
Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται 
με νέο υλικό rights managed, royalty 
free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, 
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr
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#πολιτισμός

Χωράνε δυο μεγάλοι συνθέτες όπως εσείς 
και ο κ. Καζαντζής σε μια κοινή σκηνή;

Από άποψη ρεπερτορίου γίνεται «μάχη» στο 
τι να παίξουμε και τι να αφήσουμε έξω. Αν 
δει κανείς την παράστασή μας είναι σαν ένα 
παιχνίδι. Οι δυο συνθέτες παίζουμε μαζί, μετά 
ο καθένας ξεχωριστά με τον ερμηνευτή, μετά 
παίζει ο ένας πιάνο και τραγουδάει ο άλλος. 
Υπάρχει δηλαδή και το σημείο εκείνο που 
τραγουδάμε και εμείς για να δείξουμε ότι οι 
συνθέτες δεν είμαστε κακόφωνοι, με πολύ 
χιούμορ βέβαια όλο αυτό. Πριν από κάποια 
τραγούδια λέμε και την ιστορία που υπάρχει 
πίσω από αυτά, στο κοινό αρέσει πολύ να μα-
θαίνει την αφορμή που μας δόθηκε να γρά-
ψουμε ένα τραγούδι.

Υπάρχει μια επιθυμία να κρυφοκοιτάμε στο 
παρελθόν, όσον αφορά στην μουσική…

Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική δημι-
ουργικότητα και το ταλέντο των ανθρώπων. 
Εμείς οι δυο συνθέτες ανήκουμε στην γενιά 
του ‘90, γιατί τότε αρχίσαμε να δημοσιεύου-
με έργα μας, μαζί με άλλους σημαντικούς 
καλλιτέχνες, που καθόρισαν το καλό ελλη-
νικό τραγούδι, εκείνη την περίοδο που ήταν 
αρκετά γόνιμη μουσικά. Από εκεί και πέρα 
υπάρχει στη ζωή και θετική και αρνητική πε-
ρίοδος στην δημιουργικότητα. Πολλές φορές 
δημιουργούνται πράγματα, αλλά δεν έχουν 
βρει τον δρόμο να δημοσιοποιηθούν. Σε άλ-
λες περιπτώσεις, επειδή τώρα διανύουμε μια 
δύσκολη κατάσταση στη χώρα, ο κόσμος δεν 
έχει ζεστή διάθεση, όπως είχε πριν από την 
κρίση. Ο κόσμος πλέον είναι «σκοτεινός», 
γι’ αυτό μπορεί να μην φταίει η δημιουργία, 
αλλά η κοινωνική συγκυρία και καλό είναι να 
είμαστε επιεικής με τους νεότερους και να 
τους δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας, γιατί 
πιστεύω ότι θα μας δώσουν ενδιαφέροντα 
δείγματα γραφής.

Πως επηρεάζει η κρίση έναν δημιουργό;

Το επάγγελμά μας θεωρείται πολυτελείας. 
Ένας οποιοδήποτε άνθρωπος στην εποχή της 
κρίσης πρώτα κοιτάει πως θα επιβιώσει και 
ύστερα θα δώσει χρήματα για διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, πολιτισμό. Υπό αυτήν την έννοια 
σίγουρα η δουλειά μας έχει επηρεαστεί, η 

χρηματοδότηση έχει μειωθεί και υπάρχει μια 
απαξίωση της δισκογραφίας, η οποία οφείλε-
ται και σε όλη αυτή την νοσηρή κατάσταση 
των CD-δώρων που έδιναν για πάρα πολλά 
χρόνια οι εφημερίδες και έτσι ευτέλισαν την 
δισκογραφία, την τιμή του δίσκου και την 
σχέση του ακροατή με το μουσικό αντικεί-
μενο. Από την άλλη, αν σταματήσουμε να 
δημιουργούμε και να παράγουμε έργο και 
δραστηριότητα τα 20-25 άτομα που σε κάθε 
εποχή εκπροσωπούν τον μουσικό πολιτισμό, 
θα πεθάνει ο πολιτισμός στην χώρα. Αυτό δεν 
μπορεί να γίνει, οπότε εμείς έχουμε αποφα-
σίσει, και αναφέρομαι σε όλους εκείνους που 
ανήκουμε στην ίδια κατηγορία, ότι παρόλες 
τις επιπρόσθετες δυσκολίες που έχει αυτή 
η περίοδος να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
της παρουσίας μας στον πολιτισμό.

Επίσης, θέλω να πω ότι εμείς οι δημιουρ-
γοί έχουμε την ευθύνη της υποστήριξης της 
δουλειάς μας. Στην Ελλάδα μετά την μεταπο-
λίτευση υπήρξε μια μετάβαση του ενδιαφέ-
ροντος από τον δημιουργό στον τραγουδι-
στή. Αυτό δημιούργησε και κάποια πειρατικά 
στοιχεία, γιατί έδιωξε από το προσκήνιο τους 
δημιουργούς σε ένα μεγάλο ποσοστό και 
ανέβασε μερικούς τραγουδιστές-όχι όλους- 
που μονοπώλησαν χωρίς νόημα. Το τραγού-
δι έχει ένα μεγάλο τρίγωνο, τον δημιουργό 
της μουσικής, του στίχου και τον ερμηνευτή. 
Αυτοί οι τρεις ρόλοι πρέπει να βρίσκονται σε 
μια ηθική και δημιουργική ισοτιμία, μόνο έτσι 
προχωρά το τραγούδι και η τέχνη μας.

Οπότε βλέπετε φως στον ορίζοντα;

Αν δει κανείς την σημερινή πραγματικότητα 
σε σχέση με εκείνη του 1995-2005 οπωσδή-

ποτε η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. 
Από την άλλη αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε 
στην φάση ενός νέου ξεκινήματος, ότι δη-
λαδή όλη η ελληνική κοινωνία παρά το γε-
γονός ότι είναι πληγωμένη, απογοητευμένη, 
ταλαιπωρημένη αρχίζει και συνειδητοποιεί 
την ανάγκη να ξεκινήσει από την αρχή κρα-
τώντας τα καλά πράγματα, αλλά ξαναχτίζο-
ντας ένα «σπίτι», το οποίο γκρεμίστηκε. Δεν 
πιστεύω ότι οι κοινωνίες πεθαίνουν.

Πως θα περιγράφατε το τωρινό μουσικό 
τοπίο στη χώρα;

Θα έλεγα πως είναι μεταβατικό. Βρισκόμαστε 
σε μια στιγμή στην οποία επανακαθορίζουμε 
την σχέση μας με πράγματα, τα επαναξιο-
λογούμε και αναζητούμε το καινούργιο, την 
ανανέωση. Τουλάχιστον στο ερμηνευτικό πε-
δίο βλέπω πολλούς νέους, αλλά δεν βλέπω 
την ίδια ένταση στο δημιουργικό. Η δουλειά 
μας δυσκολεύτηκε και ο δίσκος έχασε την 
αγοραστική του δυναμική, υπάρχει μια δυ-
σκολία στην πληροφόρηση. Ζούμε στη ψευ-
δαίσθηση του «όλα υπάρχουν και όλα είναι 
γνωστά» λόγω του ιντερνέτ, αλλά το διαδί-
κτυο δεν έχει φίλτρο, τα έχει όλα. Ένας πο-
λιτισμός όμως κρίνεται από το φίλτρο και την 
πρόταση που κάνει.

Πώς σας φαίνεται η υπερπληθώρα μουσι-
κών talent shows;

Τα talent shows είναι μια καταστροφή για 
τους ανθρώπους. Εάν ψάξετε τα συμβόλαια 
των talent shows, δηλαδή με ποιες προϋπο-
θέσεις μπαίνει κάποιος και τι υποχρεώσεις 
έχει αν νικήσει θα καταλάβει ότι υπάρχει μια 
ελάχιστη ωφέλεια για τα πρόσωπα και πολύ 
μεγάλη ωφέλεια για τις εταιρείες παραγωγής 
που δημιουργούν πρόσκαιρες φίρμες, τις 
οποίες μετά «γκρεμίζουν» για τους επόμε-
νους παίκτες. Αν δείτε τους παίκτες που βγή-
καν στις πρώτες θέσεις των talent shows και 
βρείτε πόσοι κατάφεραν να κάνουν μια μικρή 
καριέρα, γιατί μεγάλη δεν έκανε κανείς τους, 
δεν θα βρείτε σχεδόν κανέναν. Την μόνη που 
μπορώ να θυμηθώ είναι την Ραλλία Χρηστί-
δου που έχει κάνει μια καριέρα και είναι καλή 
τραγουδίστρια.

«Δεν πιστεύω ότι οι κοινωνίες πεθαίνουν»
ΈΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΈΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΈΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Φέτος το καλοκαίρι ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου μαζί με τον Γ. Καζαντζή, περιοδεύουν στην Ελλάδα. «Αυτό που κάνουμε δεν σχετίζεται με τις διασκεδαστικές συναυλίες 
του καλοκαιριού, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που παρουσιάζουμε είναι βαρύ. Απλώς δημιουργούμε μια ήσυχη και μελωδική βραδιά κατά την οποία παίζουμε τα πάρα πολλά 
γνωστά τραγούδια μας», δήλωσε στην Karfitsa o κ. Ανδρέου. Μεταξύ άλλων ο καταξιωμένος δημιουργός μίλησε για την κρίση, την αισιοδοξία του για το μέλλον, την 

μεταβατική περίοδο της μουσικής και εξήγησε ποιο είναι το «μεγάλο τρίγωνο του τραγουδιού».

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού
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#ζώδια

Αυτή η Πανσέληνος θα σας φέρει ό,τι ακριβώς περιμένατε. Μία 
ερωτική ένωση με τον άνθρωπο που σας έχει πάρει τα μυαλά 
είναι το καλύτερο δώρο που θα λάβετε μέσα στον Αύγουστο. 
Φροντίστε να το νιώσετε όλο αυτό, χωρίς να σκέφτεστε 
αρνητικά. Ένα ταξίδι θα είναι μία ξεχωριστή εμπειρία που 
πρέπει να ζήσετε. 

Η Πανσέληνος του Αυγούστου σάς προωθεί για έναν νέο έρωτα, 
που δεν είστε και σίγουροι για τη διάρκειά του. Βρίσκεστε σε μία 
περίοδο που πήρατε πολλές αποφάσεις και τώρα δεν ξέρετε αν 
έχετε πράξει το καλύτερο. Αν συναντήσετε έναν πειρασμό μέσα 
σε φιλικό περιβάλλον, φροντίστε να μην είναι απαγορευμένος και 
να ανήκει αλλού.

Αν νομίζετε ότι αυτή η περίοδος θα είναι συνηθισμένη, κάνετε 
μεγάλο λάθος. Θα έρθουν τα πάνω-κάτω και δεν θα υπάρχει 
σιγουριά για το αύριο. Οι σχέσεις ταράζονται και ο έρωτας 
μεγαλουργεί μέσα από τις δυσκολίες. Αν και οι περισσότεροι 
από σας το έχετε νιώσει στο πετσί σας, σας διαβεβαιώνω ότι 
όλα θα αλλάξουν σε προσωπικό επίπεδο.  

Θα σας χαρακτήριζα «μερμηγκάκια» και αυτό όχι άδικα. Γύρω 
σας υπάρχουν ερωτοχτυπημένες υπάρξεις και εσείς κοιτάτε 
την επαγγελματική σας πορεία με πολύ μεγάλο πάθος. Καλό 
είναι να ασχοληθείτε και λίγο με τον έρωτα, που θα σας δώσει 
λάμψη στα μάτια. Όσο για τον ξαφνικό έρωτα,… ούτε λόγος. 
Αρκεστείτε σε ό,τι γνωρίζετε και δεν σας ταλαιπωρεί. 

Οι περισσότεροι από σας το έχετε ρίξει στη δουλειά και δεν 
ζείτε αυτό που σας προσφέρει το καλοκαίρι σε προσωπικό 
επίπεδο. Νιώθετε ολοκλήρωση μέσα από τη δημιουργική 
σας αυτή περίοδο και η Πανσέληνος στις 7 Αυγούστου μπορεί 
και να σας αφήσει λίγο αδιάφορους και βολεμένους στην 
καθημερινότητά σας.

Ο Αύγουστος δεν θα σας αγαπήσει ιδιαίτερα. Μπορεί να έχετε 
κάποια κατάλοιπα από το παρελθόν που πρέπει να διαχειρι-
στείτε με πολλή προσοχή για να μην πληγώσετε και μην πλη-
γωθείτε. Βέβαια ο έρωτας ίσως να έρθει την πιο ακατάλληλη 
στιγμή ή να επιμένετε στο να προσεγγίζετε ερωτικά κάποιο 
πρόσωπο που το ενδιαφέρον του για σας δεν είναι αρκετό. 

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στις 7 θα σας δώσει εσωτερική 
δύναμη να προχωρήσετε μετά από αλλαγές που ζήσατε σε 
προσωπικό επίπεδο. Κάποιοι από σας θα βρουν την ηρεμία 
σε μία νέα αγκαλιά ή θα «παίξουν» σε δύο ταμπλό, μέχρι να 
σιγουρευτούν σε ποια αγκαλιά ανήκουν. 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΈΣ

ΛΈΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο έρωτας είναι πολύ κοντά σας. Ίσως μάλιστα να πρέπει να 
κόψετε συναισθηματικούς δεσμούς με κάποιο πρόσωπο, για να 
προχωρήσετε στην επόμενη αγκαλιά, που είναι πολύ σημαντική 
για σας. Ο Αύγουστος δεν θα σας αφήσει μόνους, αλλά μη 
γίνεστε τόσο βιαστικοί με τις αποφάσεις σας. 

Ο Αύγουστος χαρακτηρίζεται από τους πιο ερωτικούς μήνες του χρόνου. Ιδίως στην Ελλάδα, το καλοκαίρι είναι ένας επίγειος παράδεισος, πλημυρισμένος με το υγρό στοιχείο και τα 
πανέμορφα μέρη, που δεν αφήνουν αδιάφορο και ασυγκίνητο ακόμη και το πιο ορθολογιστικό μυαλό. Ο έρωτας γεννιέται εύκολα στη θερινή αγκαλιά του Αυγούστου και φέτος κάποιοι 
από σας θα ζήσετε το ερωτικό πάθος στον μέγιστο βαθμό. 

Μετά από έναν Ιούλιο που σας ταλαιπώρησε σε κάθε επίπεδο, 
τώρα ήρθε η στιγμή να πάρετε τη χαρά που δικαιούστε. Βέβαια 
να μη βιαστείτε να πείτε ότι «βρήκα τον άνθρωπο της ζωής 
μου», γιατί μην ξεχνάτε ότι σε περίοδο εκλείψεων θα πρέπει 
να είστε φειδωλοί σε ό,τι σκέφτεστε και ιδίως σε ό,τι ζείτε. 

Έχετε πολλές πιθανότητες να βρείτε τον έρωτα της ζωής 
σας σε ένα ταξίδι. Μην κλειστείτε λοιπόν μέσα στο σπίτι και 
απολαύστε τις όμορφες συντροφιές φίλων, που θα σας δυνα-
μώνουν τη θετική άποψη για τη ζωή. Κάποια ξεκαθαρίσματα σε 
προσωπικό επίπεδο είναι αναγκαία αυτή την περίοδο.

Θέλετε οπωσδήποτε να ηρεμήσετε σε προσωπικό επίπεδο, αν 
και αυτό γίνεται με διαλείμματα. Η Πανσέληνος του Αυγούστου 
στις 7 θα σας βρει γεμάτους όνειρα για το μέλλον. Μην ξεχνάτε 
όμως ότι δεν πρέπει να αγκαλιάζετε πολύ σφικτά τον/τη 
σύντροφό σας, γιατί θα σας εγκαταλείψει λόγω… ασφυξίας. 

Η Πανσέληνος απέναντι από το ζώδιό σας θα σας κάνει να 
ζείτε στο επίκεντρο των γεγονότων. Θα έχετε τη δυνατότητα 
να αλλάξετε τα κακώς κείμενα και να βρείτε την αγκαλιά που 
σας αξίζει. Αν και ο Αύγουστος θα καίει από γεγονότα, θα 
έχετε πολύ ερωτική διάθεση και ταμπεραμέντο, ώστε να σας 
συγχωρούν ακόμη και όταν… παρεκκλίνετε. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Ποιοι θα ερωτευτείτε κάτω από τη λάμψη της αυγουστιάτικης Πανσελήνου

Ο γάμος του mister Tourism 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Ένας «γαλάζιος» γάμος τελέστηκε πριν από λίγες ημέρες 
στο Λιτόχωρο Πιερίας!

Ο στενός συνεργάτης του Απόστολου Τζιτζικώστα και Αντι-
περιφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος νυμφεύτηκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του Γεωργία Τσαλκίδου.

Ο γάμος τελέστηκε στο Λιτόχωρο και εκτός από τους φίλους 
του ζευγαριού παρόντες ήταν όλοι οι συνάδελφοι αντιπερι-
φερειάρχες του κ. Θάνου. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λεί-
πει και ο Απόστολος Τζιτζικώστας με την σύζυγό του Ελεάνα 
Βλάχου.

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι ο Κώστας Δέδες και η Να-
τάσα Ντάτση. Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο με τους 
καλεσμένους να μην ξεπερνούν τους 250.

Photo credits:  OKTO Photography
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Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ακαδημαϊκών από όλο 
τον κόσμο, ξεκίνησαν οι εργασίες του Παγκόσμιου Φόρουμ 
Ολυμπιακής Καινοτομίας, από το Πανεπιστήμιο Tsukuba, του 
Τόκιο σε συνδιοργάνωση με το Ολυμπιακό Μουσείο. Οι εργα-
σίες του δικτύου θα διαρκέσουν τρεις ημέρες στη Θεσσαλονί-
κη, ενώ θα ολοκληρωθούν σε Αρχαία Ολυμπία και Αθήνα, την 
1η Αυγούστου. Εναρκτήριο χαιρετισμό και καλωσόρισμα στην 
πόλη που φιλοξενεί το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο της χώ-
ρας, απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργος Δημαρέλος, ο οποίος 
αφού αναγνώρισε την εν γένει προσφορά του Μουσείου στο 
κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, υπογράμμισε 
πως ανάλογες ενέργειες δικτύωσης, συμβάλλουν στην ενί-
σχυση της εξωστρέφειας και αναβαθμίζουν διεθνώς το ρόλο 
της Θεσσαλονίκης. Η Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου 
και συντονίστρια των εργασιών, Δρ.Κυριακή Ουδατζή τόνισε 
μεταξύ άλλων, πως και αυτή η συνάντηση αποτελεί ομαλή 
εξέλιξη των διεθνών σχέσεων που εδώ και χρόνια, σταθερά 
και μεθοδικά καλλιεργεί το Μουσείο, με πολιτιστικούς αλλά και 
εν γένει φορείς της Ολυμπιακής οικογένειας και με στόχο τη 
δημιουργία δικτύων συνεργασίας. Το Ολυμπιακό Κίνημα απο-
τελεί την όσμωση πολιτιστικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών 
αρχών και ιδεών και παρόμοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, 
από όλους τους φορείς που το υπηρετούν, και ιδιαίτερα εκεί-
νων που εδράζουν στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, 
είναι επιβεβλημένες. 

Τέλος, ο Δρ. Αλέξης Λύρας, Επίκουρος Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου της Tsukuba, ευχαρίστησε θερμά το Μουσείο για 
την άψογη φιλοξενία και ανέδειξε την ανάγκη, ενόψει και των 
επικείμενων Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2020, ανταλ-
λαγής απόψεων και εμπειριών. 

Σημειώνεται πως στη διεθνή συνάντηση συμμετέχουν εξέχο-
ντες επιστήμονες από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια από όλο 
τον κόσμο, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ολυμπιακή Παι-
δεία και στην διάχυση του Ολυμπισμού ως φιλοσοφία ζωής, 
παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές σύγχρονης παιδαγωγι-
κής. Το Ολυμπιακό Μουσείο, ως θεματοφύλακας της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, με πολυετή εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού 
αλλά και υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, μεταλαμπαδεύει καθημερινά σε χιλιάδες μαθητές προ-
γράμματα Ολυμπιακής Παιδείας, με στόχο ένα καλύτερο αύριο, 
που στηρίζεται στις Ολυμπιακές αρχές και αξίες. 

Παγκόσμιο Φόρουμ  
Ολυμπιακής Καινοτομίας

#social_life
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Αναμέτρηση… αριθμός 172!

Ο ΠΑΟΚ φόρεσε την περασμένη εβδομάδα το ευρωπαϊκό 
του «κουστούμι» (μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι 
γραμμές δεν είχε γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του πρώτου 
αγώνα με την Ολιμπίκ Ντόνετσκ) και έφτασε τα 171 ματς στα 
γήπεδα της Ευρώπης, ενώ την προσεχή Πέμπτη (3/8, 21:00) 
δίνει στην Τούμπα κόντρα στην ουκρανική ομάδα το 172ο, 
στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, 
που θα κρίνει και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του 
Europa League.

Η πλειονότητα των ματς του «δικεφάλου» στα ευρωπαϊκά 
κύπελλα είναι για το Europa League, με τον ΠΑΟΚ να έχει 
δώσει 130 ματς (πριν από αυτό με την Ολιμπίκ), μετρώντας 
51 νίκες, 40 ισοπαλίες και 39 ήττες. Παράλληλα, έχει πετύχει 
182 γκολ και έχει δεχτεί 145.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά δεν έχει ολοκληρω-
θεί και ο Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς μαζί με τους συνεργάτες 
του αναζητούν τους παίκτες εκείνους, που θα καλύψουν τα 
κενά, τα οποία υπάρχουν στο έμψυχο δυναμικό. Ελάχιστα εί-
ναι τα κομμάτια, που λείπουν από το παζλ του ρόστερ, όμως, 
πρέπει το ταχύτερο δυνατό να συμπληρωθούν, καθώς ο και-
ρός περνάει και οδεύουμε ολοταχώς για την έναρξη του ελ-
ληνικού πρωταθλήματος στα μέσα Αυγούστου.

Ξετρελαμένοι με την… Τούμπα

Για πολλούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ η εικόνα της Τού-
μπας ήταν… γνώριμη, για άλλους, όμως, όχι! Οι… νέοι στην 
ομάδα είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία πρώτη γεύση από 
την ατμόσφαιρα, που επικρατεί στο γήπεδο της ομάδας, 
στο πρόσφατο φιλικό με την κυπριακή Ανόρθωση, όπου οι 
«ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 2-0. Μπορεί το γήπεδο να 
μην ήταν γεμάτο, ωστόσο, υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα και 
ήταν αρκετή για τους νεοαποκτηθέντες παίκτες της ομάδας 
να καταλάβουν πού ήρθαν και ν’ ανυπομονούν για την επί-
σημη έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Το… déjà vu με τον Λεβαδειακό

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες απομένουν για την έναρξη 
του φετινού πρωταθλήματος της Super League, η σέντρα 

του οποίου είναι προγραμματισμένη για τις 19-20 Αυ-
γούστου. Πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο νέο πρω-
τάθλημα θα είναι ο Λεβαδειακός εκτός έδρας, ένα ματς 
που φαίνεται να είναι στα μέτρα του «δικεφάλου», 
προκειμένου αυτός να ξεκινήσει με το… δεξί. Υπενθυ-
μίζεται πως η ομάδα από τη Λιβαδειά ήταν και πέρυσι 
ο πρώτος αντίπαλος του «ασπρόμαυρου» συλλόγου (της 
είχε επιβληθεί με 1-0) στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της φετινής πρεμιέρας έχει ως 
εξής: Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη-Λαμία, Πλα-
τανιάς-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπο-
λης-ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακός-ΑΕΛ, Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, 
Κέρκυρα-Πανιώνιος.

«Φεύγουν» τα διαρκείας

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής στο κά-
λεσμα των υπευθύνων και αγοράζει εισιτήρια διαρκείας, 
στηρίζοντας με τον τρόπο του τη φετινή προσπάθεια των 
διοικούντων και εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην 
προσπάθειά τους. Ήδη περισσότερα από 3.500 εισιτήρια δι-
αρκείας έχουν «φύγει» τις τελευταίες ημέρες από τα γρα-
φεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, νούμερο εντυπωσιακό αν 
σκεφτεί κανείς πως οι κυπελλούχοι Ελλάδας «κουβαλάνε» 
την βαριά τιμωρία των επτά αγωνιστικών από την περσινή 
χρονιά, όπερ σημαίνει ότι οι φίλοι του συλλόγου θα χρεια-
στεί να κάνουν… υπομονή για να δουν από κοντά τους παί-
κτες του Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς.

Η… σιωπή του Σαββίδη

Η απουσία του Ιβάν Σαββίδη από τη Θεσσαλονίκη το τελευ-
ταίο διάστημα έκανε πολλούς ν’ αναρωτηθούν αν συμβαίνει 
κάτι με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, ενώ δεν ήταν και λίγοι 
οι… καλοθελητές που έκαναν λόγο ακόμα και ότι είναι άρ-
ρωστος. Ο ίδιος, βέβαια, όσα χρόνια ασχολείται με τον «δι-
κέφαλο» έχει αποδείξει πως προτιμάει τις πράξεις από τα… 
πολλά λόγια, γνωρίζοντας πότε πρέπει να μιλήσει.

Ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν από λίγες ημέρες 

με… φόντο τη Football League η Βέροια, η οποία αναμέ-

νεται να παρουσιαστεί μ’ ένα τελείως διαφορετικό «πρό-

σωπο», αφού η πλειοψηφία των παικτών της περσινής 

χρονιάς αποτελεί παρελθόν, όπως και ο προπονητής, 

ενώ πολλοί καινούριοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει στο 

σύλλογο. Η ιστορική ομάδα της Ημαθίας επιχειρεί ένα νέο 

ξεκίνημα στη Β’ Εθνική, μετά τη δύσκολη περσινή χρονιά.

Της Ελένης Τσαλκατίδου #γήπεδα

ΒΕΡΟΙΑΑποδεκατισμένος είναι ο Ηρακλής, μετά τις 
πρόσφατες εξελίξεις, που θέλουν την ομάδα 
να υποβιβάζεται εξωαγωνιστικά στη δεύτε-
ρη τη τάξει εθνική κατηγορία, αφού παίκτες 
και προπονητές δεν υπάρχουν, διοίκηση 
δεν υπάρχει και το μεγάλο ερωτηματικό 
είναι τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο 
εξής. Είναι χαρακτηριστικό πως το ρόστερ 
της ομάδας έχει αποδεκατιστεί, αφού η 
πλειονότητα των παικτών έχει αποχωρήσει 
από την ομάδα και οι περισσότεροι έχουν 
βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Αυτή την 
στιγμή στο δυναμικό της ομάδας υπάρχουν 
ελάχιστοι ποδοσφαιριστές που και αυτοί δεν 
είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν.

Ευχάριστα νέα επεφύλασσε η προηγούμενη εβδομάδα 
για την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, αφού οι «κίτρι-
νοι» πήραν αδειοδότηση από την ΕΠΟ για τη συμμε-
τοχή τους στο πρωτάθλημα της SuperLeague, αλλά 
και σε αυτό της Football League. Με δεδομένο αυτό 
προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, 
σε συνεργασία και με τον νέο προπονητή, Δημήτρη 
Σπανό, ο οποίος παρακολουθεί στενά ποδοσφαιριστές, 
που έχει στα υπόψη του. Στο μεταξύ, την Δευτέρα 
αναχωρεί για τα 3-5 Πηγάδια της Νάουσας η αποστο-
λή των «κίτρινων», όπου και θα πραγματοποιηθεί το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Άρης θα παραμεί-
νει εκεί μέχρι τις 14 Αυγούστου και εν συνεχεία θα 
επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχίσει τις 
προπονήσεις και θα δώσει τα πρώτα φιλικά.

Μαζεύουν τα κομμάτια τους Η αδειοδότηση και η ενίσχυση

ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΗΣ

Μάχη με τον χρόνο
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ
Οι ημέρες περνούν χωρίς να υπάρχει καμία ου-
σιαστική εξέλιξη στον μπασκετικό Άρη, καθώς τα 
οικονομικά προβλήματα του μεγαλομετόχου της 
«κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Νίκου Λάσκαρη, παραμέ-
νουν. Η συμφωνία με τον Παναγιώτη Γιαννάκη 
αποτέλεσε μία… προσωρινή νότα αισιοδοξίας, 
ωστόσο, ο χρόνος κυλάει και στον Άρη βλέπουν 
τους αντιπάλους τους να δυναμώνουν και τη δική 
τους την ομάδα ν’ αποδυναμώνεται.
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Ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν από λίγες ημέρες 

με… φόντο τη Football League η Βέροια, η οποία αναμέ-

νεται να παρουσιαστεί μ’ ένα τελείως διαφορετικό «πρό-

σωπο», αφού η πλειοψηφία των παικτών της περσινής 

χρονιάς αποτελεί παρελθόν, όπως και ο προπονητής, 

ενώ πολλοί καινούριοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει στο 

σύλλογο. Η ιστορική ομάδα της Ημαθίας επιχειρεί ένα νέο 

ξεκίνημα στη Β’ Εθνική, μετά τη δύσκολη περσινή χρονιά.

Το ανδρικό τμήμα πόλο του ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1931 
και οι πρώτες προπονήσεις γίνονταν στο θα-

λάσσιο χώρο μπροστά στη σημερινή 
«Στάση Φλέμινγκ» δίπλα στα Λουτρά 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου ελλείψει 
κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι χαρακτηριστικό πως ο χώρος 
ανάμεσα σε μία βάρκα και μία θαλάσ-
σια σκάλα οριοθετούσε τον χώρο των 

προπονήσεων!

Το τμήμα σημείωσε την πρώτη του μεγάλη 
νίκη απέναντι στον Ηρακλή το 1952 και επί 
του Άρη το 1954, σε μία περίοδο που αγω-

νίζονταν στη Β’ Εθνική, όμως, η πορεία του 
δεν ήταν αντίστοιχα ανοδική. Το 1975 κατα-

σκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Κολυμ-
βητήριο και έτσι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τη δυνατότητα να 

προπονείται ισάξια με τις ομάδες της Αθήνας, που δι-
έθεταν πολύ νωρίτερα κολυμβητικές εγκαταστάσεις. 
Το 1985 οι «ασπρόμαυροι» αγωνίστηκαν για πρώτη 
φορά στην ιστορία τους στην Α’ Εθνική, ωστόσο, 
παρά τις μεγάλες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και 
Χίο υποβιβάστηκαν στην Α2, όπου παρέμειναν για 15 
χρόνια.

Το 1989 ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Θανάσης Κα-
τσαρής, και ο έφορος του τμήματος, Γιάννης Ελευθε-
ριάδης, προχώρησαν στην ενίσχυση της ομάδας και 
δέκα χρόνια μετά ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την επιστρο-
φή του στα μεγάλα σαλόνια. Τα τελευταία χρόνια, η 
ομάδα έχει καθιερωθεί στις σημαντικές δυνάμεις της 
ελληνικής υδατοσφαίρισης, ενώ την περσινή χρονιά 
έφτασε μέχρι τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος και το 
φάιναλ-φορ του κυπέλλου Ελλάδας.

Η Έλσα Μάστακα είναι κυ-
πελλούχος Ελλάδας με τη 
γυναικεία ομάδα χάντμπολ 
του ΠΑΟΚ και παράλληλα 

εργάζεται στην οικογενεια-
κή επιχείρηση των γονιών της, 

συνδυάζοντας τον αθλητισμό 
υψηλού επιπέδου με τη δουλειά! 

Η έμπειρη αθλήτρια μοιράζει την 
καθημερινότητά της ανάμεσα στην 

κάβα, όπου εργάζεται το πρωί και τα 
γήπεδα του χάντμπολ το απόγευμα. Το 
εντυπωσιακό, μάλιστα, είναι ότι παρ’ 
ότι είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ και εν 
ενεργεία αθλήτρια, δεν έχει ασχοληθεί 
ποτέ επαγγελματικά με το αντικείμενο 
των σπουδών της.

Η πρώτη επαφή με το χάντμπολ
Η… αγάπη της για το χάντμπολ χρονο-
λογείται από το 1997, όταν και έκανε τα 
πρώτα της βήματα στο άθλημα σ’ ένα 
σύλλογο στη Μενεμένη. Ακολούθησαν οι 
Ελπίδες Δράμας, ο Άρης, ο Μέγας Αλέξαν-
δρος Γιαννιτσών, οι Πρωτοπόροι και την 

τελευταία πενταετία ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο 
έχει γευτεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Δύο 

φορές στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον 
«δικέφαλο», μία τη σεζόν 2013-’14 και μία ακόμη 

τη σεζόν 2015-’16, ενώ πρόσφατα ανανέωσε τη συ-
νεργασία της με την ομάδα, τη φανέλα της οποίας θα συνε-
χίσει να φοράει για μία ακόμη χρονιά.
Παράλληλα, όμως, με τα επιτεύγματά της στη σάλα, η Μά-
στακα διακρίνεται και στην άμμο! Αποτελεί μέλος της Εθνι-
κής ομάδας μπιτς χάντμπολ, με την οποία έχει κατακτήσει 
τη 2η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2015 και την 
6η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν από λίγες 
ημέρες!

Η επαφή με τα παιδιά και τα ΤΕΦΑΑ
Η Έλσα Μάστακα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα 
ΤΕΦAΑ το 2009. Αν και αθλήτρια, η γυμναστική ακα-
δημία δεν ήταν η πρώτη της επιλογή στο μηχανογρα-

φικό δελτίο, αφού η ίδια ήθελε να περάσει στο Παιδαγωγικό. 
«Με φανταζόμουν δασκάλα», όπως λέει, ενώ παραδέχεται πως 
«μου αρέσει ν’ ασχολούμαι με τα παιδιά».
Οι συγκυρίες, όμως, τα έφεραν έτσι και βρέθηκε φοιτήτρια 
των ΤΕΦΑΑ στις Σέρρες. Πήρε το πτυχίο της, αλλά δεν ένιωσε 
ποτέ την ανάγκη ν’ ασχοληθεί προπονητικά με τον αθλητισμό 
και, όπως δηλώνει «δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου 
προπονήτρια, γιατί είμαι στην απέναντι όχθη του ποταμιού…».

Η συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης

Οι γονείς της εδώ και χρόνια διατηρούν μία κάβα ποτών στη 
δυτική Θεσσαλονίκη. Η Έλσα Μάστακα, λοιπόν, την επομένη 
της… ορκωμοσίας της ανέλαβε να συνεχίσει την οικογενειακή 
επιχείρηση, στην οποία εργάζεται μέχρι σήμερα. Την «τρέχουν» 
μαζί με την αδερφή της, με αποτέλεσμα το πρωί να εργάζεται 
σε αυτήν και το απόγευμα να προπονείται στη Μίκρα. Η καθη-
μερινότητά της είναι δύσκολη και απαιτεί θυσίες, με τη διεθνή 
αθλήτρια να παραδέχεται πως «θα ήθελα να δω πώς είναι να 
έχεις να σκεφτείς μόνο το χάντμπολ!».

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η 
παράταξη του κ. Βαγγέλη Γραμμένου 
θα είναι αυτή η οποία και θα πλειο-
ψηφήσει στις προσεχείς εκλογές της 
ΕΠΟ (18/8). Άλλωστε για να χάσει η 
παράταξη Γραμμένου θα πρέπει να 
υπάρξει και αντίπαλος. Μέχρι στιγμής 
άλλη υποψηφιότητα δεν υπάρχει. Η 
μόνη κίνηση, η οποία όμως δεν έχει 
σοβαρό υπόβαθρο, είναι αυτή του 
πρώην βουλευτή της Ν. Δημοκρα-
τίας Γιώργου Καλατζή. Δηλώνει ότι 
θα είναι υποψήφιος, χωρίς όμως να 
απαντάει στο ερώτημα ποια Ένωση 
θα τον προτείνει και ποιες έχει στο 
πλευρό του. Άρα περισσότερο ως μία 
επικοινωνιακή κίνηση φαντάζει και 
λιγότερο ως μία προσπάθεια ουσίας 
με στόχο να κερδίσει τις εκλογές. Βε-
βαίως επειδή οι παράγοντες των ΕΠΣ 

δεν φημίζονται για τη σταθερότητα 
των θέσεων τους δεν αποκλεί-

ονται εκπλήξεις, αλλά όχι 
τόσο εντυπωσιακές που να 
αλλάξουν το προβλεπόμε-
νο εκλογικό αποτέλεσμα.  

Άλλο όμως είναι το σοβαρό 
ζήτημα που έχει σχέση με 

την επόμενη μέρα του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Οι αποφάσεις 

της ΠΔΕ της ΕΠΟ σε συνεργασία με 
FIFA/UEFA οι οποίες στην ουσία βά-
ζουν υπό εποπτεία το ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Εξέλιξη καθόλου τιμητική και 
η ντρίμπλα του συστήματος ώστε η 
νέα διοίκηση να μην έχει την απόλυτη 
εξουσία του εγχώριου επαγγελματι-
κού ποδοσφαίρου. Εκείνο που έχει 
μεγαλύτερη αξία είναι το γεγονός ότι 
αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ ανέλαβε ένας 
αμφιλεγόμενος Πορτογάλος βετερά-
νος διαιτητής, ο  Μέλο Περέιρα. Είναι 
η δεύτερη φορά, μετά την αποτυ-
χημένη παρουσία του Χιου Ντάλας, 
που ένας ξένος μπαίνει επικεφαλής 
της ελληνικής διαιτησίας. Τι υπάρχει 
όμως στο βιογραφικό του Περέϊρα; Σε 
συνέντευξή του στην ισπανική «As» ο 
συμπατριώτης του διαιτητής Μάρκο 
Φερέιρα κατηγόρησε τον Πορτογάλο 
πως «στηρίζει» την Μπενφίκα, προ-
σέχοντας ιδιαίτερα τους ορισμούς στα 
παιχνίδια της. Υποστήριξε μάλιστα ότι 
υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγο-
ρία γιατί «σφύριξε» τρεις φορές την 
Μπενφίκα και έχασε τις δύο!

Με το ορισμό του Περέϊρα στην ΚΕΔ 
το μήλον της έριδος μεταξύ των ιδιο-
κτητών των ΠΑΕ θεωρητικά έχει μία 
επίφαση αξιοπιστίας. Η πράξη όμως 
μπορεί να δείξει άλλα πράγματα. 

Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον 
είναι ο ορισμός τριμελούς Επιτροπής 
με μέλη έναν Μαλτέζο, έναν Ισπανό 
με αλβανικές ρίζες και πρόεδρο έναν 
Αυστριακό, η οποία θα ελέγχει την 
εφαρμογή του αναθεωρημένου κατα-
στατικού της ΕΠΟ και τη γενικότερη 
λειτουργία της!

Μετά απ’ όλα αυτά μπαίνει ένα ερώ-
τημα: πού θα ασκήσει πολιτική η νέα 
διοίκηση της Ε.Π.Ο;

Αλλαγή με αστερίσκους  
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
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Η καθιέρωση στις μεγάλες δυνάμεις της ελληνικής υδατοσφαίρισης

Οι τίτλοι, η προπονητική και η κάβα!
ΈΛΣΑ ΜΑΣΤΑΚΑ 

#γήπεδα

Πόλο ΠΑΟΚ

Μάχη με τον χρόνο
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ
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Την Παρασκευή 4 Αυγούστου η Νατάσα Θεοδωρίδου 
ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα θα κάνει μια στάση 
στην Χαλκιδική στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2017. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: γενική είσοδος 13 ευρώ, προπώληση 10 
ευρώ. H τραγουδίστρια έχοντας θα ταξιδέψει το κοι-
νό με τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, 
καθώς και σημαντικά τραγούδια του χθες και του 
σήμερα.

Το River Party, το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό 
φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει με την 39η διοργάνωση 
του από τις 2 έως τις 6 Αυγούστου, στο Νεστόριο Κα-
στοριάς. Τιμές εισιτηρίων:  5ήμερο εισιτήριο εισόδου 42 
ευρώ, River Tent 95 ευρώ / σκηνή,  River BUS: 28 ευρώ - 
68 ευρώ, VIP all access: 80 ευρώ, VIP Village: 245 ευρώ/ 
σκηνή. Το πρόγραμμα των live εμφανίσεων:  Τετάρτη (2/8) 
Riverside stage : Planet of Zeus, 1000 MODS, Forestage 
: Taiwan MC, Τζαμάλ, Iratus, Into the jungle stage : ΦΙΛΜ 
ΝΟΥΑΡ, Riverbed, Tequila stage : All star dj set. Την Πέμπτη 
(3/8) Riverside stage : Β.Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πα-
σχαλίδης, Μαρίνα Σάττι, Forestage : Λεωνίδας Μπαλάφας, 
Αντίποινα & Social Waste, Into the jungle stage : Νίκος Ζα-
δές & Μπάντες Αγοριών feat. Δημήτρης Σαμόλης & Γιώργος 
Παπαγεωργίου (POLKAR), Tequila stage : All star dj set. Την 
Παρασκευή (4/8), Riverside stage : Τζίμης Πανούσης, Δήμος 
Αναστασιάδης, Forestage :Mαρίζα Ρίζου, ΧΑΧΑKES, Into the 
jungle stage : Νίκος Ζαδές & Μπάντες Αγοριών feat. Γιάν-
να Βασιλείου, Alex Economou, Tequila stage : DJ Μιχάλης 
Τσαουσόπουλος. Το Σάββατο (5/8) Riverside stage : Nατάσσα 
Μποφίλιου, Μπάμπης Στόκας, Forestage : Ιmam Baildi, Παυ-
λίνα Βουλγαράκη, Into the jungle stage : Mikeus & Maliatsis 
& Χρύσα Κατσαρίνη, Κώστας Τσίρκας & Μυρτώ Βασιλείου, 
Tequila stage : DJ Pitsi. Την Κυριακή (6/8) Riverside stage 
:40 χρόνια Βασίλης Καρράς με τους Μπάμπη Στόκα, Γιάννης 
Ζουγανέλης & Μάκη Σεβίλογλου, Melisses, Tequila stage : 
All star dj set. 

Το Σάββατο 5 Αυγούστου ο Μανώλης Μητσιάς θα ανέ-
βει στη σκηνή του Sani Festival 2017, στο Λόφο της 
Σάνης.  Ώρα: 21:30. Tιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 
20 ευρώ και με κράτηση θέσης 30 ευρώ.

Μουσικό ταξίδι - αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευ-
τή. Ο Μανώλης Μητσιάς σε μια ποιητικά μελωδική 
βραδιά όπου θα ερμηνεύσει αγαπημένες μελωδίες 
μεγάλων Ελλήνων συνθετών – από τον Μάνο Χατζι-
δάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι τον Σταύρο Ξαρ-
χάκο, τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Δήμο Μούτση.

Την Δευτέρα 21 Αυγούστου ο Βασίλης Σκουλάς και ο 
Παντελής Θαλασσινός στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδα-
νιών. Ώρα: 21:30. 

Μια μουσική συνάντηση δύο αξιόλογων τραγουδοποι-
ών και ερμηνευτών, μια σύμπραξη μέσα από τις φωνές 
και τα τραγούδια τους, που χαράσσουν τις εικόνες, τις 
μνήμες, τα συναισθήματα μας εδώ και πολλά χρόνια. 
Τραγούδια με τόσο έντονα αρώματα Ελλάδας, εκεί που 
η Κρήτη συναντά το Αιγαίο και τα Επτάνησα, εκεί που 
οι Κυκλάδες σμίγουν με τη Μακεδονία και την Ήπει-
ρο, εκεί που η Ρούμελη βρίσκει τη Σμύρνη. Ο Βασίλης 
Σκουλάς και ο Παντελής Θαλασσινός ταξιδεύουν το 
κοινό στα πέλαγα των πιο γνωστών τους τραγουδιών, 
επιφυλάσσοντας μας παράλληλα πολλές εκπλήξεις 
μέσα από την κοινή σκηνική τους παρουσία, με την 
ανάγκη κι επιθυμία να μας αφήσουν πολλά «γλυκά» 
σημάδια της σύμπραξης τους.

Στο beach bar Glarokavos θα εμφανιστούν οι Little 
Louie Vega & Anané σε ένα βραδινό event, την Κυριακή 
13 Αυγούστου. Ώρα: 22:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ. Ο 
βραβευμένος με Grammy award το 2007 και θρύλος 
της dance σκηνής Little Louie Vega, κατάφερε να βά-
λει την house σκηνή ξανά στα Grammy’s φέτος. Εδώ 
και τρεις δεκαετίες ο ρόλος του είναι καθοριστικός 
στην εξέλιξη της house μουσικής. Αποτελεί το ένα 
μέλος των Masters At Work με αμέτρητες επιτυχίες, 
είναι ο παραγωγός κομματιών που έχουν φιγουράρει 
στις πρώτες θέσεις των charts και έχουν αποτελέσει 
έμπνευση για γενιές. Από την άλλη η Ananesworld 
εξελίσσεται σε μια από τις ντίβες της Afro-house 
σκηνής, καθώς μέσω της εταιρίας της Nulu Movement 
προωθεί ένα ρεύμα το οποίο «κατακτάει» το κοινό. Το 
πάθος της και η ενέργεια της με τον κόσμο, την ανα-
δεικνύει σε μια έντονη παρουσία στα decks.

Την Κυριακή 13 Αυγούστου στο Sani Festival 2017 θα 
παρουσιαστεί η καλοκαιρινή εκδοχή της «Βαβέλ 2». 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 20 ευρώ 
και με κράτηση θέσης 30 ευρώ.

Η «Βαβέλ 2» είναι βασισμένη στην 5η δισκογραφική 
συνάντησή των Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμη Καραμου-
ρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Οι μουσικοί που 
θα πλαισιώνουν στην συναυλία την Ν.Μποφίλιου είναι 
οι : Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις), 
Άρης Ζέρβας (τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή), Γιάννης 
Δημητριάδης (πλήκτρα), Γιώργος Μπουλντής (μπάσο 
ηλεκτρικό και κοντραμπάσο), Μανώλης Γιαννίκιος 
(τύμπανα), Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα), Γιώργος 
Κάστανος (κλαρινέτο - σαξόφωνο) και Nίκος Μέρμη-
γκας (λαούτο, λάφτα, μπουζούκι, μαντολίνο).

Από τις 3 έως και τις 5 Αυγούστου θα πραγματοποιη-
θεί το Φεστιβάλ Βαρβάρας, στην Χαλκιδική. Στο πρό-
γραμμα των συναυλιών θα συμμετέχουν την Πέμπτη 
3 Αυγούστου  οι Μελίνα Κανά, Πάνος Παπαϊωάννου, 
Rom Royale, Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Την  Παρασκευή 
4 Αυγούστου οι Μάκης Σεβίλογλου, Βασίλης Καρράς. 

Μ.ΚΑΝΑ, ΕΛ.ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ, ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

39o RIVER PARTY

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

B. ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

LITTLE LOUIE VEGA & ANANENAΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

Το Σάββατο 5 Αυγούστου οι Διονύσης Σαββόπουλος, 
Ψαραντώνης (μαζί του: Ψαρογιώργης, Νίκη Ξυλού-
ρη, Λάμπης Ξυλούρης). Ώρα έναρξης στων συναυ-
λιών: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ στο ταμείο, 
13 ευρώ στην προπώληση και 35 ευρώ για όλο το 
τριήμερο.

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία ο επισκέπτης 
να παρακολουθήσει τις συναυλίες και παράλληλα 
να απολαύσει το κλίμα που προσφέρει η Βαρβάρα 
(600μ. υψόμετρο), τη φυσική ομορφιά του τόπου και 
της ορεινής Χαλκιδικής, καθώς και να γευθεί την το-
πική κουζίνα.  Φέτος στο Φεστιβάλ θα λειτουργήσει 
ελεύθερο camping.

Δευτέρα 14 Αυγούστου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη συ-
ναντά τον Σταύρο Ξαρχάκο, στο Αμφιθέατρο της Σί-
βηρης. Ώρα: 21:00. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα βρίσκε-
ται επί σκηνής μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη σε 
ένα πρόγραμμα που θα διευθύνει ο ίδιος και κατά 
τη διάρκεια του οποίου θα ακουστούν τα τραγούδια 
του, χρωματισμένα με την ερμηνεία της Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη. Μαζί τους θα βρίσκεται εννιαμελής 
ορχήστρα αποτελούμενη από εκλεκτούς μουσικούς.
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ΚΈΝΤΡΟ 
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
ΔΈΘ 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
ΚΤΈΛ 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 Έγνατία 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 Έλληνικό 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
Έlegance 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 Έυόσμου 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
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