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«Πρόσεχε τι τάζεις 
γιατί... παίζει να το πιάσεις»

#κόμματα_εξουσίας #Θεσσαλονίκη_για_πρόβες

#ΔΕΘ



2

Η σημαντική υστέρηση που καταγρά-
φηκε τον Ιούλιο στα φορολογικά έσοδα 
είναι ο νέος μεγάλος «πονοκέφαλος» 
του οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης – ιδιαίτερα εν όψει της τρίτης 
αξιολόγησης. Την ίδια ώρα καταδεικνύ-
ει το πρόβλημα που υπάρχει σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις, με την εικόνα 
της πραγματικής οικονομίας στη χώρα 
να προκαλεί θλίψη. Το πρόβλημα έχει 
και πολιτική διάσταση, καθώς τα στοι-
χεία αυτά έρχονται την ώρα που ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τα εγκαίνια 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
όπου μετά από δύο χρόνια διακυβέρ-
νησης του τόπου «οφείλει» να παρου-
σιάσει ένα θετικό αφήγημα.

Πριν από λίγα 24ωρα, η Εφορία απέ-
στειλε ηλεκτρονικά ραβασάκια σε με-
ρικές... εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους. Είναι πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι ένα σημαντικότατο τμή-
μα της κοινωνίας, και κυρίως ο κορ-

μός της πάλαι ποτέ μεσαίας τάξης, 
αδυνατεί να καλύψει τις φορολογι-
κές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
του. Ο λόγος δεν είναι άλλος από 
την επιλογή της κυβέρνησης, στην 
προσπάθειά της να καλύψει τους 

δημοσιονομικούς στόχους που ανέ-
λαβε στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου, 
να υπερφορολογήσει τα πάντα. Το απο-
τέλεσμα είναι ακόμα κι αυτοί που ήταν 
ή θέλουν να είναι συνεπείς απλά να 
αδυνατούν να πληρώσουν, καθώς δεν 
έχει μείνει από πού αλλού να κόψουν. 

Είναι τουλάχιστον φαιδρό να πιστεύ-
ουν στην κυβέρνηση ότι τόσες χιλιάδες 
πολίτες θα διακινδύνευαν τη δέσμευση 
των λογαριασμών ή και των περιου-
σιακών στοιχείων τους, μην πληρώ-
νοντας φόρους και εισφορές. Όταν 

ο σχεδόν μισός ενεργός οικονομικά 
πληθυσμός –περίπου 3,8 εκατ. φορο-
λογούμενοι– έχει ληξιπρόθεσμα χρέη, 
είναι προφανές ότι η κατάσταση είναι 
εκτός ελέγχου. Αλήθεια, πώς θα μπο-
ρέσει να δικαιολογήσει η κυβέρνηση 
και τις κατασχέσεις σε πρόσωπα που 
το εισόδημά τους μόλις και μετά βίας 
ξεπερνά το όριο της φτώχειας; Πώς θα 
μπορέσει να επιτευχθεί η πολυπόθητη 
ανάκαμψη, όταν ο μισός πληθυσμός 
της χώρας βιώνει πρωτοφανή οικονο-
μική ασφυξία; 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων 
στα οικονομικά για να καταλάβει ότι η 
δημοσιονομική ισορροπία δεν μπορεί 
να διατηρηθεί για πολύ με τους ση-
μερινούς κανόνες. Απλή γνώση της 
οικονομίας της αγοράς χρειάζεται, μία 
ζύμωση με την κοινωνία που στενάζει 
και βλέπει να μπλοκάρουν τραπεζικοί 
λογαριασμοί ακόμη και για οφειλές λί-
γων εκατοντάδων ευρώ. Κανείς άρα-
γε στην κυβέρνηση δεν βλέπει ότι οι 
ακραίες πολιτικές που έχουν επιλεγεί 
σπρώχνουν επιχειρήσεις και πολίτες 
στη φοροδιαφυγή; Πουθενά, μα που-
θενά στον δυτικό κόσμο δεν στάθηκε 
οικονομικό μοντέλο βασισμένο στο ξε-
ζούμισμα των ίδιων και των ίδιων φο-
ρολογουμένων. 

Νέο παραγωγικό μοντέλο και νέες θέ-
σεις εργασίας χρειάζεται ο τόπος. Όχι 
νέους φόρους ή νέα κατασχετήρια. 
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι για να 
επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος (σ.σ. 3,5%) για το 2018, 
θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα, τα 
οποία θα βαρύνουν και πάλι τα συνή-
θη υποζύγια. Είναι όμως αυτή η λύση; 
Ή μήπως νομίζουν ότι με το «ανάθεμα» 
στην τρόικα και στους δανειστές θα γί-
νουν πιο εύπεπτα; 
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Όταν ο σχεδόν μισός ενεργός οικονομικά 
πληθυσμός έχει ληξιπρόθεσμα χρέη, είναι 
προφανές ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου

socialismata

Κανονικά… γαλλικές σαμπάνιες πρέπει να ανοίξουμε με την άφιξη των κυβερνητικών 
ενόψει ΔΕΘ, διότι το Λιμάνι Θεσσαλονίκης «μιλάει» πια άπταιστα… γαλλικά (εντός και 
εκτός εισαγωγικών). Η δε επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου ηγέτη κ. Μακρόν, θα μας 
θυμίσει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις -αν γίνονται από αριστερούς- δεν είναι και τόσο κακό 
πράγμα… #ζήτω_η_αριστερά #ζήτω_οι_αριστερές_ιδιωτικοποιήσεις #στα_κάγκελα

Ωστόσο καφέ -ή φραπέ- θα πιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο πρωθυπουργικό γραφείο 
Θεσσαλονίκης (Σάββατο 26 Αυγούστου στο δρόμο για… Πρέσπες). Τι στο καλό, 
πρωθυπουργικό χωρίς… πρωθυπουργό γίνεται; #κάθε_15_δεν προλαβαίνει_τελικά 
#χαλαρά_όλα_επί_του_γραφείου_συμπρωτεύουσης

Σαββατιάτικα, ο πρωθυπουργός «θα τα πει κι ένα χεράκι» με τον πατέρα του δεξιού 
(ή αριστερού και καλού) χεριού του στην κυβέρνηση, για τον Οργανισμό Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τους «συμμάχους» και τους «εχθρούς» της εκκαθάρισης 
και της κρατικοποίησης #Παππάς_μπαμπάς  #μονοπώλιο_συνεχίζεται_ε;  
#οι_δημόσιοι_υπάλληλοι_απεργίες_δεν_κάνουν;

«Για το μετρό τα βρήκαν όλα έτοιμα» («υποκατάσταση εργολάβου, θέσπιση διαιτη-
σιών, παραλαβή σταθμών Παπάφη και Ν. Ελβετίας, εξασφάλιση χρηματοδότησης 
επιπλέον αρχαιολογικών εργασιών, απαλλοτριώσεις, παραλαβή τμήματος αμαξο-
στασίου από το Δήμο και αντιπλημμυρικό έργο στη Νέα Ελβετία») που λέει και ο πρ. 
γραμματέας δημοσίων έργων κ. Σιμόπουλος, αλλά μια δουλειά που εκκρεμούσε, έστω 
κι ύστερα από δυόμιση χρόνια την… κατάφεραν #να_τα_λέμε_κι_αυτά  (βλ ανάδειξη 
αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου «αλλά χωρίς προσδιορισμό κόστους και χρόνου 
υλοποίησης») #αρχαία_και_μελετημένα_φτου_κακό_μάτι

ΟΚ, η οδός Λαγκαδά «σουλουπώνεται». Όπως είχε γράψει εδώ και καιρό, το  
karfitsa.gr οι αρμόδιοι των γραφείων Τσίπρα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προχωρούν 
στη σύμβαση παραχώρησης του πρ. στρατοπέδου Παύλου Μελά (η οποία ωστόσο 
ήταν στα συρτάρια και έτοιμη από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου). Έστω, θα 
γίνουν… εγκαίνια υπογραφής ή επίσκεψη πρωθυπουργού με «τα νέα ανακοινωθέντα» 
στο πρ. στρατόπεδο και μελλοντικό πάρκο…

Στα καλά «και… δαπανηρά νέα» λένε ΝΔκρατες είναι η παραχώρηση του πρώην στρα-
τοπέδου στο Δήμο Καλαμαριάς, χωρίς ωστόσο συμμετοχή… ιδιωτικών κεφαλαίων! 
«Τότε πώς θα αυξηθούν τα δημοτικά έσοδα και θα έρθουν επενδυτές;» αναρωτιούνται 
πολλοί. Ωστόσο, είναι βέβαιον πλέον ότι το project θα τρέξει επιτέλους, διότι πρόσφα-
τα… συσκέφθηκαν επ αυτού κυβερνητικοί και αυτοδιοικητικοί του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα 
επί τόπου #ΣΔΙΤ_τώρα_μαθαίνουν

Στην ατζέντα Θεσσαλονίκης -για Τσίπρα και Μητσοτάκη- υπάρχουν και κάποια άλλα 
«θεματάκια» όπως «τι γίνεται με την ανισοπεδοποίηση των σιδηροδρομικών κόμ-
βων στη Δ. Θεσσαλονίκη, ποιά είναι η τύχη της χρηματοδότησης της μετατροπής του 
στρατοπέδου Γκόνου σε εμπορευματικό κέντρο, γιατί «έκοψαν» από πακέτο Γιούνκερ 
τη χρηματοδότηση ώριμων αντιπλημμυρικών έργων κ.α. #λεπτομέρειες

Το κυρίαρχο –πέρα από τα γνωστά και διαχρονικά- προβλήματα της πόλης θα είναι 
φυσικά οι νέες συμμαχίες και οι νέες λίστες ψηφοδελτίων… Ποιοι είναι με ποιους 
ενόψει εκλογών και ποιοι… δεν θα είναι πουθενά και για κανέναν  
#πρόσεχε_τι_τάζεις_γιατί_παίζει_να_το_πιάσεις

Σε κάθε περίπτωση, ας έρθουν πολλοί διότι έχουμε και… αγριογούρουνα (παντού όχι 
μόνο στη γάστρα ή στη σούβλα) και μεγάλα γούστα όπως κάθε χρόνο. Η Θεσσαλονίκη 
άλλωστε –σ αυτά – μόνο τη Μύκονο έχει να φοβηθεί…

(#έχουμε_και_αγριογούρουνα)Μαρτύριο χωρίς τέλος (;) 
για τον φορολογούμενο

Της @karapanagiotidu
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#politics

Η πόλη που τους φιλοξενεί μπαίνει στο περιθώ-
ριο και ως «μια κουρασμένη οικοδέσποινα απλά 
τους παρακολουθεί να μαλώνουν και να τρώνε 
το φαγητό της». Σε ανακοινώσεις οι κομματάρχες 
νυν και επόμενης κυβέρνησης (πρώτα ο λαός) 
εξαπέλυσαν επίθεση εφ’ όλης της ύλης. Από τη 
μία η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκανε λόγο για «13άρι 
ψεμάτων» του πρωθυπουργού Τσίπρα στην 
ομιλία του στην περσινή ΔΕΘ και από την άλλη 
ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για… παράλληλο σύμπαν όπου 
ζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η 
ΝΔ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: «χρησιμοποιούν αυτή τη μέθο-
δο προπαγάνδας επιχειρώντας να κάνουν τους 
Έλληνες να ξεχάσουν τα πεπραγμένα τους: Την 
αβάσταχτη υπερφορολόγηση, την προκλητική 
τους ανικανότητα και τα συνεχή ψέματα». Τόνισε 
δε, ότι «δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε 
στην τακτική τους. Γυρίζουμε μόνο ένα χρόνο 
πίσω για να θυμίσουμε… 13 ψεύτικες υποσχέ-
σεις, από την περσινή ομιλία του κ. Τσίπρα, στις 
10 Σεπτεμβρίου 2016, στη ΔΕΘ. Του τις υπενθυ-
μίζουμε για να μην τις επαναλάβει φέτος».

Απάντηση στα…. «13 ψέματα»

«Βέλη» κατά της ΝΔ εκτόξευσε και ο ΣΥΡΙΖΑ 
λέγοντας ότι «ζει σε παράλληλο σύμπαν», με 
αφορμή την ανακοίνωση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης για «13άρι ψεμάτων» του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα στην περσινή του ομιλία 
στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ. «δεν 
έχει καταλάβει απολύτως τίποτα από τη δια-
πραγμάτευση, τη συμφωνία για το χρέος, την 
ποσοτική χαλάρωση, την πρόσβαση των ανα-
σφάλιστων στην υγεία, όπως και τη διαγραφή 
των χρεών τους λόγω νοσηλείας, τη δωρεάν 
μετακίνηση ανέργων στις αστικές συγκοινωνί-
ες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κ.λπ. κ.λπ.». «Δεν 
φρόντισε, μάλιστα, να εκμεταλλευθεί τους καλο-
καιρινούς μήνες προκειμένου να ενημερωθεί», 
συμπληρώνει η Κουμουνδούρου και καταλήγει: 
«Μόνη λύση, πλέον, το… ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο), όπου μπορούν μέλη της να εγ-
γραφούν χωρίς… κλήρωση!». Το δε Γραφείο Τύ-
που της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στην… 
απάντηση του ΣΥΡIΖΑ, εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση: «Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο προτείνουμε να γραφτούν ο κ. Τσίπρας και οι 
Υπουργοί του για να καταλάβουν επιτέλους στον 
ΣΥΡΙΖΑ πόσο ζημίωσαν τη χώρα οι ίδιοι. Αν και 
μάλλον χρειάζονται κι ένα Erasmus στο Ταλίν…».

Πρόσεχε τι τάζεις γιατί «παίζει» να το... πιάσεις!
ΥΠΟΣΧΈΣΈΙΣ, ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΈ(Ν)Θ

Mια… καλή ιδέα για την αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ που θα ακολουθήσει -στο περιθώριο της φετινής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης- 
μας έδωσαν πριν από λίγα 24ωρα τα δύο κόμματα «εξουσίας». Με την πολεμική και την… παραδοσιακή αντιπαράθεση ενόψει «θα» κατορθώνουν -κάθε 

χρόνο- να κλέβουν την παράσταση από τη... Θεσσαλονίκη!

Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Τι συμβαίνει λοιπόν και προτιμούν τη Θεσσαλονίκη – τη χαλαρή και ερωτική – για 
τις… κυβερνητικές ή αντιπολιτευτικές «πρόβες» τους και ενίοτε... «πόζες» τους; 
Η πόλη δεν κάνει για κανονικές «παραστάσεις», ενδείκνυται μόνο για «δοκιμαστι-
κά» τα οποία και δεν στοιχίζουν σε κανέναν; (βλ πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κ.α.). 
Μια πιθανή απάντηση είναι ότι «είμαστε για τέτοια μόνο». Χωρίς ισχυρό πολιτικό 
προσωπικό, όπως έλεγαν πρ. υπουργοί της Β. Ελλάδος και όχι μόνο, η παρουσία του 
εκάστοτε αρχηγού της χώρας είναι περισσότερο συμβολική (για την Μακεδονία ρε 
γ…) παρά ουσιαστική. «Αν υπήρχαν δυνάμεις -πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές- 
θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου των γεγονότων και να καταστήσουν τη Θεσσα-
λονίκη… συμπρωτεύουσα». Ωστόσο και σήμερα παρά τις δηλώσεις πολιτικών και 
αυτοδιοικητικών (Σπίρτζης, Μπουτάρης κ.α.) ότι «η Θεσσαλονίκη... δεν είναι χωριό» 

με όσα συμβαίνουν -από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη... χωρίς τη Θεσσαλονίκη- (βλ 
ΟΑΣΘ, Α΄προβλήτα, Λιμάνι, χωρίς ακτοπλοϊκές συνδέσεις, χωρίς μαρίνες παρά το 
μεγάλο θαλάσσιο μέτωπο, αναρμόδιους για τον Θερμαϊκό κτλ) και παρά το 1.000.000 
κατοίκους, μια… «βουκολική» αίσθηση υπάρχει. Είτε με το μποτιλιάρισμα, είτε με 
το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης χωρίς… πρωθυπουργό (κάθε 15 ημέρες 
είχε υποσχεθεί ότι θα έρχεται), είτε με το χάος απεργιών ΟΑΣΘ κι άλλα πολλά.  Έτσι 
και φέτος η πόλη της ΔΕΘ αναμένεται να παλέψει «με νύχια και με δόντια» να ανα-
δείξει και «ολίγον... ΔΕΘ» εκτός από αντιπαραθέσεις και... κλασικούς πολιτικούς 
«λόγους» (ομιλίες) ή κατ΄ άλλους… αντιπαραγωγικούς λόγους που την κρατούν 
στάσιμη!

Η πόλη της… πρόβας (και πόζας)
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Όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγους μήνες πριν 
περάσει το λιμάνι στη διοίκηση του ιδιώτη επεν-
δυτή (πρόκειται για την κοινοπραξία «Deutsche 
Invest Equity Partners GmbH», «Terminal Link 
SAS» και «Belterra Investments Ltd» συμφε-
ρόντων Ιβάν Σαββίδη). Μάλιστα, η επίσκεψη 
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην 
Ελλάδα, 7-8 Σεπτεμβρίου, επιχειρείται να συν-
δυαστεί με την υπογραφή της συμφωνίας με-
τόχων για την πώληση του 67% του ΟΛΘ από 
το ΤΑΙΠΕΔ στην κοινοπραξία που συμμετέχει 
η γαλλικών συμφερόντων εταιρεία Terminal 
Link. 

«Το μοναδικό λιμάνι  
χωρίς χώρο εναπόθεσης»

Η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελ-
λάδος, αποφάσισε τη διακοπή της 24ωρης λει-
τουργίας του ΟΛΘ, καταργώντας την τρίτη-νυ-
χτερινή βράδια, όποτε από τις 16 Σεπτεμβρίου, 
θα λειτουργεί από τις 06:00 έως και τις 22:00. 
Όπως σημειώνει στην Karfitsa ο πρόεδρος 
Β’ ένωσης τελωνειακών Μακεδονίας και αντι-
πρόεδρος της ΟΤΥΕ, Θεοδόσης Κρέτσης «από 
το καλοκαίρι του 2015, σε συνάντηση που εί-
χαμε με τη διοίκηση του ΟΛΘ αλλά και με τον 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων μας ζητήθηκε –λόγω 
της οικονομικής κρίσης- να βάλουμε πλάτη. 
Έτσι, ψάχναμε κόσμο για να ενισχύσουμε την 
Πύλη 16. Από τότε όμως, πέρασαν 2,5 χρόνια. 
Το μόνο που ζητούμε είναι να προστατέψουμε 
τους συναδέλφους μας από αντίξοες και επι-
κίνδυνες συνθήκες εργασίας», λέει χαρακτη-
ριστικά. Ο κ. Κρέτσης εξηγεί πως, καθότι στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ελεύθερη 
ζώνη με διαχειριστή τον ΟΛΘ, η ζώνη αυτή επο-
πτεύεται από τελωνιακούς. «Η ελεύθερη ζώνη 
είναι ένας χώρος όπου μπαίνουν και εμπορεύ-
ματα για να εξαχθούν από τη χώρα. Μπορεί να 
έχουμε για παράδειγμα βαμβάκι σε κοντέινερ 
από τις Σέρρες με προορισμό την Κορέα ή την 
Ιαπωνία, κομπόστες από την Σκύδρα και τη 
Βέροια που καταλήγουν στην Ιαπωνία  κ.ο.κ. 
Αυτά τα κοντέινερ, θα έπρεπε να μπούνε από 
την Πύλη 16, να γίνουν εκεί οι προβλεπόμενες 
τελωνειακές εργασίες –έλεγχοι, ανάλυση κιν-
δύνου, ταυτοποίηση κ.τ.λ.- και στη συνέχεια 
να παραμείνουν εκεί έως ότου φορτωθούν στα 
καράβια», περιγράφει ο κ. Κρέτσης αναφερό-
μενος στις διαδικασίες που θα έπρεπε να ακο-
λουθούνται. «Παρότι ο  ΟΛΘ είναι ένα από τα 

90 λιμάνια που είναι στο κεντρικό διευρωπαϊκό 
δίκτυο, είναι το μοναδικό που δεν έχει χώρο 
εναπόθεσης. Αντ’ αυτού, έχει αναπτυχθεί ιδι-
ωτική πρωτοβουλία και περιφερειακά του 
λιμανιού (όπως στο Καλοχώρι), έχουν δημι-
ουργηθεί μάντρες εναπόθεσης κοντέινερ. Αντί 
λοιπόν το κοντέινερ να βρίσκεται μέσα στο λι-
μάνι όπως προβλέπεται, πηγαίνει στις μάντρες. 
Όταν φτάνει το καράβι, ειδοποιούνται αυτοί 
από τις μάντρες και με φορτηγά, καρότσες και 
αυτοκίνητα, φορτώνουν τα κοντέινερ και τα 
μεταφέρουν στο λιμάνι. Οι συνθήκες εργασίας 
για το συνάδελφο που είναι μόνος του κι έχει 
εκείνη την ώρα βάρδια, είναι εξαιρετικά δύ-
σκολες, πιεστικές και επικίνδυνες», τονίζει ο κ. 
Κρέτσης. Και εξηγεί: «εκείνη την ώρα ο συνά-
δελφος θα πρέπει να ταυτοποιήσει τα χαρτιά με 
τον αριθμό των κοντέινερ. Σε περίπτωση που 

πρέπει να γίνει φυσικός έλεγχος, θα πρέπει να 
σταματήσει τα φορτηγά και να κάνει τον έλεγ-
χο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δε μπορού-
με να συνεχίσουμε να παρέχουμε την εργασία 
μας. Θα δουλεύουμε κι εμείς όπως δουλεύουν 
όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης αλλά και 
ο Πειραιάς». 

Μείζον ζήτημα και για τη  
νέα διοίκηση… 

Ο κ. Κρέτσης αναφέρει πως στο λιμάνι του Πει-
ραιά, οι τελωνιακοί δουλεύουν από τις  8:00 το 
πρωί έως τις 9:00 το βράδυ. «Εμείς λέμε πως 
θα δουλεύουμε κάθε μέρα από τις 6:00 το πρωί 
μέχρι και τις 10:00 το βράδυ, χωρίς να σταμα-
τάμε σαββατοκύριακα και αργίες. Ο Πειραιάς με 
ασυγκρίτως περισσότερη κίνηση, δουλεύει 72 

ώρες τη βδομάδα κι εμείς λέμε πως θα εργαζό-
μαστε 112 ώρες. Το μόνο που ζητάμε, είναι να 
επέλθει η κανονικότητα των διαδικασιών στο 
λιμάνι. Δεν έχουμε κανένα άλλο αίτημα», κα-
ταλήγει.   Ο κ. Δημήτρης Τριμπόνιας, πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Τελωνειακών, υποστηρίζει 
ότι «δεν μπορεί εμείς να στηρίζουμε μία διαδι-
κασία που δεν προβλέπεται από τις κοινοτικές 
διατάξεις και φυσικά δεν είναι δυνατόν το λι-
μάνι να μην έχει τους απαιτούμενους χώρους. 
Θέλουμε τα εμπορεύματα να εξάγονται άμεσα 
από Α΄ τελωνείο Θεσσαλονίκης. Οι ώρες που 
λειτουργεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι 

«Φουρτούνες» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΞΑΓΩΓΈΣ ΤΗΣ Β. ΈΛΛΑΔΑΣ

 «Αντάρες» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και στην οικονομία ολόκληρης της Β. Ελλάδας, αναμένεται να φέρει η απόφαση της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΥΕ), να 
τροποποιηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας της Πύλης 16 του ΟΛΘ (πύλη διεθνούς εμπορίου) και να καταργηθεί η τρίτη-νυχτερινή βράδια. Όπως υποστηρίζουν στην Karfitsa  

ο πρόεδρος του Οργανισμού καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, «οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές». 

Της Έλενας Καραβασίλη

Απόφαση που θα  
προκαλέσει… αβαρία 

H απόφαση αυτή των τελωνειακών υπαλλήλων, 
αναμένεται σύμφωνα με τους παράγοντες της αγο-
ράς, να προκαλέσει μείζονα προβλήματα στις βο-
ρειοελλαδικές εξαγωγές. Με επιστολή του προς τα 
υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας, ο Σύλλογος 
Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης προειδοποι-
εί για καταστρεπτικά αποτελέσματα για το ίδιο το 
λιμάνι αλλά και για όλο τον επιχειρηματικό κλάδο. 
«Ακόμη και δίκαιο να έχουν οι τελωνειακοί στα 
αιτήματά τους, το λιμάνι αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
προ μεγάλων εξελίξεων. Είναι αδύνατον λοιπόν η 
σημερινή διοίκηση του ΟΛΘ, να προβεί σε πράξεις 
που θα έχουν κάποιο κόστος, όσο αναγκαίες κι αν 
είναι αυτές. Το αίτημά τους είναι λογικό και θεωρώ 
πως θα βρεθεί λύση, αναφορικά με τον χώρο ενα-
πόθεσης των κοντέινερ. Το ζήτημα είναι όμως ότι 
λόγω της επερχόμενης ιδιωτικοποίησης, η τωρινή 
διοίκηση δεν μπορεί να πάρει μία τέτοια απόφα-
ση», σημειώνει στην Karfitsa ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ 
Κυριακός Λουφάκης. Ο ίδιος συμπληρώνει πως «το 
γεγονός ότι αναγκαστικά τα κοντέινερ μεταφέρο-
νται σε μάντρες, είναι μία διαδικασία η οποία έχει 
κόστος και προφανώς εμάς τους εξαγωγείς θα 
μας εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο εάν υπήρχε 
χώρος εναπόθεσης εντός του λιμένος. Όμως, η 
απόφαση αυτή των τελωνειακών, θα δημιουργήσει 
μία μεγάλη ανωμαλία στον δικό μας κλάδο διότι το 
λιμάνι πρέπει να δουλεύει όλο το 24ωρο. Θα υπάρ-
ξουν καθυστερήσεις στη διακίνηση των εμπορευ-
μάτων, όπου φυσικά, ο κάθε επιχειρηματίας από 
την πλευρά του θα κάνει ότι μπορεί προκειμένου να 
επιβιώσει και να διαφυλάξει τα συμφέροντά του».  
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οι… επενδυτές 

Πέραν από τις… αλλαγές στο 
ωράριο λειτουργίας της πύλης 
16, που επιφυλάσσουν για τη νέα 
διοίκηση οι τελωνειακοί υπάλλη-
λοι, όλα τα υπόλοιπα αναμένεται 
να είναι όπως συμφωνήθηκαν, 
σύμφωνα με τον κ. Μέλλιο. «Η 
νέα διοίκηση, θα βρει το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης σε πλήρη λει-
τουργία, όπως ήταν προγραμμα-
τισμένο, με αυξημένες τις εργα-
σίες του και σταθερή άνοδο της 
διακίνησης των κοντέινερ αλλά 
και των κοινών φορτίων. Έχου-
με υποχρέωση να διατηρήσουμε 
την επιχείρηση στην ίδια καλή 
κατάσταση που την βρήκαμε και 
την συντηρήσαμε. Με τις αποφά-
σεις μας δώσαμε προοπτική στην 
εταιρία, που διασφαλίζει την πο-
ρεία και το μέλλον του ΟΛΘ στην 
ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε με 
την προαποφασισμένη ιδιωτικο-
ποίηση, το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης να αναπτυχθεί πλήρως», 
καταλήγει ο πρόεδρος του ΟΛΘ. 

υπέρ αρκετές. Κανένα άλλο λιμάνι σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, δεν λειτουργεί τόσες πολλές 
ώρες. Επιπλέον, πρέπει και ο νέος ιδιοκτήτης 
του ΟΛΘ να καταλάβει πως πρέπει να κάνει 
άμεσα κάποια πράγματα. Είναι μείζον ζήτημα 
και δεν χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις για 
να λυθεί το πρόβλημα».  

«Χτυπούν τις εξαγωγές»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΛΘ 
Κωνσταντίνος Μέλλιος, υπογραμμίζει ότι η δι-
οίκησή του έκανε ότι ήταν δυνατόν για να λύ-
σει οριστικά αυτό το ζήτημα. «Εγκαταστήσαμε 
μηχανήματα και εξοπλισμό, που είναι απαραί-
τητος για τον γρήγορο έλεγχο των κοντέινερ 
και τη γρήγορη φόρτωσή τους στα πλοία, έτσι 
ώστε να διευκολύνονται οι εξαγωγικές επι-
χειρήσεις αλλά και ο τελωνειακός έλεγχος. 
Όλα αυτά ήταν έτοιμα τον Μάρτιο του 2017, 
όμως η διαδικασία εξέλιξης του διαγωνισμού 
ιδιωτικοποίησης του λιμένος, μας υποχρέωσε 
να μην προχωρήσουμε στην πρόσληψη του 
αναγκαίου προσωπικού που θα λειτουργούσε 
την υπηρεσία αυτή. Δεν μπορούμε να δεσμεύ-
σουμε τη νέα διοίκηση με αυτόν τον τρόπο. 
Όλα αυτά βέβαια ήταν και είναι γνωστά στους 
τελωνειακούς. Με αυτήν την απόφαση που 
έχουν λάβει, το μόνο που καταφέρνουν είναι 

να χτυπούν τις εξαγωγές και την οικονομία της 
Β. Ελλάδας. Δε μιλάμε μόνο για τα έσοδα που 
θα χάσει ο ΟΛΘ, αλλά για το γεγονός ότι θίγεται 
ανεπανόρθωτα η οικονομία της Β. Ελλάδος  δι-
ότι όλες οι εξαγωγές γίνονται από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζει ο κ. Μέλλιος. 
Παράλληλα, τονίζει πως οι τελωνειακοί με την 
απόφασή τους, «ακυρώνουν τη λειτουργία της 
ελεύθερης ζώνης Θεσσαλονίκης, που θα έπρε-

πε να την προστατεύουμε σαν κόρη οφθαλμού.  
Όταν λένε οι τελωνειακοί ότι μετά τις 10:00 το 
βράδυ κλείνει η ελεύθερη ζώνη, σημαίνει ότι τα 
αυτοκίνητα που μπαίνουν από τις τρίτες χώρες 
δε μπορούν να μπούνε μέσα στο λιμάνι. Άρα 
από εκείνη την ώρα και μετά, η παρουσία τους 
δε θα είναι νόμιμη μέσα στα ελληνικά σύνορα! 
Έτσι θα αμαυρωθεί η εικόνα του λιμανιού και 
φυσικά θα ζημιωθεί η οικονομία». 

Τρίτη 29 Αυγούστου - Έναρξη Εµποροπανήγυρης
Παρασκευή 1 Σεπτεµβρίου
Ώρα 19.00  Περιφορά Ιεράς  Εικόνας Αγίου Μάµαντος και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
      στο χώρο της Εµποροπανήγυρης.
Ώρα 21.00  Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μάµα (χοροί από τη Δυτική Μακεδονία)
     Πολιτιστικός Σύλλογος Χαριλάου Θεσσαλονίκης ΄΄Οι τρείς Ιεράρχες’’
      (χοροί από τη Δυτική Μακεδονία)      (χοροί από τη Δυτική Μακεδονία)
Σάββατο 2 Σεπτεµβρίου
Ώρα 08.00    Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάµαντος
     [Χώρος Εµποροπανήγυρης].
Ώρα 10.25    Πέρας προσέλευσης προσκεκληµένων.
Ώρα 11.00    Καλωσόρισµα των προσκυνητών - επισκεπτών στην αίθουσα του ΕΠΟΚΑΜ.
Ώρα 12.00 Παρουσίαση του βιβλίου του Στέργιου Βαγγλή “Λαϊκά παραµύθια της Χαλκιδικής”
     στην αίθουσα του ΕΠΟΚΑΜ.     στην αίθουσα του ΕΠΟΚΑΜ.
Ώρα 21.00    Συναυλία µε την Μαριώ και τον Λάµπρο Καρελά
Κυριακή 3 Σεπτεµβρίου
Ώρα 20.30 Συνάντηση Χορωδιών 
     • Χορωδία πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Μάµα
     • Χορωδία Κρήνης Χαλκιδικής
     • Μεικτή χορωδία Ηράκλειας Σερρών
     • Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας ΄΄Μέγας Αλέξανδος΄΄     • Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας ΄΄Μέγας Αλέξανδος΄΄
Δευτέρα 4 Σεπτεµβρίου
Ώρα 21.00    Πολιτιστικός Μορφωτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ν. Καλ/τειας
      (χοροί από το Ιόνιο και την Προποντίδα της Μ. Ασίας)
     Μουσικοχορευτικό συγκρότηµα Αγίου Μάµα Ξυλιάτου Κύπρου
     Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μάµα (χοροί από την Κρήτη)
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Η Όλγα Γιάννη για τους Θεσσαλονικείς είναι 
μια γνωστή προσωπικότητα. Αν και ανα-
γνωρίσιμη στο τηλεοπτικό κοινό λόγω της 
παρουσίασης εκπομπών σε τοπικούς τηλεο-
πτικούς σταθμούς, πολλοί ήταν εκείνοι που 
στο άκουσμα της είδησης πως τοποθετήθη-
κε στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΘ 
ήθελαν να… μάθουν γι’ αυτήν περισσότερα. 
Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην εκπομπή 
της «Θες να μάθεις», όπου όμως εκεί η ίδια 
δεν έχει το ρόλο της πρωταγωνίστριας αλλά 
της δημοσιογράφου που θέλει να μάθει πολ-
λά για τους… συνεντευξιαζόμενούς της. 

Τριαντάρα, δημοσιογράφος και νοσηλεύτρια 
–προσφέρει τις υπηρεσίες της εθελοντικά σε 
διάφορα ιδρύματα της πόλης, αγαπά τα ζώα, 
την ενδιαφέρει η ενασχόληση με τα κοινά 
(αυτός είναι άλλωστε και ο πρώτος λόγος 
που ασχολήθηκε με την πολιτική συμμετέ-
χοντας στα ψηφοδέλτια των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων του Πάνου Καμμένου για την Α’ 
Θεσσαλονίκης), χρησιμοποιεί για τις μετα-
κινήσεις της το αστικό, γνωρίζει τα προ-
βλήματα των συγκοινωνιών που υπάρχουν 
στην πόλη της και επιθυμεί να προσφέρει.  
Επιμένει να λέει σε όσους τη ρωτούν γιατί 
δεν εγκαταλείπει τη χώρα: «εδώ μπορώ να 
χτίσω το καλύτερο. Μένω στη χώρα μου, 
γιατί αρνούμαι να εγκαταλείψω, και στα 
χέρια άλλων να αφήσω τη χώρα μου. Εδώ, 
στην Ελλάδα, τώρα, στα δύσκολα. Όχι απλά, 
δε φεύγω. Μένω. Μένω και αγωνίζομαι».

Οι προτάσεις της

Η Όλγα Γιάννη επέλεξε την Karfitsa προ-
κειμένου να παραχωρήσει την πρώτη της 
συνέντευξη μετά τη θύελλα που προκάλε-
σε η τοποθέτησή της στον κρατικοποιημένο 
πλέον ΟΑΣΘ. Όπως δηλώνει αυτό το διά-
στημα πραγματοποιεί συναντήσεις με εργα-
ζομένους στον Οργανισμό, συγκεντρώνει 
παράπονα πολιτών και καταγράφει τις ιδέες 
της προκειμένου η πόλη με το νέο μοντέλο 
που νομοθέτησε η κυβέρνηση να αποκτήσει 
σύγχρονες αστικές συγκοινωνίες. 

«Προτεραιότητά μας είναι να βγουν περισ-
σότερα λεωφορεία στους δρόμους μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού. Επίσης πρέπει να 

επιδιορθώσουμε τα προβλήματα 
που υπάρχουν στον υπάρχον εξο-
πλισμό. Δεν είναι δυνατό τα παρά-
θυρα να μην ανοίγουν, τα καθίσμα-
τα να είναι σπασμένα και οι γραμμές 
κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη να 
είναι ελλιπείς. Προβληματικές επί-
σης είναι και οι στάσεις. Υπάρχουν 
171 στάσεις, χωρίς υποδομές. Σε 
συνεργασία με τους δημάρχους θα 
πρέπει να γίνουν νέες στάσεις» σχο-
λιάζει. 

Η κ. Γιάννη δηλώνει επίσης πως με 
τον νέο πρόεδρο του οργανισμού, 
Στέλιου Παππά υπάρχει καλή χη-
μεία και πως το σύνολο του νεοανα-
κοινωθέντος διοικητικού συμβου-
λίου είναι μια «καλή ομάδα» που θα 
κάνει πολλά πράγματα για την πόλη 
και τους Θεσσαλονικείς. «Ήδη σε 
πέντε ημέρες αποδείξαμε τις προ-
θέσεις μας» τονίζει στην Karfitsa. 
Πρότασή της είναι εκτός από τους 
ανέργους να μετακινούνται δωρεάν 
και τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν 
τη δυνατότητα να εργαστούν. «Να 
μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν στα 
λεωφορεία δωρεάν με την επίδειξη 
φωτοτυπίας της κάρτας ανεργίας 
των γονιών τους. Πιστεύω ότι είμα-
στε μια καλή ομάδα. Είμαστε ενω-
μένοι, υπάρχει κλίμα συνεννόησης 
και θα κάνουμε πολλά πράγματα» 
σημειώνει. 

Μια Ανεξάρτητη Ελληνίδα της Βόρειας Ελλάδας στον ΟΑΣΘ! 

Η ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΈΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΈΠΙΚΡΙΤΈΣ ΤΗΣ

Η τοποθέτησή της στον ΟΑΣΘ- μαζί με αυτή του Στέλιου Παππά, του πατέρα του υπερυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ- ίσως προκάλεσε τη μεγαλύτερη θύελλα 
αντιδράσεων και τα περισσότερα σχόλια. Η ίδια, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως μέλος του νέου κρατικοποιημένου Οργανισμού- 

μιλά στην Karfitsa για τις επιδιώξεις, τους στόχους αλλά και τις προτεραιότητές της. 

Όπως αποκαλύπτει, «πλέον ο ΟΑΣΘ αποτελεί πρώτη μου προτεραιότητα. Βέβαια θα 
συνεχίσω τις εκπομπές μου. Ίσως πρωτοτυπήσω και κάνω συνεντεύξεις των προ-
σωπικοτήτων που φιλοξενώ μέσα σε κάποιο αστικό. Καλεσμένος μου θα είναι και 
ο πρόεδρος Στέλιος Παππάς. Φέτος θα ξεκινήσω και τις συνεντεύξεις πολιτικών. 
Άλλωστε η πολιτική είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Ασχολήθηκα και με την κεντρική 
πολιτική σκηνή και με την τοπική αυτοδιοίκηση». Μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη και 
τα προβλήματά της λέει πως πρώτο και κύριο είναι οι δρόμοι και οι… λακκούβες 

τους. Η κ. Γιάννη, δηλώνει επίσης ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στις ερχόμενες 
εθνικές εκλογές. 

Την ρωτήσαμε πως απαντά στα σχόλια, κυρίως τα αρνητικά, που εκφράστηκαν από 
διάφορους με αφορμή την τοποθέτησή της. «Η σιωπή είναι χρυσός και το μυστικό της 
γαλήνης! Και η ενέργεια μου και η φαιά μου δεν μπορεί να σπαταλιούνται σε αυτά. Τα 
σχόλια που έγιναν ήταν κακόβουλα, σεξιστικά και άδικα» καταλήγει. 

«Η σιωπή είναι χρυσός» 
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#ρεπορτάζ

Όπως αποκαλύπτει στην Karfitsa ο κ. Στε-
φανίδης μίσθωσε γραφείο 30 τετραγωνικών 
μέτρων έναντι ενοικίου 300 ευρώ το μήνα 
στο ίδιο συγκρότημα επί της οδού Αλ. Πα-
παναστασίου όπου στεγάζονται τα γραφεία 
του Οργανισμού. Μάλιστα, ο κ. Στεφανίδης 
επέλεξε το νέο του γραφείο να βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι από το παλιό του γραφείο, 
στο οποίο πλέον θα βρίσκεται ο πατέρας του 
υπουργού της κυβέρνησης, Νίκου Παππά, 
δηλαδή στον έκτο όροφο.

Ο κ. Στεφανίδης μίσθωσε τον παραπάνω 
χώρο καθώς, όπως λέει θα πρέπει οι μέτο-
χοι του οργανισμού να ενημερώνονται για τις 
διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπεν-
θυμίζεται ότι η προηγούμενη διοίκηση του 
οργανισμού έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του 
νόμου Σπίρτζη έχοντας ως νομικό εκπρόσω-
πο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος στο παρελ-
θόν είχε υπερασπιστεί ιδιωτικό τηλεοπτικό 
σταθμό κατά του νόμου του Νίκου Παππά. Σε 
ερώτηση της Karfitsa εάν το ΣτΕ αποφαν-
θεί υπέρ της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ, ο κ. 
Στεφανίδης απαντά πως αυτός και οι υπόλοι-
ποι μέτοχοι θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια.

Στεγάζει το σύνολο των μετόχων

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΟΑΣΘ μί-
σθωσε τα γραφεία με την ιδιότητα του προ-
έδρου της «Αναγέννησης» του ενός εκ των 
επτά επαγγελματικών σωματείων που έχουν 
συγκροτήσει οι μέτοχοι των 424 μετοχών 
του Οργανισμού. Συνολικά από αυτές τις 
μετοχές, τις 246 κατέχουν οι περίπου 2.500 
μέτοχοι του οργανισμού. Τις υπόλοιπες μετο-
χές τις κατέχει ο ΟΑΣΘ (24 μετοχές), ο Συ-
νεταιρισμός των Εργαζομένων (25 μετοχές) 
και η ΚΤΕΛ Α.Ε. (29 μετοχές). Τα άλλα πέντε 
σωματεία επαγγελματιών που βρίσκονται 
στο πλευρό Στεφανίδη είναι «Ο Φίλιππος» 
που συγκροτείται από 400 περίπου μέλη, «ο 
Άγιος Δημήτριος» που απαρτίζεται από 200 
μέλη και είναι το αρχαιότερο σωματείο, το 
Σωματείο των Πρώην Προαστιακών Γραμ-
μών που αποτελείται από 90 μέλη και το 
σωματείο «Άγιος Χριστόφορος» με 60 μέλη. 
Η «Αναγέννηση» της οποίας είναι πρόεδρος 

ο κ. Στεφανίδης αποτελείται από 1.870 μέλη 
και είναι το μεγαλύτερο από τα επτά σωμα-
τεία. Το έβδομο είναι το σωματείο «Μέγας 

Αλέξανδρος» με 70 μέλη, που «έχει ταχθεί 
υπέρ του νέου νόμου του υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου 

Σπίρτζη» όπως αναφέρει ο κ. Στεφανίδης. 
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Στεφανίδη το 80% 
των μετόχων κατέχει από 12,5% μιας μετο-
χής, κάτι που σημαίνει πως το μέρισμα του 
καθενός ισοδυναμεί με «300 ευρώ το μήνα, 
που αν αφαιρέσεις τον ΕΦΚΑ και το 26% εί-
ναι περίπου 200 ευρώ» όπως σχολιάζει στην 
Karfitsa ο κ. Στεφανίδης.

«Τα γραφεία τα μίσθωσα για να γίνεται ανα-
λυτικά η ενημέρωση των μετόχων. Δεν είναι 
αστεία υπόθεση η δήμευση της περιουσίας 
μας από το κράτος. Ορισμένοι μέτοχοι εργά-
στηκαν σκληρά, στα κάτεργα της Γερμανίας 
προκειμένου να πάρουν αυτά τα λίγα ποσο-
στά μιας μετοχής» σχολιάζει ο κ. Στεφανίδης 
που προαναγγέλλει μεγάλη… δικαστική δια-
μάχη.

Ο «Ηρακλής» και ο εργολάβος

Όπως εξηγεί, επέλεξε τα συγκεκριμένα γρα-
φεία για να είναι… γείτονας της νέας διοί-
κησης και μάλλον για να… βλέπει με τα ίδια 
του τα μάτια τι γίνεται στον κρατικοποιημένο 
πλέον ΟΑΣΘ. «Το συγκρότημα το κτιριακό 
άλλωστε ανήκει κατά 52% στον «Ηρακλή», 
έναν συνεταιρισμό στον οποίο ανήκουν και 
μέτοχοι του κρατικοποιημένου πλέον ΟΑΣΘ. 
Το υπόλοιπο 48% ανήκει σε άλλον εργολά-
βο, από τον οποίο άλλωστε ο κ. Στεφανίδης 
μίσθωσε τον χώρο των 30 τετραγωνικών 
μέτρων. Σημειώνεται πως από τις 346 μετο-
χές που βρίσκονται στα χέρια διαφόρων με-
τόχων, οι κάτοχοι των 241,5 μετοχών είναι 
και μέτοχοι της «Ηρακλής». Ο κ. Στεφανίδης 
εξηγεί πως το νέο του γραφείο θα πληρώνε-
ται από τα επαγγελματικά σωματεία τα οποία 
ο ίδιος εκπροσωπεί.

Μιλώντας στην Karfitsa ο κ. Στεφανίδης με-
ταξύ άλλων αποκαλύπτει και τον μισθό που 
λάμβανε ως πρόεδρος του Οργανισμού. «Δεν 
είναι κρυφό. Αν ρωτούσαν τις οικονομικές 
υπηρεσίες θα μπορούσαν να μάθουν. Έπαιρ-
να 4.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Από το 2005 
πάγωσαν όλες οι αυξήσεις και του διοικητι-
κού συμβουλίου. Υπήρχαν βέβαια εργαζό-
μενοι που λάμβαναν περισσότερα χρήματα» 
καταλήγει ο κ. Στεφανίδης.

«Γείτονες» πρώην και νυν... του ΟΑΣΘ
ΓΡΑΦΈΙΟ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΈΚΈΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΈΛΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΙΣΘΩΣΈ Ο… ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΈΦΑΝΙΔΗΣ 

«Γείτονας» με τον νέο πρόεδρο του υπό εκκαθάριση ΟΑΣΘ Στέλιο Παππά θα είναι όπως φαίνεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του 
Oργανισμού Χρήστος Στεφανίδης, ο οποίος έχει προσφύγει στο συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να καταπέσει ο νόμος Σπίρτζη για κρατικοποίηση 

του Οργανισμού.

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ σφράγισε την είσοδό της στην αγο-
ρά της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
350 MW για διάρκεια 20 ετών.  Η ΑΕΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κάνει το 
πρώτο βήμα προς τη νέα μορφή της εταιρεί-
ας, αφού θα παρέχει πλέον ολοκληρωμένες 
λύσεις ενέργειας, προσφέροντας συνδυ-
αστικά προϊόντα και υπηρεσίες ρεύματος 
και φυσικού αερίου. Έτσι η εταιρεία θα κα-
λύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες των 
καταναλωτών, τόσο σε οικιακό όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Αξίζει να σημειω-
θεί πως η ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ είναι ήδη ο Νο1 πάροχος φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα σε αριθμό συνδέσεων, 
έχοντας επιτύχει διείσδυση 56% του φυσι-
κού αερίου στις περιοχές που εξυπηρετεί. 
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 
για θέρμανση και ζεστό νερό σε περισσό-
τερα από 340.000 νοικοκυριά και πάνω 
από 8.000 επιχειρήσεις, αποτελώντας, σε 
αριθμό συνδέσεων, (μετά τη ΔΕΗ) το μεγα-
λύτερο πάροχο ενέργειας στη χώρα. Από τις 
συνδέσεις της ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 
95% αφορά ατομικές αυτόνομες θερμάν-
σεις, έχοντας χτίσει με αμεσότητα, συνέπεια 
και συνέχεια μια μακροχρόνια σχέση εμπι-
στοσύνης με τους καταναλωτές.

Η Ryanair,  λάνσαρε την τελευταία από μία σει-
ρά καινοτομιών, ενόψει του τέταρτου έτους 
του προγράμματος “Always Getting Better“, 
δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να 
πραγματοποιούν κρατήσεις πτήσεων και 
ξενοδοχείων καθώς και να ενημερώνονται 
σχετικά με την πτήση τους μέσω του συστή-
ματος  Alexa voicerecognition, στο Ryanair.
com. Η Ryanair ανακοίνωσε παράλληλα την 
συνεργασία της με την Zodiac, η οποία θα 
προσφέρει νέες θέσεις τύπου slimline στα 
Boeing737 MAX  “Gamechanger”, τα οποία 
θα παραδοθούν την άνοιξη του 2019. Τα νέα 
αεροσκάφη θα προσφέρουν περισσότερη 
άνεση (περισσότερος χώρος στα καθίσματα 
και στους αποθηκευτικούς χώρους της κα-
μπίνας). Μέσω του συγκεκριμένου επανα-
σχεδιασμού των αεροσκαφών και των νέων 
θέσεων, το κάθε αεροσκάφος της Ryanair θα 
συμπεριλαμβάνει 8 επιπλέον θέσεις (197 από 
189), προσφέροντας στους επιβάτες περισ-
σότερη άνεση, με απόσταση 31 ιντσών από 
την μπροστινή θέση – μεγαλύτερη απόσταση 
από τις απλές θέσεις της British Airways και 
της Lufthansa.

Με τριπλάσια συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά, χάρη στην ομαδική κινητοποίηση γονέων, 
μαθητών, καθηγητών, ολοκληρώθηκε η φετινή ψηφοφορία για το πρόγραμμα της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον «Το Σχολείο που θέλεις», που μετατράπηκε σε γιορτή για την πόλη της Θεσσαλο-
νίκης. Νικητής αναδείχθηκε το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 23.163 ψή-
φους, ενώ τη δεύτερη θέση στην κατάταξη έλαβε το 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
με 22.302 ψήφους. Η κοινή επιθυμία των σχολείων της Θεσσαλονίκης να εξασφαλίσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους έφερε κοντά τα δύο σχολεία που αιτήθηκαν στην εταιρεία 
να τα ανακαινίσει μαζί. H εταιρία αποφάσισε να τροποποιήσει τον αρχικό της σχεδιασμό και να 
ανταποκριθεί θετικά στο κοινό τους αίτημα. Συγκεκριμένα, θα προχωρήσει με την ανακαίνι-
ση του 14ου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης το φετινό καλοκαίρι, και εντός της σχολικής χρονιάς 
2017-2018 θα ανακαινίσει και το 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση  
των επισκευαστικών εργασιών των δύο σχολείων το 2018, το πρόγραμμα θα έχει βελτιώσει 
συνολικά 15 σχολεία στη Θεσσαλονίκη.

Ως ο καταλληλότερος δήμος σε όλη την Ελλάδα για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Δι-
αλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
αναδείχτηκε ο δήμος Ωραιοκάστρου βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε 
από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι ο φάκελος υποψηφιότητας (τεχνικές εκθέσεις, τοπογραφικά διαγράμματα, εγκρίσεις), 
που διεκπεραιώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής του δήμου μας, έλαβε και στις δύο φάσεις μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης, 
την υψηλότερη βαθμολογία. Στο Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρι-
κού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) θα συγκεντρώνονται συσκευές από όλη την Ελ-
λάδα με σκοπό είτε την επισκευή και παραγωγή λειτουργικών μεταχειρισμένων ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών, είτε τη διαλογή/συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατόπιν της επιτυχημένης ανάλογης 
δημοπρασίας του περασμένου Ιουνίου, 
ο Οίκος Δημοπρασιών και Τέχνης Myro 
Antiques House πραγματοποιεί την Τε-
τάρτη 30 Αυγούστου 2017 στις 19.00 στις 
εγκαταστάσεις του  σε μια δημοπρασία 
εντελώς διαφορετική από τις κανονικές 
του: μία αμερικάνικου τύπου yard sale 
auction (Δημοπρασία αυλής). Πρόκειται 
για ένα είδος δημοπρασίας που οι Αμε-
ρικάνοι παραδοσιακά κάνουν ακόμα και 
ερασιτεχνικά, στις αυλές σπιτιών ή σε 

κήπους, με αντικείμενα για το σπίτι ή τον κήπο, σε πολύ χαμηλές τιμές, και είναι ουσια-
στικά μια αφορμή για συνάντηση φίλων, για διασκέδαση και ψώνια. Στην American style 
yard sale auction του Οίκου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν έργα τέχνης, διακοσμητικά, παλιά 
αντικείμενα, σουβενίρ, στολισμούς σπιτιού και κήπου, μικρά και vintage έπιπλα, και πολλά 
άλλα, κάποια μεμονωμένα και κάποια σε ομάδες αντικειμένων, με τιμή εκκίνησης €10 το 
καθένα για όλα! Η είσοδος στην δημοπρασία είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς καμία υπο-
χρέωση αγοράς!

Πως γίνεται 93 χλμ. ειδικών διαδρομών να συναρπάσουν άπαντες; Όταν αυτά δεν προ-
καλούν μόνο το αγωνιστικό ενδιαφέρον αλλά είναι έτσι μοιρασμένα ώστε να ικανοποιούν 
θεατή, υποστηρικτή και οργανωτή. Το 50ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. είναι ακριβώς αυτό. Περιλαμβά-
νει έξι ειδικές διαδρομές, δύο το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και τέσσερις την Κυριακή 17 
Σεπτεμβρίου, οι οποίες είναι μοιρασμένες σωστά ώστε να μην υπάρχει κενό, με ζηλευτή 
ποικιλομορφία, ώστε να ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς αθλητές και με την σωστή 
δόση ρομαντισμού αποδίδοντας φόρο τιμής στην ιστορία του αγώνα. 

Την πρώτη ημέρα οι αθλητές πρέπει να περάσουν τεχνικό έλεγχο στη νότια Πύλη της Δ.Ε.Θ., 
να εκκινήσουν από το ίδιο σημείο και να καταφέρουν αλώβητοι ένα μεγάλο Λιβάδι-Πετρο-
κέρασα 19.70 χλμ. και έναν κλασικό Χολομώντα 23.20 χλμ. μέχρι να «δουν» το parc ferme 
στην κεντρική πλατεία του Πολυγύρου. Η δεύτερη μέρα ξεκινάει με μια δύσκολη Παλαι-
όχωρα των 21.02 χλμ. ακολουθούμενοι από δύο Τσουκαλάδες των 10.88 χλμ. έκαστος με 
ενδιάμεσο service και ένα Λιβάδι -power stage των 7.31 χλμ. που θα οδηγήσει τα κατα-
πονημένα πληρώματα και τα αγωνιστικά τους εκεί από όπου ξεκίνησαν την προηγουμένη 
στην νότια Πύλη της Δ.Ε.Θ. όπου και ο τερματισμός του αγώνα. Οι θεατές αποζημιωμένοι 
από το θέαμα, ικανοποιημένοι από τους πολλούς και εύκολους τρόπους  προσέγγισης των 
ειδικών διαδρομών θα μπορούν με περηφάνια να οικειοποιηθούν το 50ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. λέ-
γοντας πως ήταν και αυτοί εκεί. Για να γίνει όμως ένας πραγματικά συναρπαστικός αγώνας 
πρέπει να γίνουμε όλοι κομμάτι του, να συμμετάσχουμε γιατί το συναρπαστικό ανήκει σε 
αυτούς που το δημιουργούν.

Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας 350 ΜW 

Νέες θέσεις για τα αεροπλάνα της 
Ryanair

Εταιρία ανακαινίζει δυο σχολεία στη Θεσσαλονίκη Πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη

Δημοπρασία… αμερικανικού τύπου! 

50ο Ράλλυ ΔΕΘ… προσεχώς 

#αυτό_το_μάθατε;
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Ο ΝΥΝ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΟΥ ΈΠΙΜΈΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΈΚΔΙΚΗΣΈΙ ΈΚ ΝΈΟΥ ΤΗ... ΘΈΣΗ ΤΟΥ

#οικονομία

Η ενημέρωση των μελών σας πώς γίνεται 
στην εποχή του διαδικτύου;

Στον τομέα της πληροφόρησης και ενημέ-
ρωσης, σε όλα τα επιχειρηματικά θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότητας μας, έχουμε κατα-
φέρει να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων 
μας με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) 
των περισσότερων επαγγελματιών και επιχει-
ρήσεων του νομού μας και μπορούμε και τους 
ενημερώνουμε έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα.  
Τα μέλη μας ενημερώνονται και από την ιστοσε-
λίδα του Επιμελητηρίου www.epichal.gr η οποία 
ανανεώνεται συνεχώς, αλλά και μέσω SMS. Κα-
θιερώσαμε δε -κάθε Τετάρτη- να αποστέλλουμε 
στα μέλη μας… ψηφιακά, ενημερωτικό με όλα 
τα θέματα της επικαιρότητας -συμπεριλαμβα-
νομένων των δράσεων που προγραμματίζονται 
από τον φορέα μας ώστε να έχουν πλήρη και 
άμεση εικόνα του έργου μας-  αλλά και εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναπτυξιακού 
και οικονομικού κυρίως χαρακτήρα που πρό-
κειται να προκηρυχθούν.

Πώς στέκεστε αρωγοί στις προσπάθειες των 
μελών σας, σε τέτοιες δύσκολες οικονομικά 
εποχές;

Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, οργανώνου-
με ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια που 
απευθύνονται  σε όλους τους τομείς επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας προσκαλώντας εξει-
δικευμένους και καταρτισμένους κάθε φορά 
εισηγητές ώστε να ενημερώσουν και να διευ-
κολύνουν τα μέλη μας στις προσπάθειες τους 
για ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της 
παγκόσμιας προβολής της Στηρίζουμε τις του-
ριστικές επιχειρήσεις του νομού μας διοργανώ-
νοντας κάθε χρόνο επιχειρηματικές αποστολές 
σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, ώστε 
να δούμε και να μετουσιώσουμε την καλή γνώ-
ση στις δικές μας μονάδες παραγωγής και ανά-
πτυξης. Συμμετέχουμε σε κλαδικές εμπορικές 
εκθέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερι-
κό φροντίζοντας τα μέλη μας να αποκτήσουν… 
εξωστρέφεια ώστε να συνάψουν επαγγελματι-
κές συμφωνίες.   

Οι επενδύσεις στο νομό Χαλκιδικής σε τι ση-
μείο βρίσκονται;

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συνάπτει στρατη-
γικές συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα  για σημαντικά ζητήματα της 

τοπικής οικονομίας καθώς και με επιμελητήρια 
και φορείς άλλων κρατών με σκοπό την αύξηση 
των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων άμε-
σων επενδύσεων, που αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώ-
ρας και το ξεπέρασμα της πολύχρονης κρίσης. 
Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
ως ισότιμοι εταίροι, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, αποσκοπώντας στην απόκτηση τεχνο-
γνωσίας σε θέματα που ενδεχομένως να υστε-
ρούμε, προκειμένου να τη μεταφέρουμε και να 
την εφαρμόσουμε σε τοπικό αλλά και εθνικό 
επίπεδο προς όφελος όλων μας.

Πώς θα βαθμολογούσατε τη μέχρι τώρα πο-
ρεία σας στην προεδρία του Επιμελητηρίου 

Χαλκιδικής;

Θα προτιμούσα να μας… βαθμολογήσουν –
όπως λέτε- τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκι-
δικής που εμπιστεύθηκαν το συνδυασμό μας 
και εμένα με την ανάδειξη μου στην προεδρία. 
Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι  φέραμε εις 
πέρας το έργο που μας ανατέθηκε από τους επι-
χειρηματίες του τόπου μας και έχουμε κερδίσει 
την εκτίμηση τους και ίσως και τη βεβαιότητα ότι 
έτσι θα συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία, 
αν μας εμπιστευθούν με τη ψήφο τους. Αποκτή-
σαμε πολύτιμη εμπειρία μέσω των συνεργασι-
ών με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και 
με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας, και 
μπορούμε τώρα καλύτερα παρά ποτέ να αντιμε-

τωπίζουμε καταστάσεις με νέα και πιο δυναμική 
προοπτική. Προασπίσαμε την επιχειρηματικό-
τητα της Χαλκιδικής και φανήκαμε αντάξιοι των 
δυσκολιών αλλά και των ευκαιριών της εποχής. 
Λειτουργήσαμε με συνέπεια και ευθύνη με σκο-
πό την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότη-
τας και της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε καταφέ-
ρει να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και στην 
εγκαθίδρυση μιας νέας επιμελητηριακής κουλ-
τούρας και μιας νέας φιλοσοφίας, όχι μόνο στο 
επίπεδο του συμβουλευτικού και διεκδικητικού 
ρόλου του Επιμελητηρίου, όχι μόνο σε επίπεδο 
υπηρεσιών και στελέχωσης, αλλά πρωτίστως 
και σε  επίπεδο διοίκησης. Καταφέραμε πλέον 
να προσφέρουμε «Επιμελητηριακά προϊόντα». 
Πρόκειται για τις νέες ουσιαστικές ηλεκτρονικές 
παροχές προς τους επιχειρηματίες, που σε ετή-
σια βάση θα φέρουν οικονομικό αποτέλεσμα…

Το Επιμελητήριο μπορεί να λειτουργήσει 
τόσο καθοριστικά;

Το Επιμελητήριο που είναι ο θεσμοθετημένος 
αλλά παράλληλα και ο πιο αυθεντικός και γνή-
σιος εκφραστής και εκπρόσωπος των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, χρειάζεται τη στήριξη από 
όλους τους επιχειρηματικούς και επαγγελμα-
τικούς τομείς. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά 
ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και 
συνεχώς προσπαθούμε όλοι μας γι’ αυτό. Καλώ 
όλες τις υγιείς δυνάμεις,  επαγγελματίες και επι-
χειρηματίες της Χαλκιδικής, τους νέους και τις 
κυρίες, έχοντας πλήρη επίγνωση ευθύνης του 
ρόλου μου και του θεσμού που υπηρετώ,  να 
αγκαλιάσουν και πλαισιώσουν το  Επιμελητήριο, 
να θέσουν υποψηφιότητα στον συνδυασμό που 
εκπροσωπώ, για να μπορούν να δουλέψουν 
για την επιχειρηματικότητα του Νομού Χαλκιδι-
κής. Καλώ τους επιχειρηματίες που ήδη έχουν 
ασχοληθεί με τα κοινά αλλά και άτομα που θέ-
λουν να εμπλακούν για πρώτη φορά με τα κοινά 
του επιμελητηριακού χώρου, με κοινές θέσεις 
και απόψεις, να αγωνιστούμε για το μέλλον του 
τοπικού επιχειρηματικού κόσμου. Επιπλέον 
θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου όπου κατά τη διάρκεια 
της θητείας μας συνεργαστήκαμε αρμονικά και 
εποικοδομητικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικο-
νομικής ύφεσης με τα τόσα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο εμπορικός και επιχειρηματικός 
κόσμος, προς όφελος του τόπου μας.

Γ. Γκιλής: «Κάναμε πολλά αλλά μπορούμε και… περισσότερα»
«Η σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο - σε όλους τους τομείς -  και είμαστε πρόθυμοι 

να μας… αξιολογήσει ο καθένας» σημειώνει σε δηλώσεις του στην Karfitsa o  νυν πρόεδρος του θεσμικού οργάνου του πιο τουριστικού  νομού 
της Β. Ελλάδος Γ. Γκιλής. Σε ερώτηση αν θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του Επιμελητηρίου ,  ως επικεφαλής συνδυασμού  στις επερχόμενες 

επιμελητηριακές εκλογές (το Δεκέμβριο του 2017) απαντά θετικά γιατί «μπορεί να έχουμε κάνει πολλά, όμως μπορούμε και περισσότερα…»! 
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■Με αύξηση από 5%-7% στις διανυ-
κτερεύσεις αναμένεται να κλείσει η 
φετινή τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική, 
γεγονός που αφήνει ικανοποιημένους 
τους ξενοδόχους της περιοχής. Η του-
ριστική περίοδος στο νομό Χαλκιδικής 
διαρκεί πέντε μήνες και η αύξηση που 
παρατηρείται για τη φετινή χρονιά στις 
αφίξεις των Γερμανών τουριστών, εί-
ναι μεγάλη. Ακολουθούν οι Βρετανοί, 
στα ίδια επίπεδα παραμένουν οι Ρώσοι, 
ενώ καταγράφονται νέες εθνικότητες, 
όπως οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και οι Ιτα-
λοί. Όσο για τους Βαλκάνιους, σταθερά 
παραμένει πρώτη η περιοχή στις προτι-
μήσεις τους, τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Τα παραπάνω ανέφερε σε συνέντευξή 
του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο πρόε-
δρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκι-
δικής, Γρηγόρης Τάσιος. Για τις ημέρες 
του Αυγούστου υποστήριξε πως «είναι 
γεμάτος από κόσμο ο νομός. Ωστόσο, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
ακόμη διαθέσιμα δωμάτια, ενώ μετά τις 
25 Αυγούστου θα είναι ακόμη καλύτε-
ρες οι τιμές». Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, 
μεγάλη είναι η πληρότητα και για τον Σε-
πτέμβριο, καθώς οι ξένοι τουρίστες θα 
παραμείνουν για μπάνια στην περιοχή. 
«Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία για 
τον Σεπτέμβριο είναι της τάξης του 75%. 
Θα έχει καλύτερη ανάκαμψη το επόμενο 
διάστημα με τις κρατήσεις της τελευταί-
ας στιγμής, ενώ θα έχουμε και επιμή-
κυνση της σεζόν. Η σεζόν παραδοσιακά 
έκλεινε 7-10 Οκτωβρίου, ενώ φέτος θα 
πάμε μέχρι και τις 15 του Οκτώβρη». Ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλ-
κιδικής πρόσθεσε πως η χώρα μας θα 
πρέπει τα επόμενα χρόνια να «εκμεταλ-
λευτεί» τόσο την ελληνική φιλοξενία, 
όσο και το αίσθημα ασφαλείας που προ-
σφέρει στους τουρίστες. 

■ Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους, 
με δυνατότητα έως και 100 δόσεων 
και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου 
των προσαυξήσεων, έχουν  πλέον οι 
οφειλέτες, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 
4483 του υπουργείου Εσωτερικών. Η 
ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τους 
δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, 
που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιω-
θούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. 
Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπα-
χθούν και οφειλές που κατά την ημερο-

μηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε 
αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή 
έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμι-
ση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβο-
λής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια 
των ευεργετημάτων της προηγούμενης 
ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να 
συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων 
ποσών. Υπάγονται επίσης και οφειλές 
που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι 
εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβή-
τηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον 
στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης 
παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα 
βοηθήματα ή μέσα. Η σχετική αίτηση 
υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 
Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια για την 
είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικεί-
ου Δήμου ή του νομικού προσώπου 
αυτού, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας 
δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 20 ευρώ.

■ Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 
ύψους 500.000 ευρώ σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα απο-
κατάστασης των ζημιών από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους 
δήμους της Βόρειας Ελλάδας το προη-
γούμενο διάστημα, ενέκρινε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. 
Αναλυτικά: δήμος Θερμαϊκού Θεσσαλο-
νίκης 200.000 ευρώ, Πολύγυρου Χαλκι-
δικής 200.000, Καστοριάς 40.000. Επί-
σης, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 50.000 
ευρώ στην ΔΕΥΑ Αλμωπίας του δήμου 
Πέλλας για τη χρηματοδότηση των ανα-
γκαίων ενεργειών αποκατάστασης των 
δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της λειψυδρίας, με 
χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού 
του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς 
τους λόγους. Συνολικά, το υπουργείο 
ενέκρινε ενισχύσεις ύψους 1.490.000 
ευρώ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, αποκλειστικά για έργα 
αποκατάστασης των ζημιών με χρέωση 
του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο 
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπι-
σης ζημιών και καταστροφών που προ-
καλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. 
Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τη-
ρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για αυτούς τους λόγους.
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
στέλνοντας χιλιάδες ειδοποιητήρια σε 
761.000 φυσικά πρόσωπα που δεν 
πλήρωσαν την πρώτη δόση της φορο-
λογίας εισοδήματος, απειλώντας τους 
ότι αν μέσα σε 15 ημέρες δεν φροντί-
σουν να πληρώσουν έστω και για λίγα 
ευρώ (!) τότε θα τους γίνει κατάσχεση 
του τραπεζικού τους λογαριασμού! Η 
μεθόδευση της τρομοκρατίας του κό-
σμου, έχει βέβαια και συνέχεια «στρα-
τηγικής» βάζοντας τα «παπαγαλάκια» 
της ενημέρωσης στο κόλπο, που ανα-
μασούν την είδηση από τις τηλεοράσεις 
και τις εφημερίδες, προσκαλώντας 
μάλιστα και «έγκριτους» δικηγόρους 
- οικονομολόγους (!) που με πολύ 
σοβαρό ύφος, συμβουλεύουν τους 
πολίτες να πληρώσουν, τονίζοντας ότι 
σε αντίθετη περίπτωση, το μόνο που 
θα γλυτώσουν από τον τραπεζικό τους 
λογαριασμό είναι τα 1.250 ευρώ που 
η Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε 
ότι φτάνουν για να... ζήσουν! Αίσχος 

και ντροπή τους, λένε οι έμπο-
ροι - και το τι λένε οι απλοί 

πολίτες, καλύτερα να μην τα 
πούμε...

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ 
της φοροδιαφυγής δεν είναι 

η «μαρίδα» που κυνηγούν οι 
μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες 

εφοριακοί (!) στις παραλίες και 
στα ταβερνάκια! Η πραγματική φορο-
διαφυγή γίνεται στα εκατοντάδες φορ-
τηγά που έρχονται από τη Βουλγαρία 
και τα Σκόπια με εικονικά τιμολόγια. Η 
πραγματική φοροδιαφυγή γίνεται με τα 
τριγωνικά τιμολόγια των πολυεθνικών 
που πουλάνε σε διπλή τελική τιμή απ’ 
όσο οπουδήποτε αλλού στην Ευρώ-
πη και εμφανίζουν 1% κερδοφορία. 
Πραγματική φοροδιαφυγή γίνεται στα 
βυτία δήθεν εξαγωγής καυσίμων που 
βγαίνουν άδεια από τα σύνορα και γυρ-
νάνε άδεια, ενώ το καύσιμο διατίθεται 
σε ανυποψίαστους καταναλωτές ή 
ακόμα και πρατηριούχους ως να ήταν 
φορολογημένο. Είναι οι «καραβιές» 
λαθραίων τσιγάρων και καυσίμων 
που «αρμενίζουν» σε διεθνή ύδατα 
περιμένοντας τους... πελάτες τους και 
κανείς δεν «βλέπει» ούτε κάνει τίποτα 
γι’ αυτό...             

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η 
πραγματική φοροδιαφυγή δεν γίνεται 
στα τυροπιτάδικα, ούτε στα ιδιωτικά 
ιατρεία, ούτε στους υδραυλικούς και 
τους μπλοκάκιδες. Αυτοί οι περισσό-
τεροι πληρώνουν με τα τεκμήρια και 
τις φορο-«εισφορές» αυτασφάλισης 
παραπάνω απ’ όσο τους αναλογεί, έτσι 
κι αλλιώς. Η όποια φοροδιαφυγή κατα-
φέρουν να κάνουν, είναι φοροδιαφυγή 
επιβίωσης, και είναι η ύστατη γραμμή 
άμυνας απέναντι σε ένα ανήθικο κρά-
τος που επιτίθεται στον ιδιωτικό τομέα 
για να τον αποτελειώσει, πληρώνοντας 
με τα λεφτά του, δεκάδες κηπου-
ρούς ανύπαρκτων κήπων, γραφιάδες 
ανύπαρκτων γραφείων, σε ανύπαρκτες 
υπηρεσίες και συντάξεις σαραντάρη-
δων δημοσίων υπαλλήλων! 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου η Κοινωφελής Επιχείρηση 
δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προ-
σωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού 
Ωδείου Καλαμαριάς για την ακαδημαϊκή 
περίοδο 2017-2018, με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικού αριθμού 44 ατόμων. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την 
ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.kedka.gr της Επιχεί-
ρησης ή να την παραλάβουν από τα γρα-
φεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση: Αγ. Νικολάου  
Μικρουλέα ) καθημερινά από 08.00 π.μ 
έως 14.00 μ.μ.

■ Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για πλή-
ρωση τις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων 
ιατρών, επι θητεία, του κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης «Ιπποκράτειο»: τρεις θέσεις Ειδι-
κευμένων Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρι-
κής, επί θητεία, για την Α΄ Νεογνολογική 
Κλινική, και τρεις θέσεις Ειδικευμένων 
Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής, επί θη-
τεία, για τη Μ.Ε.Ν.Ν. ΕΣΥ. Αίτηση-δήλωση 
και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Νοσοκομείου έως και 13 Σεπτεμβρί-
ου 2017. Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα 
δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλο-
νται και ταχυδρομικά στην ακόλουθη τα-
χυδρομική διεύθυνση: Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, Τμήμα Διαχείρισης Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπό-
λεως 49, ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη.

■ Θέση Διευθυντή του Ωδείου Σταυρού-
πολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εν-
νεάμηνης διάρκειας, ανακοίνωσε ο δή-
μος Παύλου- Μελλά. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την 
προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα 
του δήμου (www.pavlosmelas.gr) ή να 
την παραλάβουν από τα γραφεία της Δη-
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση: Λαγκα-
δά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 
642-405) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 
15:00 μ.μ. 

■ Ο δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσα-
λονίκης ανακοινώνει την πρόθεσή να συ-
νάψει συνολικά δύο συμβάσεις μίσθωσης 
έργου για την κάλυψη αναγκών του δή-
μου με αντικείμενο τη συχνή παρακολού-
θηση της σωματικής υγείας των βρεφών 
και των νηπίων που φιλοξενούνται στους 
Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Παύλου 
Μελά, που έχουν ενταχθεί στη χρηματο-
δοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρμό-
νιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» έτους 2017-2018. Οι ενδιαφερό-
μενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση 
τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 8, 
Τ.Κ. 56430-Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313302-840, 
-841, -941.

Νέες θέσεις εργασίας



ΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΠΟΥ ΈΓΙΝΑΝ VIRAL

Η βελτίωση των εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου Χαλκηδόνας βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης 
συνάντησης της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου και του δημάρχου Χαλκηδόνας Ιωάννη Τσουκνιδά 
με τον υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη.

Συγκεκριμένα, η κ. Πατουλίδου και ο κ.Τσουκνιδάς επισκέφτηκαν τον κ. Βασιλειάδη, στο γραφείο του στην Αθήνα, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ο δήμος χρηματοδότηση ύψους 1.600.000 ευρώ, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανα-
γκαίες παρεμβάσεις στο δημοτικό κολυμβητήριο. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του δήμου 
και των κατοίκων του, αφού το κολυμβητήριο εξυπηρετεί με την, ολυμπιακών διαστάσεων, πισίνα του όχι μόνο τους 
κατοίκους του δήμου αλλά και άλλων γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης μετά το πέρας της συνάντησης με τον κ. Βασιλειάδη, τόνισε τα εξής: «Σε συ-
νεννόηση με το δήμαρχο Γιάννη Τσουκνιδά, ανέλαβα την πρωτοβουλία να επιδιώξουμε από κοινού συνάντηση με τον 
κ. Υφυπουργό. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου του δήμου Χαλκηδόνας αποτελεί έργο κομβικής 
σημασίας για όλους μας. Ο κ. Βασιλειάδης μας άκουσε με προσοχή και ευελπιστούμε να ανταποκριθεί στο αίτημά μας. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε αγαστή συνεργασία με όλους τους δήμους, προσπαθεί να αναδείξει τοπικά 
θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας, συνδράμοντας με όποιον δυνατό τρόπο στην επίλυσή τους». 

Πρωτοβουλία Βούλας Πατουλίδου για την βελτίωση των 
εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου Χαλκηδόνας

#success_story

Τα χειροποίητα σανδάλια της «Nomadic 
state of mind», τείνουν να γίνουν τα πιο… 
πολυφωτογραφημένα υποδήματα του 
instagram, αφού έχουν «ποζάρει» σε μα-
γευτικά τοπία, θάλασσες, βράχια, παρα-
λίες, αλλά και σε… ονειρεμένα νυχτερινά 
σκηνικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έδρα 
της εταιρίας βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα 
στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
δραστηριοποιείται τα τελευταία δέκα χρό-
νια. Όπως εξηγεί στην Karfitsa ο Χαράλα-
μπος Χαραλάμπους, Mediterranean Sales 
representative- Distributor της «Nomadic 
state of mind»: «οι άνθρωποι πίσω από την 
εταιρία είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της 
εταιρίας Chris Anderson, άτομα του στενού 
οικογενειακού και φιλικού του περιβάλ-
λοντος καθώς και οι κατασκευαστές των 
σανδαλιών, που βρίσκονται σε μια μικρή 
κοινότητα στη Νικαράγουα. Η αρχή έγινε 
από τον ίδιο τον Chris, ο οποίος έφτιαχνε 
χειροποίητα σανδάλια στο πίσω μέρος του 
βαν του σε μουσικά φεστιβάλ στην Αμερική. 
Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση 
της ζήτησης, η παραγωγή μεταφέρθηκε σε 
μια μικρή κοινότητα στη Νικαράγουα. Εκεί 
εργάζονται άτομα από την κοινότητα, με κα-
λούς όρους, Fair Trade, σε καλές συνθήκες 
εργασίας, όπου φτιάχνουν στο χέρι τα σαν-
δάλια. Η εταιρία προσφέρει και συνεισφέρει 
σε κοινωνικά και κοινωφελή προγράμματα 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
ολόκληρης της κοινότητας». Να σημειώ-
σουμε ότι ο κ. Χαραλάμπους, είναι στενός 
φίλος του Anderson και αντιπροσωπεύει 
την εταιρία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Φοριούνται… σε ολόκληρο τον κόσμο 

Όπως σημειώνει ο κ. Χαραλάμπους, τα στοι-
χεία που κάνουν τα συγκεκριμένα σανδάλια 
ιδιαίτερα και ξεχωριστά, είναι «η χρήση των 
σωστών υλικών, η άριστη κατασκευή τους 
και το μοναδικό τους στυλ. Καταρχήν είναι 
φτιαγμένα στο χέρι από πρώτης ποιότητας 
υλικά. Χρησιμοποιείται συνθετική ανακυ-
κλωμένη πολυπροπελένη για να είναι πολύ 
ανθεκτικά, πάρα πολύ άνετα, με χρώματα τα 
οποία δεν αλλοιώνονται. Επίσης, πλένονται 

στο πλυντήριο και ταιριάζουν με όλα τα στυλ 
ντυσίματος, για όλες τις ώρες της μέρας». Τα 
συγκεκριμένα σανδάλια, έχουν φτάσει στην 
κυριολεξία σε κάθε άκρη της γης, καθώς 
στολίζουν τις βιτρίνες καταστημάτων που 
βρίσκονται στην Αμερική, τον Καναδά, την 
Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία,το Ισραηλ, την 
Ολλανδία, την Τσεχία, μέχρι και την Ιαπωνία! 
Ο κ. Χαραλάμπους σημειώνει πως αυτή η 
επιτυχία οφείλεται στη σωστή οργάνωση, 
στην άριστη ποιότητα, στην άψογη εξυπηρέ-
τηση, στην σωστή επιλογή των συνεργατών, 
αλλά πρωτίστως «στην αγάπη μας για αυτό 
που προσφέρουμε. Τα social media έχουν 
βοηθήσει αρκετά στην προβολή και διάδοση 
των σανδαλιών, αλλά εξίσου βοηθά η αντα-
πόκριση, η καλή κριτική και η υποστήριξη 
από τους πελάτες μας». Στους μελλοντικούς 
στόχους της εταιρίας, είναι η διατήρηση της 
υψηλής ποιότητας, η συνεχής βελτίωση και 
αναβάθμιση των προϊόντων καθώς και η 
συνέχιση της πορείας της εταιρίας προς τη 
χρήση οικολογικών υλικών. «Η μείωση των 
απορριμμάτων και η οικολογική προσέγ-
γιση σε όλους τους τομείς λειτουργίας της 
εταιρίας μας, αποτελεί βασικό μας μέλημα», 
καταλήγει ο κ. Χαραλάμπους.

Ξεκίνησε πίσω από ένα βαν και…  
κατέκτησε την παγκόσμια αγορά 

«Κυκλοφορούν» σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τα social media και αποτελούν την… τελευταία εμμονή των fashion 
bloggers. Ήδη από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού, τα χειροποίητα σανδάλια από σχοινιά, μπήκαν στις σελίδες των πιο γνωστών περιοδικών μόδας και 

«βαφτίστηκαν» ως τα «πιο πολυσυζητημένα»!

Της Έλενας Καραβασίλη 
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Η εναλλακτική λύση που θα 
οδηγούσε την Ελλάδα έξω 
από το ευρώ και την Ευρώπη 
και θα της άνοιγε μια τρύπα 
στο χρόνο για να ζήσει την 
εμπειρία του υπαρκτού σοσια-
λισμού, της απομόνωσης, της 
υπανάπτυξης και του ακραίου 
αυταρχισμού, εξακολουθεί να 
ενοχοποιεί την συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Όσο πιο σκληρά είναι τα δημο-
σιονομικά μέτρα που η πολιτι-
κή τους κατέστησε αναγκαία, 
τόσο θα αναζητούν με πείσμα 
και μίσος, ένα αντιμνημονιακό 
υποκατάστατο, θα κατασκευ-
άζουν εσωτερικούς  εχθρούς, 
θα καλλιεργούν  διχασμό και 
θα αμφισβητούν τους δημο-
κρατικούς θεσμούς.

Το κεκτημένο όμως της 
μεταπολίτευσης αποδίδεται 
συνοπτικά με δυο λέξεις: 
Ευρώπη και Δημοκρατία, η 
οικονομική ανάπτυξη μέχρι το 
2009, παρά τις διαρθρωτικές 
της αδυναμίες, επιτεύχθηκε 
υπό συνθήκες Ευρώπης και 
Δημοκρατίας.

Προοπτική ανάκτησης του 
εδάφους που χάθηκε όταν η 
κρίση έγινε ορατή και άρχισε 
η αγωνιώδης προσπάθεια 
τιθάσευσής της το 2012 έως 
και τον Ιανουάριο του 2015, 
υπάρχει και πάλι μόνο υπό 
συνθήκες Ευρώπης και Δη-
μοκρατίας.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι 
πρ. βουλευτής Χαλκιδι-
κής με τη ΝΔ

■ Με το φόβο των πυρκαγιών... 
δεν ξεκουράστηκε. Στο γραφείο 
του στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας βρισκόταν όλες τις 
ημέρες του καλοκαιριού ο Από-
στολος Τζιτζικώστας. Ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
σύμφωνα με τους στενούς του συ-
νεργάτες, δεν… ξεμύτισε για δια-
κοπές παρά μόνο για λίγες ημέρες 
κι αυτό γιατί έτρεχαν προγράμματα 
ΕΣΠΑ αλλά και γιατί φοβόταν τις 
πυρκαγιές της εποχής και ήθελε 
«να προλάβει το κακό». ΥΓ: Ο κ. 
Τζιτζικώστας μαζί με την σύζυ-
γό του Ελεάννα Βλάχου και τον 
γιο τους έκαναν τα λιγοστά μπά-
νια τους στη Χαλκιδική προκει-
μένου να είναι δίπλα στο κέντρο 
λήψης των αποφάσεων, δηλαδή 
τη Θεσσαλονίκη...

■ Ούτε έναν, ούτε δυο αλλά... ενε-
νήντα νέους «μπλε» κάδους ανα-
κύκλωσης τοποθέτησε το καλο-
καίρι ο δήμος Ν. Προποντίδας στο 
πλαίσιο της βελτίωσης του εξοπλι-
σμού ανακύκλωσης. Επίσης επε-
κτάθηκε το δίκτυο των καμπανών 
γυαλιού κατά οκτώ κώδωνες γυα-
λιού σε νέες επιχειρήσεις και πε-
ριοχές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο 
της περιοχής Μανώλη Καρρά μέσα 
σε περίοδο δύο εβδομάδων, ειδικό 
κινητό συνεργείο επισκεύασε 158 
υπάρχοντες κάδους, τοποθετώ-
ντας νέα καπάκια, ροδάκια, μηχα-
νισμούς και μπράτζα στους προ-
βληματικούς κάδους, καθιστώντας 
τους απόλυτα λειτουργικούς και 
πρακτικούς. Να θυμίσουμε ότι 
στον τουριστικό δήμο - δίπλα στη 
Θεσσαλονίκη- καθαρίζει ιδιωτική 

εταιρεία εδώ και καιρό προκειμέ-
νου  να μην απειλείται κάθε φορά 
από απεργιακές κινητοποιήσεις.

■ Δώδεκα χρόνια μετράει η παρά-
ταξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με επικεφα-
λής τον Γ. Μπουτάρη και τα θέματα 
που συζητήθηκαν  στην τελευταία 
συνεδρίαση αφορούσαν στις μέ-
χρι τώρα δύο θητείες και πώς θα 
κατακτήσουν ακόμη μία... Η σκέ-
ψη είναι να φτιαχτούν θεματικές 
ομάδες από στελέχη και μέλη της 
παράταξης με στόχο την ανανέωση 
του προγράμματος της «Πρωτο-
βουλίας». Παράλληλα να κληθούν 
να συμμετάσχουν με ιδέες και προ-
τάσεις προσωπικότητες και φορείς 
της πόλης με γνώσεις και εμπειρία 
ή και ομάδες της Κοινωνίας των 
Πολιτών. «Αυτό, αν το καταφέρου-
με, θα βοηθήσει και προγραμματι-
κά την «Πρωτοβουλία» αλλά και θα 
μας ξαναφέρει σε επαφή με έναν 
κόσμο που τον θέλουμε μαζί μας 
και τώρα και για τη συνέχεια» είπαν 
μεταξύ άλλων. Να σημειωθεί ότι η 
πρόταση για ομάδες είχε τεθεί και 
παλιότερα αλλά δεν προχώρησε 
βήμα! Ένα δεύτερο στοίχημα που 
θέτει πάλι η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και ο 
Γ. Μπουτάρης είναι «να βρούμε 
τους τρόπους ώστε να προσελκύ-
σουμε στην παράταξη νέα πρόσω-
πα. Και δεν εννοώ μόνον ηλικιακά 
αλλά είναι προφανές ότι έχουμε 
ανάγκη και από νεότερες ηλικίες 
που είναι πιο εξοικειωμένες είτε 
με τις σύγχρονες τεχνολογίες είτε 
με τις νοοτροπίες και τις ανάγκες 
της σημερινής νεολαίας. Πρέπει 
να μας γνωρίσουν καλύτερα, να 
πορευτούν μαζί μας και να μας 

βοηθήσουν να βελτιώσουμε την 
επαφή και τη συνεργασία μας με τη 
νεολαία της πόλης. Και το 2019, να 
μπουν και στα ψηφοδέλτιά μας...». 
Να σημειωθεί ότι ο απολογισμός 
για τα πεπραγμένα του 2016 έχει 
καθυστερήσει και... δεν έχει εκδο-
θεί ακόμη! Ωστόσο πρότειναν «Να 
κάνουμε την ειδική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
απολογισμό πιο ελκυστική για τους 
πολίτες και τους φορείς της Θεσ-
σαλονίκης, γιατί κάθε χρόνο η δι-
αδικασία γίνεται πιο βαρετή και με 
ελάχιστο κόσμο. Ούτε οι δημοτικοί 
σύμβουλοι είναι παρόντες». Ταυτό-
χρονα ζήτησαν απολογισμό και του 
έργου της... αντιπολίτευσης!

■ «Οι απευθείας αναθέσεις στα 
ΔΗΜΗΤΡΙΑ, για τις οποίες είχε 
ασκηθεί κριτική, είναι μόλις το 
8,8% του συνολικού προϋπολογι-
σμού και περιλαμβάνουν δράσεις 
που δεν μπορούν να ενταχθούν 
στις γενικές προμήθειες του δή-
μου» είπε η αρμόδια αντιδήμαρ-
χος και ζωγράφος Έλλη Χρυσίδου. 
Εκτίμησε ότι η καταψήφιση του θέ-
ματος στην προηγούμενη συνεδρί-
αση του Δ.Σ. δεν απέφερε όφελος 
στην αντιπολίτευση, ενώ «αντίθε-
τα πλήθος κόσμου και φορέων 
της Τέχνης εκδήλωσαν τη στήριξή 
τους στον μεγαλύτερο πολιτιστικό 
θεσμό της πόλης» κι αυτό μάλλον 
είναι κέρδος τόσο για το δήμο όσο 
και για την... αφύπνιση των υπο-
στηρικτών Μπουτάρη;

■ Πλήρης επιβεβαίωση του ρε-
πορτάζ του karfitsa.gr για την 
τοποθέτηση του Στέλιου Παππά 

στην θέση του προέδρου του υπό 
εκκαθάριση ΟΑΣΘ.  Είχε πληρο-
φορήσει νωρίς για την επιλογή του 
υπουργού υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη. 
Να σημειωθεί ότι προτού η μπίλια 
«καθίσει» στον πατέρα του άλλο-
τε υπερ- υπουργού Νίκου Παππά 
και στενού συνεργάτη του Αλέξη 
Τσίπρα σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες μας, έγιναν συζητή-
σεις και με άλλους ΣΥΡΙΖΑίους της 
πόλης. Για την θέση του προέδρου 
άλλωστε «έπαιζε» και το όνομα 
του προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Γιάννη Μυλόπουλου ο οποίος τελι-
κά όταν του ζητήθηκε να επιλέξει 
ποια από τις δυο κρατικές (πλέον) 
εταιρίες θέλει να διοικεί επέλεξε 
αυτή στην οποία βρίσκεται εδώ και 
μήνες....

■ Αλλαγές και μάλιστα… καλοκαι-
ριάτικα αποφάσισε ο βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων από τη Β’ 
Θεσσαλονίκης, Αριστείδης Φω-
κάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
στήλης εν μια νυκτί ο αιρετός του 
νομού αποφάσισε να αποδεκατί-
σει το πολιτικό του γραφείο και να 
αλλάξει όλους τους στενούς του 
συνεργάτες. Μαθαίνουμε πως στις 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχε μαζί 
τους δεν προέβαλε κάποιον συ-
γκεκριμένο λόγο για αυτήν του την 
απόφαση, αλλά τους ζήτησε να… 
καταλάβουν τη θέση του η οποία 
προφανώς έχει να κάνει με την 
επόμενη προεκλογική μάχη που 
θα είναι πολύ σκληρότερη λόγω 
των χαμηλότερων - όπως φαίνεται 
- ποσοστών του κόμματος του...

■ Tη  Χειμάρρα της Αλβανίας επισκέφθηκε ο Αναπληρωτή 
Τομεάρχης εξωτερικών, για θέματα απόδημου Ελληνισμού, 
Βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης, ως εκπρό-
σωπος της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχε σε εκδήλωση δι-
αμαρτυρίας, που διοργάνωσαν ο σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ, το κόμμα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων  (ΚΕΑΔ) και η ένωση Χειμαρριωτών, 
το απόγευμα της 14ης Αυγούστου, εναντίον των πρακτικών 
κατεδαφίσεων, υφαρπαγής περιουσιών και εκφοβισμού της 
Ελληνικής Μειονότητας που χρησιμοποιεί τον τελευταίο καιρό 
το Αλβανικό κράτος. «Η παρουσία μου εδώ σηματοδοτεί τη βού-
ληση και την αποφασιστικότητά μας να δώσουμε μαζί τη μάχη, 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς μέχρι την τελική δικαίωση. Και να είστε βέβαιοι 
ότι τη μάχη αυτή θα την κερδίσουμε» , είπε μεταξύ άλλων στο 
χαιρετισμό του ο Σάββας Αναστασιάδης. Η εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο στην παραλία της Χειμάρρας 
και ολοκληρώθηκε με συναυλία ελληνικής μουσικής, εξελίχθηκε 
ειρηνικά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού σε αυτήν συμ-
μετείχαν πάνω από χίλιοι πεντακόσιοι Χειμαρριώτες. 

Χαμένος Παράδεισος  
ή Ευρώπη και Δημοκρατία
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#karfitsomata
■ Αλλάζει εκλογι-
κή περιφέρεια όπως 
φαίνεται  η «πράσινη» 
Πένυ Δαλαμπούρα. Η 
30χρονη γιατρός, από-
φοιτος του ΑΠΘ και με 
μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ιατρική Σχολή της 
Λάρισας που τώρα υπη-
ρετεί στην Νιγρίτα Σερ-
ρών, όπως όλα δείχνουν 
στις επόμενες εθνικές 
εκλογές θα ριχτεί στη 
μάχη του σταυρού στην 
Α’ Θεσσαλονίκης. Μέχρι 
σήμερα η κ. Δαλαμπού-
ρα –πολιτική φίλη του 
ευρωβουλευτή της 
Ελιάς Νίκου Ανδρουλά-
κη- πολιτευόταν στην 
δεύτερη περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης, μιας και 
έμενε στο Πανόραμα. Αν 
και δεν έχει δοκιμαστεί 
στην… κοινωνία παρά 
μόνο συμμετείχε σε 
εσωκομματικές εκλο-
γικές διαδικασίες της 
περιοχής, η ανάληψη 
της θέση του Γραμματέα 
Α’ Θεσσαλονίκης από 
τον Χρήστο Παπαδούλη 
(με τον οποίο επίσης 
διατηρεί φιλικές σχέ-
σεις) είναι ένας ακόμα 
λόγος να μετακινηθεί 
στην πρώτη περιφέρεια 
του νομού! Το μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ  θεωρείται 
μάλιστα από τα «δυνα-
τά» χαρτιά της Χαριλάου 
Τρικούπη.

■«ΣΔΙΤ η άμεση και αποτελεσματική απάντηση 
στην ανάπτυξη και στην πάταξη της ανεργίας»! Στα 
αίτια της... μη ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ανα-
φέρθηκε πρόσφατα ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και αντιπρόεδρος της επιτροπής 
θεσμών της ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Καϊτεζίδη 
«το κράτος έχει αποδείξει ακόμη και στις εποχές 
της οικονομικής ακμής πως έχει μια αδιάφορη 
στάση προς την πόλη. Την αγνοεί και ως μέγεθος 
και ως προοπτική. Πολύ δε περισσότερο σε εποχές 
οικονομικής στενότητας και αυτό φαίνεται και στην 
περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύ-
σεων. Μένει λοιπόν να αναλάβει τον κύριο ρόλο 
της ανάπτυξης η επιχειρηματικότητα. Να ενεργο-
ποιηθούν οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, να γίνει πρόσκληση σε ξένες επενδύσεις, 
να ανατρέξουμε σε προτάσεις που κατά καιρούς 
υποβλήθηκαν και δεν προχώρησαν επειδή χρόνι-
σαν στα συρτάρια της γραφειοκρατίας. Η Θεσσαλο-
νίκη πρέπει να αναπτύξει τη δική της δυναμική και 
τις δικές της πρωτοβουλίες αν θέλει να κερδίσει το 
στοίχημα με το μέλλον...», κατέληξε ο δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη.

■ Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθ-
μός των υποψηφίων… αρχηγών για τη Δημο-
κρατική Συμπαράταξη θα φτάσει τους πέντε! 
Ήδη η Φώφη Γεννηματά, Γιάννης Ραγκούσης 
και ο Γιώργος Καμίνης έχουν εκφράσει δη-
μόσια το ενδιαφέρον τους να ηγηθούν του 
νέου εγχειρήματος, ενώ ο Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες θα θέσει 
υποψηφιότητα για αρχηγός της ΔΗΣΥ. Στην 
παραπάνω τετράδα προσθέστε και τον πρώ-
ην υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη 
και τον Στ. Θεοδωράκη. Για την περίπτωση 
του Γιώργου Παπανδρέου κανείς δεν γνωρίζει 
τίποτα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν 
έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Οι ίδιοι «κύ-
κλοι» σχολιάζουν στη στήλη πως ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος θα παραμείνει στο κόμμα παρά τις 
όποιες διαφοροποιήσεις του και δεν αναμένε-
ται να συμπράξει με την Άννα Διαμαντοπούλου 
η οποία την τελευταία βδομάδα του Ιούλη προ-

ανήγγειλε έναν… καυτό Αύγουστο και Σεπτέμ-
βρη. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η 
επιτροπή που έχει συσταθεί υπό τον καθηγητή 
Πανεπιστημίου Νίκο Αλιβιζάτο στις αρχές Σε-
πτέμβρη αναμένεται να δώσει στη δημοσιότη-
τα το πόρισμά της για τον τρόπο διεξαγωγής 
τον εκλογών, ενώ οι κάλπες εκτιμάται πως θα 
«στηθούν» στα μέσα Οκτώβρη.
■ Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση έγινε στην 
Χαλκιδική στην περιοχή της Αφύτου. Οικο-
δέσποινα ήταν η ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη η οποία ανή-
μερα της ονομαστικής της εορτής παρέθεσε 
στο εξοχικό της σπίτι, δείπνο σε φίλους και 
συνεργάτες. Ανάμεσα τους ήταν και πολλοί 
συνάδελφοί της, δημοσιογράφοι, γνωστά ονό-
ματα από την εποχή του MEGA. Μεταξύ τυρού 
και αχλαδιού έπεσε ξανά στο τραπέζι η ιδέα η 
«γαλάζια» ευρωβουλευτής να πολιτευτεί στην 
Α’ Θεσσαλονίκης όταν γίνουν εθνικές εκλογές. 

Την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κο-
σμούν εδώ και λίγες μέρες οι «Καρυάτιδες της Θεσσαλονί-
κης». Οι «Μαγεμένες» (για την ακρίβεια τα πιστά αντίγραφα 
αυτών που φιλοξενήθηκαν στην ΔΕΘ το 2015) παρέμεναν 
στις αποθήκες της έκθεσης για περισσότερο από δυο χρό-
νια. Πλέον, τοποθετήθηκαν προσωρινά στην είσοδο του 
Μουσείου στο πλαίσιο έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί 
στον χώρο. Τα οχτώ αγάλματα που κοσμούν το αίθριο του 
Μουσείου, πιστά αντίγραφα των Μαγεμένων αναμένεται να 
παραμείνουν εκεί μέχρις ότου αναπλαστεί η περιοχή όπου 
θα τοποθετηθούν μόνιμα, στην πλατεία Αριστοτέλους.  Σύμ-
φωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά στο παρελθόν οι Μαγεμένες 
θα τοποθετηθούν στον χώρο από όπου απομακρύνθηκαν το 
1864 από τον Γάλλο Emmanuel Miller, με άδεια της οθωμα-
νικής κυβέρνησης. Οι Μαγεμένες χρονολογούνται στο τέλος 
του 2ου ή στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. και τοποθετούνται  κά-
που ανάμεσα στην Παναγία Χαλκέων, τα Λουτρά Παράδει-
σος και στον Άγ. Νικόλαο, στον άξονα της σημερινής οδού 

Αριστοτέλους. Κατά το παρελθόν αποτελούσαν ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Οι «σύγχρο-
νες» Μαγεμένες κατασκευάστηκαν στο Μουσείο του Λού-
βρου και κόστισαν 117.000 ευρώ. Το κόστος είχαν αναλάβει 
ιδιώτες και φορείς της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται πως 
στο παρελθόν ο Γιάννης Μπουτάρης είχε πρωτοστατήσει 
στην προσπάθεια έλευσης των αντιγράφων των Μαγεμένων 
από το μουσείο του Λούβρου και είχε ταχθεί υπέρ της τοπο-
θέτησης των αγαλμάτων στο κέντρο της πόλης. Μιλώντας 
στο karfitsa.gr η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Θεσσαλονίκης, Πολυξένη Βελένη επανέλαβε πως η θέση 
τους στο Μουσείο είναι προσωρινή, στο πλαίσιο της ομώνυ-
μης έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί 
από κοινού με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο 
της ΔΕΘ- HELEXPO, Τάσο Τζήκα. «Σκοπός αφού βρεθεί το 
σχετικό κονδύλιο είναι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 
στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς και να τοποθετηθούν στο 
σημείο από όπου αφαιρέθηκαν».

Οι καλεσμένοι δε, στο τσούγκρισμα των ποτηριών 
της ευχήθηκαν… «άντε και υπουργός» γεγονός που 
είναι πιθανότατο αφού αν η ΝΔ γίνει κυβέρνηση ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα την αξιοποιήσει από τους 
πρώτους... ΥΓ: Αληθεύει πως εκτός από την Μα-
ρία Σπυράκη που φέρεται να πολιτεύεται στην Α’ 
Θεσσαλονίκης και ένας άλλος «γαλάζιος» ευρω-
βουλευτής επιλέγει τον ίδιο νομό; Πληροφορίες 
θέλουν τον Θοδωρή Ζαγοράκη να επιλέγει την… 
εγχώρια κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα με 
σταυρό. Οι πληροφορίες τον θέλουν να «κατε-
βαίνει» υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης, μια περιφέρεια «δύσκολη» αν αναλογιστεί 
κανείς πως εκεί παραδοσιακά εκλέγεται ο Θεό-
δωρος Καράογλου και ο Σάββας Αναστασιάδης 
ενώ ακούγονται και τα ονόματα των Κώστα Γιου-
τίκα και Θεοφάνη Παπά, στενών συνεργατών του 
Απόστολου Τζιτζικώστα (ο πρώτος είναι γιος πρ. 
δημάρχου και ο δεύτερος πρ. δήμαρχος ο ίδιος).
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Συνεχίζει να… οργώνει τη Β’ Θεσ-
σαλονίκης ο πρώην υπουργός Δη-
μήτρης Μάρδας. Ο βουλευτής της 
περιοχής μετρά… πολλά χιλιόμετρα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
στην εκλογική του περιφέρεια. Μετα-
ξύ άλλων πρόσφατα επισκέφτηκε τα 
γραφεία της Τροχαίας Θεσσαλονίκης 
και συναντήθηκε με τον  Αστυνομικό 
Διευθυντή, Γεώργιο Σουρβίνο. Θέμα 
της συνάντησης, η έντονη κυκλοφο-
ρία μεγάλων φορτηγών, ιδίως των 
διεθνών μεταφορών, στην παλαιά 
εθνική οδό Λαγκαδά και σε άλλους 
περιφερειακούς δρόμους της περιο-
χής.  Έτσι, αποφεύγουν να κυκλοφο-
ρήσουν στο νέο αυτοκινητόδρομο. Ο 
κ. Σουρβίνος επισήμανε τα κενά της 
νομοθεσίας που δεν αποτρέπουν τη 
διέλευση αυτή. Οι οδηγοί φορτηγών 
αποφεύγουν τον νέο αυτοκινητόδρο-
μο της Εγνατίας, για να μη πληρώ-
σουν τα αναλογούντα διόδια, οπότε 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην 
παλαιά εθνική οδό ή σε άλλους μικρό-
τερους δρόμους. Η εξέλιξη αυτή εξα-
κολουθεί να κάνει την παλαιά εθνική 
οδό Λαγκαδά, και όχι μόνο, επικίνδυ-
νη για τα αυτοκίνητα και τους πολίτες 
των περιοχών που διασχίζει...  

«Ο πυρήνας του προβλήματος που 
αντιμετωπίζει η ΝΔ είναι ότι παρά 
τα όσα προβάλει η ίδια και μάλιστα 
συχνά-πυκνά δια του προέδρου της 
(είπατε ψέματα, δεν μπορείτε να 
ολοκληρώσετε ούτε όσα υπογρά-
φετε, φέρατε 4ο μνημόνιο, διαλύετε 
τη μεσαία τάξη, εκλογές τώρα, φύ-
γετε, παραιτηθείτε), στην κοινωνία 
εμπεδώνεται αίσθηση τραγικής μεν 
αλλά υπαρκτής… σταθερότητας, που 
«δίνει αέρα» στους φανερούς και στους κρυφούς υποστηρικτές της 
κυβέρνησης» είπε στη στήλη ο  πρ. πρόεδρος της Διοικούσας Θεσ-
σαλονίκης της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δημήτρης Τσάμης. Απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση της Karfitsa πρόσθεσε ότι «από την άλλη 
παγώνει τη διάθεση των αντιδρώντων καθώς… ξεμένουν από 
προτάσεις και δράσεις δομικής αντιπολίτευσης (κραυγαλέο πα-
ράδειγμα αποτυχημένου συμβολισμού η έμπρακτη αποδοχή του 
πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης από βουλευτές της ΝΔ και 
δημάρχους*, η πρόσφατη τριβή με τους περιφερειάρχες για τα «ανα-
πτυξιακά» συνέδρια, οι δύο γραμμές στο Εσθονικό ζήτημα, η άνευ 
επιχειρημάτων και αντιπρότασης εναντίωση στην αλλαγή στον ΟΑΣΘ). 
Με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να διαμορφωθεί ρεύμα ελπίδας και 
αισιοδοξίας. Αν δεν μπορέσει - που δύσκολο το βλέπω- η ΝΔ να ξε-
περάσει τη δυσκολία που εν πολλοίς προκαλεί η… ίδια στον εαυτό της 
θα εξακολουθεί να χαίρεται με τις δημοσκοπήσεις αλλά να αγωνιά για 
τις προοπτικές της» τόνισε ο κ. Τσάμης. *Να θυμίσουμε ότι πριν από 
ένα χρόνο ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θα καταργήσει το πρωθυ-
πουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης.

#karfitsomata

Το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε έντονα και πάλι 
το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Αφορμή για την 
επανεμφάνιση αυτού του μείζονος σημασίας ζητήματος 
ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στην γειτονική χώρα, καθώς 
και η έντονη επιθυμία  τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο 
πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ δήλωσε πως 
είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ με την ονομασία 
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας που εμμένει η Ελλάδα. Στη συνέχεια συμπλήρωσε  
πως υπάρχουν δύο επιλογές: Η λύση του προβλήματος, 
ή ένταξη στο ΝΑΤΟ με μια προσωρινή ονομασία και 
συνέχιση των διαβουλεύσεων με την Ελλάδα για την 
επίλυση του προβλήματος της ονομασίας.

 Από την άλλη μεριά η Αθήνα απαιτεί από τα 
Σκόπια να αλλάξει την ονομασία «Μακεδονία» 

για να μην  μπερδεύεται η ονομασία αυτή με 
την περιοχή «Μακεδονία» της Ελλάδα και 
μπλοκάρει την ένταξη της Μακεδονίας στο 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Πριν λίγα χρόνια όλο αυτό το θέμα θα μπορού-
σε να έχει λυθεί, όχι μόνο για την ονομασία της 

«Μακεδονίας», αλλά και για το γεγονός ότι η γειτονική 
χώρα μαζί με το όνομα προσπαθεί να υιοθετήσει, ή με 
λιγότερη επιείκεια να «κλέψει» ως ένα βαθμό κομμά-
τια της Ελληνικής Ιστορίας μας. Το 2014-2015 όλη η 
επιστημονική κοινότητα περίμενε με αγωνία τις εξελίξεις 
στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, καθώς υπήρχε 
το σενάριο ο τάφος που βρέθηκε να ανήκει στον Μ. 
Αλέξανδρο λόγω της μεγάλης έκτασης του ευρήματος. 
Τελικά πιθανολογείται πως ο τάφος ήταν ένας φόρος 
τιμής προς τον αδελφικό του φίλο Ηφαιστίωνα, ή στην 
μητέρα του Ολυμπία σύμφωνα με τους ειδικούς. Μπορεί 
τα ευρήματα να μην δείχνουν πως ο τάφος είναι του Μ. 
Αλέξανδρου, αλλά όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια στενή 
σύνδεση με τον ίδιο, γεγονός εξίσου σημαντικό.

Παρόλα αυτά τα έργα δεν ολοκληρώθηκαν και σταμά-
τησαν εντελώς ξαφνικά με αποτέλεσμα το μνημείο να 
κινδυνεύει να καταστραφεί εξαιτίας της ανευθυνότητας 
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. H αρχαιολόγος που έγινε 
παγκοσμίως γνωστή για το τεράστιο έργο στην Αμφί-
πολη, κ. Κατερίνα Περιστέρη δήλωσε την δυσαρέσκεια 
της: «Εάν δεν γίνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα 
συντήρησης και στερέωσης, τότε το Μνημείο κινδυνεύει 
να καταστραφεί» αναφέρει με ανησυχία η αρχαιολόγος. 
«Θα πρέπει, χωρίς άλλες καθυστερήσεις να καταστεί 
επισκέψιμο, ώστε να διασωθεί αλλά και να αναδειχθεί, 
συμβάλλοντας στην πολιτιστική αναβάθμιση αλλά και 
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής». 

Καταλήγοντας, πηγές λένε πως ίσως να κρύβεται κάτι 
μεγαλύτερο στον αρχαιολογικό χώρο (ίσως και ο τάφος 
του Μ. Αλέξανδρου), αλλά το πιο σημαντικό είναι να τι-
μάμε την ιστορία αυτού του τόπου, όχι μόνο για να τιμή-
σουμε τους προγόνους μας, αλλά και για να αναδείξουμε 
την σημαντική κληρονομιά, η οποία θα έχει θετικές 
επιπτώσεις τόσο στην οικονομία και στον τουρισμό μας, 
παίζοντας σημαντικό ρόλο ως συμπληρωματικός παρά-
γοντας στην διευθέτηση της ονομασίας των Σκοπίων. 

*Ο κ. Σαμαράς είναι πολιτευτής της ΝΔ στη Θεσσα-
λονίκη

Το μεγαλείο της Αμφίπολης 
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Αναβάθμιση στο... λιμάνι των 
Νέων Επιβατών

Ένα από τα οξυμένα ζητήματα που απασχο-
λούσαν επί δεκαετίες τον δήμο Θερμαϊκού 
αποκαταστάθηκε. Το λιμάνι των Ν. Επιβα-
τών αποδόθηκε ασφαλές για ελλιμενισμό 
στους καπετάνιους και καραβοκύρηδες. 
Συνολικά απομακρύνθηκαν 35 χιλιάδες κυ-
βικά άμμου και πλέον, μετά το τέλος των 
εργασιών ο λιμένας αποδόθηκε ασφαλής. 
Τα πλοία μπορούν να δένουν στην μαρίνα 
του Μπαξέ κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
απρόσκοπτη λειτουργία της τουριστικής 
θαλάσσιας συγκοινωνίας και τον ασφαλή 
ελλιμενισμό στα αλιευτικά και τουριστικά 
σκάφη. Τα καραβάκια, μπορούν πλέον να 
διανυκτερεύουν και να ξεκινούν τα δρο-
μολόγιά τους από τον δήμο Θερμαϊκού. 
Το κόστος των εργασιών, που καλύφθηκε 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους του δήμου 
Θερμαϊκού, ανήλθε στο ποσό των 280.000 
ευρώ. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θερμα-
ϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης τόνισε πως 
παρά τα προβλήματα που για λίγες μέρες 
προκλήθηκαν στους επαγγελματίες και κα-
τοίκους, από τις εργασίες εκβάθυνσης, «τα 
οφέλη είναι πλέον ορατά σε όλους, αφού ο 
ασφαλής ελλιμενισμός παρέχεται αναβαθ-
μίζοντας τη λειτουργία του λιμανιού των Ν. 
Επιβατών, μετά από το αυτονόητο ενδιαφέ-
ρον της δημοτικής αρχής».
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Μαχητής στο διάσημο τηλεπαιχνίδι, μαχητής και για το δήμο… Θεσσαλονίκης. 
Ο λόγος για τον τηλεοπτικό Έλληνα Κινέζο, Ορέστη Τσανγκ ο οποίος αναμέ-
νεται να συνεργαστεί με την διοίκηση του δήμου στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσανγκ (ο οποίος στο παρελθόν αποτέλεσε 
αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης προηγούμενης συνεδρίασης δημοτι-
κού συμβουλίου με τον σύμβουλο Γ. Αβαρλή να το αποκαλεί «καραγκιόζη») 
αναμένεται, μαζί με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Σπύρο 
Πέγκα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο του δήμου, να 
παρουσιάσει την πόλη στα… κινέζικα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 
15 Σεπτεμβρίου και έχει ως στόχο να γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη στο κινέζικο 
ακροατήριο που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση. Υπενθυμίζεται πως στην 82η 
διοργάνωση της ΔΕΘ, τιμώμενη χώρα είναι η Κίνα. Ο κ. Πέγκας θα πραγματο-
ποιήσει την παρουσίαση στα αγγλικά και ο κ. Τσανγκ στα κινέζικα. Στόχος της 
αντιδημαρχίας Τουρισμού είναι να αναδείξει και να παρουσιάσει στο κοινό εξ’ 
Ανατολάς την πόλη ως τουριστικό προορισμό αλλά και τις επενδυτικές ευκαι-
ρίες που υπάρχουν σε αυτή.

Ετοιμάζονται για τις εκλογές σε επιμελητήρια και 
συλλόγους. Οι κάλπες εκτιμάται πως θα «στηθούν» 
τον ερχόμενο Νοέμβριο και οι υποψήφιοι έχουν 
ξεκινήσει τις συναντήσεις, τις ζυμώσεις και τις… 
υποσχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης 
υποψηφιότητα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσ-
σαλονίκης για τη θέση της προέδρου θα θέσει για 
ακόμα μια φορά η «Ποταμίσια» Γιάννα Παναγοπού-
λου, η οποία στις τελευταίες εκλογές έχασε από τον 
Νίκο Βαλεργάκη, πρώην σύζυγο της πρώην δη-
μάρχου και νυν δικηγόρου Πολυξένης Δρίτσα, για 
λίγες ψήφους. Από την Νέα Δημοκρατία ακούγεται 
έντονα το όνομα του δικηγόρου Χρήστου Ράπτη, 
μιας και ο σημερινός πρόεδρος (Βαλεργάκης) απο-
φάσισε πως δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, αφού 
δεν θα έχει και την αποτελεσματική στήριξη της πρ. 
συζύγου του...

#karfitsomata

Είναι ο άνθρωπος της Φώφης Γεννηματά στη 
Θεσσαλονίκη! Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Παναγιώτη Αβραμόπουλο ο οποίος όπως είναι 
γνωστό στους πάντες στήριζε, στηρίζει και θα 
στηρίζει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος διατηρεί 
άριστες σχέσεις με την σημερινή πρόεδρο του 
κόμματος και δέχτηκε να… μπει στα βαθιά «πρά-
σινα» νερά προκειμένου το κόμμα να πάρει την 
πάνω βόλτα και το εγχείρημα της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης να πετύχει. Έτσι, τον τοποθέτη-
σε στο Κεντρικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης και μάλιστα ήταν ένας από τους 
τέσσερις Θεσσαλονικιούς που θα έχουν την 
ευθύνη για το κόμμα και τη διοργάνωση του 
προσεχούς συνεδρίου. 

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη Κλινική 
στην Βόρεια Ελλάδα που πιστοποιήθηκε 
με επιτυχία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 15224:2012 από τον επίση-
μο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA 
HELLAS.
Πρόκειται για μια επίσημη ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας, η οποία εστιάζει κυρίως στην απο-
τελεσματική διαχείριση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών 
και έχει συμπεριλάβει διεθνώς αναγνωρι-
σμένα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, 
τα οποία στο σύνολό τους συνθέτουν την 
πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία για 
την επίτευξη:

■ Αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότη-
τας της φροντίδας από τις υγειονομικές 
μονάδες και των κινδύνων που σχετίζο-
νται με την περίθαλψη των ασθενών
■ Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού 
ελέγχου εντός των υγειονομικών μονά-
δων
■ Αξιολόγησης της Κλινικής Αποτελε-
σματικότητας και συνεχούς βελτίωσης 
της Κλινικής Απόδοσης
■ Διαρκούς εκπαίδευσης του υγειονομι-
κού προσωπικού
■ Εγγύησης της ασφάλειας των ασθενών

Ο κύριος Αθανάσιος Κόιος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ, δήλω-
σε σχετικά με τη νέα διαπίστευση: “Στη 
ΓΕΝΕΣΙΣ επιδιώκουμε να ανεβάζουμε τον 
πήχη όσο πιο ψηλά γίνεται σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσι-
ών μας. Δεν επαναπαυόμαστε. Μέσα από 
αυτό το διαρκές κυνήγι της αριστείας και 
της εξέλιξης καταφέραμε να κατακτήσου-
με κάτι πραγματικά πολύτιμο: να χτίσουμε 
ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοι-
νωνία. Αυτή είναι για εμάς η πιο σημαντι-
κή αναγνώριση”.     
Ο κύριος Δημοσθένης Κωστούλας, Υπεύ-
θυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
της Κλινικής Γένεσις, ανέφερε: “Με την 
προσθήκη ακόμα μιας επίσημης πιστο-
ποίησης διεθνούς βεληνεκούς στο ενερ-
γητικό της, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ φροντίζει 
σταθερά για την ασφάλεια και την ποιό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, 
παρακολουθώντας πλέον μετρήσιμους 
ποιοτικούς στόχους, και αναλύοντας και 
αξιολογώντας πιθανούς κινδύνους, πά-
ντα προς όφελος των ανθρώπων που την 
εμπιστεύονται”. 

Την Χαλκιδική και πιο συγκε-
κριμένα τη Γερακινή επέλεξε 
για τα καλοκαιρινά της μπάνια 
η πρώην υπουργός Παιδείας 
και πρώην βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου. 
Όπως μάθαμε εκτός από… 
απλωτές έκανε και συναντή-
σεις με προσωπικότητες που 
θα στηρίξουν το εγχείρημά 
της για τη δημιουργία ενός 
κεντρώου μεταρρυθμιστικού 
κόμματος…

Μπορεί να έχει διαρρεύσει 
πως ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας τις ημέρες της ΔΕΘ θα 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για 
μια εβδομάδα, ωστόσο τίποτα 
δεν πρέπει να θεωρείται δε-
δομένο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες στο «Μαξίμου Θεσσα-
λονίκης», που εδρεύουν και οι 
υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή 
της, γνωρίζουν για παρουσία 
Τσίπρα στην πόλη πέραν των 
48ωρών, όχι όμως για μια 
εβδομάδα… Βέβαια δεν θα 
είναι πρώτη φορά που η Αθήνα 
κανονίζει τα της Θεσσαλονίκης 
χωρίς τη... Θεσσαλονίκη.

SMS

SMS

ΚΟΥΙΖ
■ Αληθεύει πως μια νέα… 
υποψηφιότητα ψήνεται για 
την προεδρία του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης; Περισσότερα, 
προσεχώς! Πάντως, σε ένα 
άλλο επιμελητήριο, το ΒΕΘ 
μαθαίνουμε ότι ο Παναγιώ-
της Παπαδόπουλος θα διεκ-
δικήσει για ακόμα μια φορά 
την καρέκλα του προέδρου! 

■ Στην Χαλκιδική για… ουζάκι 
βρέθηκαν και άλλα «γαλάζια» 
στελέχη. Στην παρέα εντο-
πίσαμε τον πρώην υπουργό 
Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρο 
Καράογλου, την βουλευτή 
Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, 
τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη και την πρώην γενική 
γραμματέα Ζέτα Μακρή. Όλοι 
τους ήταν καλεσμένοι μιας 
άλλης «γαλάζιας» που θα 
μας απασχολήσει στο άμεσο 
μέλλον. 
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#ρεπορτάζ

Βέβαια, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική εάν το 
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε ψηφίσει 
θετικά την εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου 
περίπου έναν μήνα πριν, όταν εκείνη παρουσίασε 
στο σώμα τον προγραμματισμό της φετινής διορ-
γάνωσης. Το πρόγραμμα εν τέλει «πέρασε» στην 
τελευταία συνεδρίαση του οργάνου, συγκεντρώ-
νοντας τις θετικές ψήφους των συμβούλων της 
διοίκησης και της ελάσσονος αντιπολίτευσης και 
τώρα οι επιτελείς… «τρέχουν» για να προλάβουν 
τις προθεσμίες. 

Υπέρ του προγράμματος των φετινών Δημητρίων 
ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Πρωτο-
βουλίας» του Γιάννη Μπουτάρη (εκτός από τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα ο οποίος ψήφισε λευκό), της 
«Ανοιχτής Πόλης» με επικεφαλής τη Ρία Καλφα-
κάκου, και ο Μάκης Στεργίου, επικεφαλής της 
παράταξης «Συμμαχία Πολιτών». «Λευκό» ψή-
φισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των «Εντάξει» του 
Σταύρου Καλαφάτη και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας 
της «Πρωτοβουλίας» ο οποίος ψήφισε με τον ίδιο 
τρόπο και την προηγούμενη φορά, καθώς έχει 
εκφράσει τις αντιρρήσεις του αναφορικά με το 
πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Θετικά και 
όχι… «λευκό» όπως στην τελευταία συνεδρίαση 
του Ιουλίου  ψήφισαν οι: Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος, Ανδρέας Κουράκης και Θανάσης Παπα-
ναστασίου από την ομάδα της διοίκησης. 

Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε 
κλίμα αντεγκλήσεων με τους τόνους να «ανεβαί-
νουν» ουκ ολίγες φορές και την αρμόδια αντιδή-
μαρχο Έλλη Χρυσίδου να υπερασπίζεται τον προ-
γραμματισμό της φετινής διοργάνωσης και να ζητά 
αυτή τη φορά η ίδια ονομαστική ψηφοφορία- που 

«Τρέχουν» για τα Δημήτρια! 
ΘΥΈΛΛΩΔΗΣ ΣΥΝΈΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΈ ΦΟΝΤΟ… ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

«Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Δημητρίων της προηγούμενης χρονιάς». Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που διαβάζει ο χρήστης που επιθυμεί να πλοηγηθεί στο site των 52ων «Δημητρίων» του 
δήμου Θεσσαλονίκης, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το πρόγραμμα μέχρι στιγμής φαίνεται πως απουσιάζει, ενώ το μοναδικό περιεχόμενο που μέχρι σήμερα «φιλοξενείται» 
στην επίσημη ιστοσελίδα του γνωστού τοπικού Φεστιβάλ είναι το εξής: «Καλωσήλθατε. 01-22 Οκτωβρίου 2017. Θεσσαλονίκη. Φεστιβάλ. Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Θέατρο, Performances, 

χορός, cinema- video, εργαστήρια. Μια πόλη. Ένα Φεστιβάλ. Όλες οι ιστορίες πολιτισμού. #52DFestival. Έρχεται σύντομα». 

Του Βαγγέλη Στολάκη

«Εργαλείο ανάπτυξης ο πολιτισμός» 
Μιλώντας στην Karfitsa η κ. Χρυσίδου μετά το πέρας της σχετικής 
ψηφοφορίας δήλωσε: «Όποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα θες να έχει για 
τον τόπο σου μια ανταπόκριση και μετρήσιμα αποτελέσματα, σχεδιάζεται 
σαφώς εκτιμώντας τα δεδομένα που διαθέτεις, από το προϊόν που έχεις 
ως πρώτη ύλη και τις ενέργειες, τους τρόπους προώθησης, ενδυνάμωσης, 
εκμετάλλευσης, τους οποίους θα οργανώσεις. Το πρόγραμμα που θα εκπο-
νήσεις θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολλών και γενναίων συνδυασμών 
και συνεργειών. Δύο είναι τα σημεία της πόλης που μπορούν και καθορί-
ζουν την λειτουργία και την ύπαρξη της στο σήμερα αλλά και την προβολή 
της – ίσως – στο αύριο». Και συμπλήρωσε: «Από την μία η σκληρή πραγ-
ματικότητα με την οποία δοκιμάζεται η κοινωνία μας, η φτώχεια, αδυναμία, 

ανεργία, μετανάστευση, φόβος, ανασφάλεια εσωστρέφεια, συντηρητισμός 
και από την άλλη η υπάρχουσα πρώτη ύλη της πόλης – που πολλές φορές 
το αναφέρουμε αλλά, το πόσο το υποστηρίζουμε – φαίνεται – κλεισμένοι 
στις μικροπολιτικές μας αντιπαραθέσεις και όχι επί της ουσίας αντιθέσεις, 
είναι ο πολιτισμός, ο άϋλος και υλικός πολιτισμός της, είναι το παρελθόν 
της, η μνήμη και η πολιτιστική της κληρονομιά, οι χώροι και τα μνημεία 
της, είναι η θέση της αλλά και η νεολαία της, το πανεπιστήμιο, οι σχολές, 
οι γνώσεις τις οποίες αποκτούν, η ενημέρωση και η πληροφορία που ει-
σπράττουν και διαθέτουν, είναι η σημερινή πολλά υποσχόμενη νεολαία». 
«Τα 52α Δημήτρια μιας πόλης που ο πολιτισμός είναι το κύριο εργαλείο 
της για την πορεία της, για την ελπίδα της και σε μια φάση που άρχισαν 

«Κάποιοι τα χρησιμοποίησαν για μια μίζερη και μικροπολιτική εκτόνωση της στιγμής»  λέει στην KARFITSA  η αντιδήμαρχος Έλλη Χρυσίδου
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2 Σεπτεμβρίου 1944 - 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ

73 
ΧΡΟΝΙΑ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο
www.pilea-hortiatis.gr

 Χορτιάτης 31/8 - 2/9

#ρεπορτάζ

«Εργαλείο ανάπτυξης ο πολιτισμός» 

Έμφαση Μπουτάρη  
στην ανανέωση 

«Κυκλοφόρησε»  
η πρώτη αφίσα 

ανεργία, μετανάστευση, φόβος, ανασφάλεια εσωστρέφεια, συντηρητισμός 
και από την άλλη η υπάρχουσα πρώτη ύλη της πόλης – που πολλές φορές 
το αναφέρουμε αλλά, το πόσο το υποστηρίζουμε – φαίνεται – κλεισμένοι 
στις μικροπολιτικές μας αντιπαραθέσεις και όχι επί της ουσίας αντιθέσεις, 
είναι ο πολιτισμός, ο άϋλος και υλικός πολιτισμός της, είναι το παρελθόν 
της, η μνήμη και η πολιτιστική της κληρονομιά, οι χώροι και τα μνημεία 
της, είναι η θέση της αλλά και η νεολαία της, το πανεπιστήμιο, οι σχολές, 
οι γνώσεις τις οποίες αποκτούν, η ενημέρωση και η πληροφορία που ει-
σπράττουν και διαθέτουν, είναι η σημερινή πολλά υποσχόμενη νεολαία». 
«Τα 52α Δημήτρια μιας πόλης που ο πολιτισμός είναι το κύριο εργαλείο 
της για την πορεία της, για την ελπίδα της και σε μια φάση που άρχισαν 

να υπάρχουν στο χάρτη των Ευρωπαϊκών σύγχρονων φεστιβάλ, δυστυχώς 
κάποιοι τα χρησιμοποίησαν για μια μίζερη και μικροπολιτική εκτόνωση 
της στιγμής. Εμείς οι άνθρωποι της πόλης, οι άνθρωποι του πολιτισμού, 
οι δημιουργικές ομάδες, οι νέοι και η πρωτοπόρος  συνείδηση της πόλης, 
όλοι αυτοί που σχεδιάζουν και στηρίζουν τα τελευταία χρόνια το νέο πρό-
σωπο του φεστιβάλ θα συνεχίσουμε να προχωράμε απέναντι σε όποιες 
προσωρινές προσωπικές σκοπιμότητες, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της 
τέχνης σε μια εποχή κρίσης, γιατί η τέχνη είναι πολιτική, κινητοποιεί τον 
άνθρωπο, τη σκέψη, την ελπίδα, ενεργοποιεί τη μνήμη και στηρίζει την 
κοινωνική συνοχή» κατέληξε η κ. Χρυσίδου. 

Στο μεταξύ, η τροπή που πήραν τα «Δη-
μήτρια» επανέφερε στην παράταξη του 
δημάρχου το ζήτημα της ανανέωσης της 
«Πρωτοβουλίας». Η διοίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή της που 
εκδόθηκε μια ημέρα μετά την πρώτη 
συνεδρίαση έκανε λόγο ανοικτά για… 
«αποστασιοποιημένους συμβούλους της 
διοίκησης» (δείχνοντας τους Αβραμό-
πουλο, Κουράκη, Ζέρβα, Παπαναστασί-
ου και Αρβανίτη), ενώ ο Γιάννης Μπου-
τάρης στις δυο τελευταίες συνεδριάσεις 
της δημοτικής ομάδας αναφέρθηκε στην 
ανάγκη να ενταχθούν στους κόλπους της 
παράταξής του νέοι άνθρωποι. 

Δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη αφίσα 
της φετινής διοργάνωσης που επιμελή-
θηκε ο designer Δημήτρης Παπάζογλου. 
Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η οπτική ταυτό-
τητα των 52ων Δημητρίων σχεδιάστηκε 
με σκοπό να λειτουργεί σε δύο βασικούς 
άξονες. Αρχικά αποτελεί ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα ανάπτυξης της οπτικής 
επικοινωνίας της διοργάνωσης, που 
ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σχεδι-
ασμό του δήμου Θεσσαλονίκης και της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού αναφορικά με τα 
Δημήτρια και το ρόλο τους». «Ο στόχος 
κατά τον σχεδιασμό ήταν να ενσωματω-
θούν τα κρίσιμα εκείνα χαρακτηριστικά 
που καθορίζουν το ύφος και τους στό-
χους των Δημητρίων όπως είναι η δημι-
ουργικότητα, η φεστιβαλική διάσταση, ο 
πειραματισμός αλλά και ο συντονισμός 
με την σύγχρονη καλλιτεχνική παρα-
γωγή (εγχώρια αλλά και παγκόσμια) σε 
όλες της τις μορφές καθώς και η εξω-
στρέφεια μέσω της επαφής με διεθνή 
φεστιβάλ» σχολίασε ο ίδιος.

ήταν η αφορμή να μην «περάσει» το πρόγραμμα 
ύψους 256.000 ευρώ περίπου στη συνεδρίαση 
του Ιουλίου. 

Ο Μπουτάρης, ο Καλαφάτης  
και ο… Παπαγεωργόπουλος

Ο Γιάννης Μπουτάρης κατηγόρησε τον Σταύρο 
Καλαφάτη για «στείρα αντιπολίτευση». «Το απο-
δείξατε περίτρανα στην προηγούμενη συνεδρίαση 
που δεν πέρασαν τα Δημήτρια. Εάν πραγματικά 
τα αγαπούσατε, είχατε μια μοναδική ευκαιρία 
να μας ξευτελίσετε. Να τα ψηφίσετε και να λέτε 
πως φέτος πέρασαν με τη δική σας ψήφο» είπε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. «Δεν πέρασε επειδή 
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας αδιαφόρησαν και 
δεν βρίσκονταν στην αίθουσα να την ψηφίσουν» 
απάντησε ο Σταύρος Καλαφάτης. «Αυτοί που είναι 

αντίθετοι στο θεσμό, είναι οι ίδιοι οι σύμβουλοι και 
οι υπεύθυνοι της διοικούσας παράταξης», σχολί-
ασε και συμπλήρωσε «έχετε μνήμη αλα καρτ. Ξε-
χάσατε και τι λέγατε και τι κάνατε όταν διοικούσαν 
άλλοι και ήσασταν αντιπολίτευση. Είστε εσείς αυ-
τοί που απαρνηθήκατε την ονομασία Δημήτρια». 
Απαντώντας ο δήμαρχος στον Σταύρο Καλαφάτη 
για το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια είπε: 
«Ντρέπεστε να πείτε το όνομα του Παπαγεωργό-
πουλου; Ο δήμος είχε καταντήσει ατζέντης μεγά-
λων ονομάτων. Δεν είναι τα Δημήτρια ούτε μπου-
ζουξίδικα, ούτε ελαφρά μουσική».

Πυρά στη διοίκηση εξαπέλυσε και ο δημοτικός 
σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας» και πρώην 
αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, που απευ-
θυνόμενος στην Έλλη Χρυσίδου σχολίασε: «Κατά 
βάση δεν τα σέβεστε τα Δημήτρια. Πώς μπορού-
με να επικοινωνήσουμε το Φεστιβάλ, όταν εσείς 
η ίδια κυρία αντιδήμαρχε τα φέρνετε Ιούλιο». 
Υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση το 
θέμα συζητήθηκε σε μια άδεια αίθουσα και πως 
απουσίαζαν οι σύμβουλοι της διοίκησης, ενώ διε-
ρωτήθηκε γιατί η ανάληψη των εκδηλώσεων στα 
Δημήτρια γίνεται με απευθείας αναθέσεις και όχι 
με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή με πρόσκληση εν-
διαφέροντος.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αβραμόπου-
λος που στην προηγούμενη συνεδρίαση ψήφισε 
«λευκό» τόνισε ότι «Δημήτρια φυσικά και θα γί-
νουν». Ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμ-

βουλίου μεταξύ άλλων σημείωσε πως: «Πρέπει 
επιτέλους να πραγματοποιηθεί η προεκλογική 
δέσμευση της παράταξής μας, η οποία έως τώρα 
δεν έχει υλοποιηθεί, για τη μετεξέλιξη των Δημη-
τρίων σε νέο οργανισμό με μια προσωπικότητα 
εγνωσμένου κύρους στη θέση του καλλιτεχνικού 
διευθυντή. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα 
σημαντικά και διεθνώς καταξιωμένα πολιτιστικά 
φεστιβάλ του κόσμου αλλά ακόμη και στους πε-
ρισσότερους μεγάλους πολιτιστικούς θεσμούς της 
ίδιας μας της χώρας».

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου δή-
λωσε ότι «θέση του δήμου από το 2011 είναι η 
γιορτή αυτή της πόλης να συνεχιστεί με άλλο στυλ 
και μειωμένο προϋπολογισμό». Μίλησε αναλυτι-
κά για το πρόγραμμα της 52ης διοργάνωσης και 
αναφέρθηκε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους 
της πόλης και τους εκπροσώπους των φορέων 
της Βόρειας Ελλάδας που το διάστημα μεταξύ των 
δυο συνεδριάσεων με δημόσιες τοποθετήσεις και 
δηλώσεις στήριξαν το θεσμό. 

Η επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Ρία Καλφα-
κάκου, είπε πως η παράταξης της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης «ψήφισε συνειδητά και δεν ακολουθεί 
στείρα αντιπολίτευση», ενώ ο Μάκης Στεργίου 
επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία  Πολιτών» 
υποστήριξε πως «το κόστος των Δημητρίων είναι 
ελάχιστο σε σχέση με το όφελος για την πόλη».

«Κάποιοι τα χρησιμοποίησαν για μια μίζερη και μικροπολιτική εκτόνωση της στιγμής»  λέει στην KARFITSA  η αντιδήμαρχος Έλλη Χρυσίδου
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#opinions

Πιστεύετε ότι ο κ. Κοντονής δεν άντεχε να πάει στο Συνέδριο στην 
Εσθονία; Θεωρείτε ότι ξαφνικά η κ. Γιανακάκη ανακάλυψε ότι οι 
κάτοικοι μιας χώρας είναι όλοι τους ναζιστές και ήθελε να το πει, αν 
και τρία χρόνια πριν σαν βουλευτής της ΔΗΜΑΡ έλεγε τα εντελώς 
διαφορετικά; Έχετε την αίσθηση ότι η «ΑΥΓΗ» δεν άντεξε την δήθεν 
ανοχή στον ναζισμό και βγήκε με το γνωστό πολιτικά αλήτικο 
πρωτοσέλιδο ντροπής  περί ξεπλύματος των ναζί από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη; Απατάστε. Συγγνώμη, αλλά δεν έχετε καταλάβει τι είναι 
και τι μπορεί να κάνει αυτό το λαικίστικο μόρφωμα που αποτελεί 
την ριζοσπαστική αριστερά στην χώρα μας. Σιγά μη τους έπιασε το 
κομμουνιστικό τους ...

Δεν έχετε καταλάβει την επικινδυνότητα του δίχως όρια λαϊκισμού 
και του τυχοδιωκτισμού. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα για τα άκρα 

που μπορεί να φτάσει για να κρατήσει την εξουσία ή έστω ένα 
ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές στις οποίες 

με μαθηματική ακρίβεια θα υποστεί στρατηγική ήττα και 
το ξέρει. Ίσως ξεχάσατε γρήγορα το 2015, ότι έπαιξε με 
την πορεία και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. 
Ίσως να ξεγελαστήκατε από την κωλοτούμπα και την 
πήρατε ως κάποιο θετικό σημάδι εναρμόνισης με την 
πραγματικότητα.

Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τα στελέχη της ηγετικής 
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι απλά σαν τους τζογαδόρους ή 

για να το πούμε διαφορετικά σαν τους συνδικαλιστές που 
προχωρούν κάνοντας και βλέποντας, ασπόνδυλοι ιδεολογικά και 

πολιτικά, έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να μην χάσουν την εξουσία. 
Αυτό κάνουν και τώρα. Τα εγκλήματα του σταλινισμού για παράδειγ-
μα είναι αναγνωρισμένα πριν από όλα από το ίδιο το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της πάλαι ποτέ Ε.Σ.Σ.Δ. Τα έχουν καταγγείλει πολλά από τα 
σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα άλλαξαν κυνικά ρόλο. Σ΄ 
αυτή την συγκυρία, θέλουν να πολώσουν, να διχάσουν, να αναβιώ-
σουν ξεπερασμένα σχήματα μήπως και συσπειρώσουν κανένα.

Ξέρουν ότι χάνουν, γνωρίζουν ότι η χώρα ζει μια ζοφερή πραγμα-
τικότητα και ότι έχουν μπροστά τους δύσκολα. Αν μη τι άλλο έχουν 
άλλες τρεις αξιολογήσεις μέχρι την υποτιθέμενη έξοδο από το 3ο 
Μνημόνιο, επιλογές που θα δυσαρεστήσουν προνομιακά ακροα-
τήρια (δημόσιους υπαλλήλους, συνδικαλιστές κ.ά), νέες μειώσεις 
συντάξεων, συγκέντρωση 26 δις. ευρώ φόρους μέχρι τον Δεκέμ-
βριο και επιβολή νέων φόρων από την  1η του 2018, κατασχέσεις 
καταθέσεων και άλλα όμορφα και προπαντός «αριστερά». Γι’ αυτό 
αλλάζει την ατζέντα. Τους βολεύει να συζητάμε για τον Στάλιν ή 
το Ταλίν και το Μάο από αυτά που μας επέβαλε η πιο δεκτική στις 
απαιτήσεις των δανειστών μνημονιακή Κυβέρνηση.

Γι’ αυτό μην παρασύρεστε. Παίζουν και πάλι. Κοροϊδεύουν και πάλι 
ανοίγοντας ταυτόχρονα επικίνδυνους δρόμους για την χώρα, την 
ευρωπαϊκή προοπτική και την δημοκρατία. Αλήθεια, δεν τίθενται 
εξ’ αντικειμένου εύλογα ερωτήματα για την δημοκρατικότητα και 
τις προθέσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουν τίποτα να πουν για τις 
δολοφονίες διαδηλωτών από τη χούντα Μαδούρο, που αρνήθηκαν 
να στηρίξουν ψήφισμα καταδίκης της Κίνας για την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόσφατα δεν αποδέχονται αυτό που 
είναι αυτονόητο και θεμελιωμένο  επιστημονικά και ιστορικά, ότι 
δηλαδή στα κομμουνιστικά καθεστώτα διαπράχθηκαν εκατομμύρια 
εγκλήματα πάντα στο όνομα του καλού του λαού;

Αλήθεια, δεν τίθενται ερωτήματα για το που το πάει ο Α.Τσίπρας  στις 
σχέσεις με τις χώρες την Ε.Ε; Για το πως σκοπεύει να πορευτεί βλέ-
ποντας τα δύσκολα που έρχονται; Ποιος μπορεί να αποκλείσει ένα 
νέο «ηρωικό» 2015 στους επόμενους μήνες ; Μήπως εξυφαίνεται 
ένα νέο PLAN B; Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα κατ΄ 
εξακολούθηση ψεύτη και σε ένα επιτελείο που μόνο ήττες έχει φέρει 
στην Ελλάδα;

Μην απατάστε λοιπόν και μην «τσιμπάτε ». Μέχρι τις εκλογές θα 
κάνουν τα πάντα. Θα επιχειρήσουν τα πάντα. Θα στοχοποιήσουν 
ανθρώπους, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια, θα λασπολογήσουν. 
Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να υπάρξει η ανασυγκρότηση και 
ανανέωση της Κεντροαριστεράς από την μια, αλλά και της Κεντρο-
δεξιάς από την άλλη ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν καίρια στις 
κουτοπονηριές και στους τυχοδιωκτισμούς.

Το επόμενο διάστημα ετοιμάζουν πόλεμο. Ας υπάρξει λοιπόν η 
απάντηση που τους πρέπει.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Μην απατάστε ... μπήκαμε 
σε προεκλογική περίοδο
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«Εμείς ή αυτοί», «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», 
«Δεξιά ή Αριστερά», «Κομμουνισμός ή Καπιταλισμός», 
εσχάτως «Κομμουνισμός ή  Ναζισμός»… 

Όλα τεχνητά διχαστικά διλήμματα που έχτισαν πολιτικές 
καριέρες, διαμόρφωσαν συνειδήσεις και καθόρισαν 
τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας τα χρόνια των 
Μνημονίων. 

Κοινός τους παρονομαστής ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος 
για ακόμη μια φορά πέτυχε επικοινωνιακά η ελληνική 
κοινωνία να ασχολείται με θέματα του περασμένου αιώνα, 
για τα οποία οι ιστορικές ευθύνες έχουν αποδοθεί και όχι 
με τα τρέχοντα και σοβαρά που βιώνουμε, όπως είναι για 
παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ που θα ανακοινωθεί τέλη Αυγού-
στου, η άκρατη φορολογία που «στέγνωσε» νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις ή ο γενικότερος μαρασμός της χώρας.

Ο διχασμός, βλέπετε, είναι το «οξυγόνο» του για να 
συντηρείται στην πολιτική και να επιβιώνει στην 

καρέκλα της εξουσίας. Για αυτό και επέλεξε 
την παρούσα χρονική στιγμή, τώρα δηλαδή 
που σφίγγει ο πολιτικός κλοιός γύρω 
του,  να ανοίξει εκ νέου από μόνος του τη 
θεωρία των δυο άκρων. 

Δεν διστάζει να γυρίσει πίσω το ρολόι της 
ιστορίας και να παίξει ακόμη και με τις εντυπώ-

σεις, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητες ιστορικές αλήθειες που πρέπει να 

λέγονται.  Διότι τόσο ο Ναζισμός, όσο και ο Σταλινισμός εί-
ναι δυο σκοτεινές περίοδοι της παγκόσμιας ιστορίας. Δυο 
καταδικαστέα ολοκληρωτικά καθεστώτα, των οποίων η 
διαφορετική ιδεολογική αφετηρία ούτε τα εξισώνει, μα 
ούτε και εξαγνίζει κανένα από τα δυο.     

Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Θα επιτρέ-
ψουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να βυθίζει τη χώρα στο βάλτο του 
διχασμού ή θα κοιτάξουμε το μέλλον;

Προσωπικά θέλω να είμαι ρεαλιστής και να αναλύω 
τα δεδομένα ως ουδέτερος παρατηρητής και όχι από 
την επιθυμητή σκοπιά. Ουδέποτε επέτρεψα στον εαυτό 
μου να βλέπει και να αξιολογεί  καταστάσεις φορώντας 
κομματικές παρωπίδες. Άλλωστε στη ζωή τα παθήματα 
πρέπει να γίνονται μαθήματα, όχι άλλοθι. Και το κακό με 
τα μαθήματα της ιστορίας είναι πως όταν κάποιος τα χάνει 
ή τα αντιλαμβάνεται κατά το δοκούν δεν μένει απλά μετε-
ξεταστέος, αλλά παρασύρεται σε ένα σπιράλ διχασμού. 

Δυστυχώς, η διχόνοια υπήρξε ανέκαθεν η κακή μοίρα της 
Ελλάδας. Είναι η συνήθης κατάσταση και όχι η εξαίρεση 
του κανόνα.

Οι συνέπειές της υπήρξαν ολέθριες για την πορεία του 
Έθνους μας, με το κόστος να μην εξαντλείται στη Μικρα-
σιατική καταστροφή, αλλά να πληρώνουμε «τόκους» 
κατά τη δεκαετία του 1940, αλλά και με την τραγωδία της 
Κύπρου. 

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να πάμε παραπέρα. 

Για κάθε εθνική τραγωδία που βιώσαμε ως Έθνος, η 
ευθύνη είναι συλλογική. Δεν φταίνε οι «απέναντι», αλλά 
εμείς που επιτρέψαμε στους εαυτούς μας να λησμονή-
σουμε το νόημα της εθνικής ομοψυχίας. 

Αντί να κρατήσουμε ως οδηγό τα λαμπρά επιτεύγματα 
που πετύχαμε ενωμένοι ως Έλληνες, εξακολουθούμε 
να δίνουμε χώρο και φωνή σε εκείνους που επιμένουν 
να κρατούν αναμμένη τη φλόγα του διχασμού, γιατί 
γνωρίζουν ότι μόλις αυτή σβήσει θα πάψουν και εκείνοι 
να έχουν λόγο ύπαρξης. 

Χαμένος χρόνος για ρεβάνς δεν υπάρχει και αυτό οφεί-
λουμε να το αντιληφθούμε και να το συνειδητοποιήσουμε 
όλοι.  

Διότι πολύ απλά η Ελλάδα δεν είναι «μαγαζί» κανενός!

*Ο κ. Καράογλου είναι Βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονί-
κης και αν. Τομεάρχης Εργασίας του κόμματος

Ο νέος εθνικός διχασμός
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Δεν πιστεύω πως υπάρχει αφελής Έλληνας 
πολίτης που να πιστεύει ότι ο Τσίπρας 
(και ο Καμμένος) δεν έχουν τις δικές τους 
μετρήσεις της κοινής γνώμης. Ποτέ και 
κανένα Μαξίμου δεν λειτουργούσε χωρίς 
τους δικούς του δημοσκόπους. Ακόμα 
και αυτό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
που δημόσια και φωναχτά σε πολλές 
περιπτώσεις (ίσως όχι άδικα σε κάποιες 
από αυτές) κατηγόρησαν τις δημοσκοπή-
σεις ότι πέφτουν έξω ή ακόμα χειρότερα 
ότι είναι στημένες! Έχουν τις δικές τους 
μετρήσεις και ξέρουν όλη την αλήθεια με 

το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. 
Και για την αποδοχή που έχουν και 

για τα μέτρα που παίρνουν και 
για τον τρόπο που τα παίρνουν 
και για την απόσταση που 
τους χωρίζει από το πρώτο 
κόμμα.

ΟΚ, θα πει κάποιος. Γι’ αυτό 
δεν θα πάνε ποτέ σε εκλογές, 

αφού και οι ίδιοι γνωρίζουν για 
την επερχόμενη συντριβή τους. Ναι, 

αλλά αυτό είναι γραμμικό και η πολιτική 
λειτουργεί με ζικ ζακ και όχι με ευθείες 
προβολές. Δεν αμφισβητεί κανείς την 
δεινότητα που έχουν στο να βάζουν υπο-
γραφές. Όχι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. 
Έχουν καταλάβει ότι υπογράφω σημαίνει 
παραμένω, άρα δεν θα έρθει από εκεί η 
πτώση. Ούτε εξέγερση του κόσμου φοβού-
νται, γιατί ποτέ δεν είχαμε ενδείξεις ότι ο 
κόσμος θα ξεσηκωθεί. Ούτε αυτό παίζει. 

Διαβάζοντας όμως τις αρνητικές (δικές 
τους) δημοσκοπήσεις, ετοιμάζονται για 
την διαχείριση της ήττας. Η ήττα αυτή θα 
έχει πολλά μέτωπα και ένα από αυτά είναι 
το θέμα ΑΝΕΛ. Βλέποντας ότι χάνουν τις 
εκλογές, ένας από τους δυο θα πρέπει 
να εγκαταλείψει τον άλλον. Το πιο πιθανό 
δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει τους ΑΝΕΛ. 

Ξέρει ότι δεν θα μπουν στην επόμενη 
Βουλή και έτσι τους είναι πλέον άχρηστος, 
ίσως και επιζήμιος… για κάποια θέματα. 
Μπορεί βέβαια να συμβεί και το αντίθετο: 
αν ο Καμμένος αντιληφθεί «κρέμασμα» Τσί-
πρα, τότε αυτός να είναι που θα κάνει την 
ηρωική έξοδο από την συμμαχία και ας δη-
λώνει ότι θα πάει με Τσίπρα μέχρι τέλους. 
Αυτό άλλωστε περισσότερο ως απειλή μου 
κάνει, παρά ένδειξη αφοσίωσης. 

Και εδώ είναι που θα χαλάσει η σούπα 
εντελώς. Ο Τσίπρας και ο Καμμένος 
έχουν πει και έχουν κάνει πολλά μεταξύ 
τους αυτά τα χρόνια. Έχουν συμφωνήσει 
πριν από τις εκλογές και στο παρασκήνιο 
πράγματα για τα οποία ο ελληνικός λαός 
δεν ήξερε, έχουν μοιράσει καρέκλες, 
έχουν μοιράσει σφαίρες επιρροής όπως 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν κατ’ 
επανάληψη κάνει τον κινέζο για θέματα 
που έχουν να κάνουν και με την δικαιοσύ-
νη. Πως θα λειτουργήσουν όλα αυτά όταν 
ένας από τους δυο αποχωρήσει από το 
deal; Γιατί στις επόμενες εκλογές ισχύει για 
τους ΣΥΡΖΑ-ΑΝΕΛ το «ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω»! 

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

Χέρι, χέρι 
μέχρι… πότε; 
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#ανάλυση

Διαθέτει λεπτομερή μακρό κατάλογο με 
κρατικά τεκμήρια των Σκοπίων που αποδει-
κνύουν αδιάσειστα ότι μέχρι και σήμερα τα 
Σκόπια χρησιμοποιούν το όνομα «Μακεδο-
νία» ως όχημα του αλυτρωτισμού σε βάρος 
της Ελλάδος τον οποίον μάλιστα διδάσκουν 
σε όλα τα δημόσια σχολεία τους όλων των 
βαθμίδων. Τον διεκήρυξε επίσημα, άλλωστε, 
φέτος 2 Αυγούστου, ο Γενικός Πρόξενος των 
Σκοπίων στο Τορόντο του Καναδά μιλώντας 
σε συγκέντρωση Σλαβομακεδόνων όπου 
δέσποζε ο γνωστός μας χάρτης της υποτιθε-
μένης «Ενιαίας Μακεδονίας» εξαπλωμένης 
έως και τα Τέμπη! Φυσικά, η Αθήνα κατήγ-
γειλε διεθνώς φωτογραφημένο το γεγονός 
το οποίο παραβιάζει ωμά την Ενδιάμεση 
Συμφωνία Ελλάδος-Σκοπίων καθώς επίσης 
τις θεμελιώδεις καταστατικές αρχές τόσο της 
Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ όπου οι γείτονές μας 
επιθυμούν διακαώς να ενταχθούν ερήμην 
της Ελλάδος!

Αναλυτές, ωστόσο, στην Αθήνα εξακολου-
θούν να υποστηρίζουν δημόσια όσο και αβά-
σιμα ότι τάχα η Ελλάδα: α) δέχεται ασφυκτι-
κές ξένων ισχυρών δυνάμεων να υποκύψει 
και β) έχει απομονωθεί στα Βαλκάνια διότι 
στις 2 Αυγούστου φέτος Σκόπια-Βουλγαρία 
υπέγραψαν την Συμφωνία Καλής Γειτονί-
ας και Συνεργασίας. Στους έωλους αυτούς 
ισχυρισμούς απάντησαν έγκαιρα άρθρα του 
υποφαινομένου. Την εγκυρότερη απάντηση 
έδωσαν πρόσφατα οι αρμόδιοι σε Αθήνα- 
Σκόπια-Σόφια.

16.7.2017 Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 
καθηγητής Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του 
στο Euroactiv δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει 
να εκπαιδεύσει τα Σκόπια στη λογική των 
πολιτικών συμβιβασμών και να μη τα κακο-
μαθαίνει. Στις διαπραγματεύσεις μας για το 
ζήτημα του ονόματος θα ήταν προτιμότερο 
να μην υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε 
λύση είναι να εγκαταλείψουν τα Σκόπια τον 
αλυτρωτισμό.» Ανάλογη προφανώς απά-
ντηση θα έδωσε στην Φεντερίκα Μογκερίνι, 
εκπρόσωπο της Ε.Ε. επί των εξωτερικών 
υποθέσεων, η οποία επισκέφθηκε την Αθήνα 
στις 21.7.2017.

17.7.2017 Σκόπια Ο πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκολα Πόποφσκι δηλώνει: «Ο στόχος 
μας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. 
δεν θα επιτευχθεί με την υπογραφή της Συμ-
φωνίας με τη Βουλγαρία. Η Αθήνα είναι το 
κλειδί σε αυτήν την υπόθεση»

18.7.2017 Σκόπια Καθηγητές της Ιστορίας διε-
κήρυξαν: «Εάν γίνει αποδεκτό το άρθρο της 
Συμφωνίας με την Βουλγαρία περί κοινής 
Ιστορίας των δύο χωρών, τότε γίνεται επί-
σης αποδεκτό ότι οι Μακεδόνες είναι τεχνητό 
έθνος.»

18.7.2017 Σόφια Η υπουργός Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας Αικατερίνα Ζαχαρίεβα ερωτάται  
στην κρατική τηλεόραση αν αναγνωρίσει η 
Βουλγαρία ίσως «μακεδονική μειονότητα» 
στα εδάφη της. Απαντά: «Στα Σκόπια θα πρέ-
πει να αποφασίσουν αν θέλουν να βρίσκονται 
άλλα 25 χρόνια απομονωμένοι από τους γεί-
τονές τους και τον Κόσμο ή θέλουν να έχουν 
μια ανάπτυξη και ευρωπαϊκή προοπτική». 
Ανάλογη -αόρατη- «μακεδονική μειονότητα» 
διεκδικούν, ως γνωστόν, και στην Ελλάδα.

23.7.2017 Σκόπια Ο πρώην Πρωθυπουργός 
Μπράνκο Τσερβενκόφκσι απευθύνει δημό-
σιο μήνυμα προς τη Σόφια: «Αναγνωρίστε 
τη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό 
έθνος. Στη Μακεδονία κανείς δεν θεωρεί 

εχθρό την Βουλγαρία, αλλά η απροθυμία της 
να αναγνωρίσει τη μακεδονική ιδιαιτερότητα 
δημιουργεί αμφιβολίες.»

25.7.2017 Σόφια Βούλγαροι βουλευτές, ανα-
λυτές και καθηγητές αμφισβητούν στα ΜΜΕ 
την εθνική ταυτότητα των «Μακεδόνων». 
Σκόπια: «ένα μεγάλο μέρος της μακεδονικής 
κοινής γνώμης θεωρεί ότι η Συμφωνία με τη 
Βουλγαρία θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στη 
Μακεδονία». Την ίδια μέρα Βουλγαρία-Σκό-
πια συμφωνούν να ενωθούν με ενιαίο σι-
δηροδρομικό που προϋποθέτει, όμως, έργα 
έως το 2025. Αποφασίζουν επίσης να εξετά-
σουν την διασύνδεση των αγωγών φυσικού 
αερίου.

26.7.2017 Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στα Σκόπια 
και τη Σόφια εκδίδουν κοινό ανακοινωθέν 
που χαιρετίζει την έγκριση της Συμφωνίας 
που «αποτελεί ενθαρρυντικό παράδειγμα για 
την επίλυση των διαφορών μεταξύ γειτονι-
κών χωρών».

27.7.2017 Σκόπια Ο Αλβανός Πρόεδρος της 
Βουλής Ταλάτ Τζαφέρι δηλώνει: «Δεν θεωρώ 
πρόκληση το δικαίωμά μου να απευθύνομαι 
στη Βουλή πρώτα στην αλβανική γλώσσα και 
μετά στη μακεδονική»

1.8.2017 Σκόπια Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Γκιόργκε Ιβάνοφ διακηρύσσει: «Το τίμημα 
που πρέπει να πληρώσουμε για την είσοδο 
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ προκειμένου να εξα-
σφαλίσουμε τα εχέγγυα για την ευημερία 
μας είναι πολύ μεγάλο. Από κανένα άλλο 
κράτος-μέλος δεν ζητήθηκε να αρνηθεί το 
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Μας ζη-
τούν να εγκαταλείψουμε τον μακεδονισμό 
για να ενταχθούμε στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο 
μακεδονισμός όμως είναι η μακεδονοσύνη. 
Χωρίς τον μακεδονισμό δεν θα υπήρχε ούτε 
το πρώτο, ούτε το δεύτερο Ίλιντεν. Χωρίς τον 
μακεδονισμό η Μακεδονία είναι μία φόρμα 
χωρίς περιεχόμενο και οι Μακεδόνες μια 
άμορφη μάζα που μπορεί να πάρει τη μορ-
φή που επιθυμούν να της δώσουν οι ξένοι. Η 
ένταξη σε ΕΕ-ΝΑΤΟ απαιτεί μεγάλες θυσίες 
και καθιστούν  αναγκαία την ευρεία συναίνε-
ση σε εθνικό και πολιτικό επίπεδο.»

2.8.2017 Σκόπια Ο Γ. Γραμματέας του ΒMΡO-
DPMNE Χριστιάν Μίτσκοσκι δηλώνει: «Στη 
Συμφωνία με τη Βουλγαρία δεν αναγνωρί-
ζεται το μακεδονικό έθνος ως ξεχωριστή 
εθνική οντότητα ούτε προβλέπεται η μέρι-
μνα του Κράτους για τις μακεδονικές εθνικές 
μειονότητες, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος για 
αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια. Η Συμφω-
νία έχει προκαλέσει ευφορία στη Βουλγα-
ρία ενώ αντίθετα οι πολίτες της Μακεδονίας 
έχουν την αίσθηση της ήττας. Στο κείμενο 
της Συμφωνίας με τη Βουλγαρία υπάρχει 
η ντροπιαστική διατύπωση «η μακεδονική 
γλώσσα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας». Η διατύπωση αυτή 
δεν αποτελεί αναγνώριση της μακεδονικής 
γλώσσας»

Εντωμεταξύ στις 2.8.2017 η Βουλή ψηφίζει 
τον νόμο που αυξάνει τον κατώτατο μηνιαίο 
μισθό στα 200€ (12.000 δηνάρια). Ανακοι-
νώνεται επίσης ότι τις θερινές τους διακοπές 
θα κάνουν στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και 
στην Ελλάδα οι υπουργοί Αμύνης Ραντμίλα 
Σεκερίνσκα, Εξωτερικών Νίκολα Ντιμιτρόφ, 
Οικονομικών Ντράγκαν Τεβντόφσκι, Μετα-
φορών-Επικοινωνιών Ρόμπερτ Πόποφσκι, 
Διασποράς Έντμοντ Αντέμι και Πολιτισμού 
Ρόμπερτ Αλαγκιόζοφσκι. Οι πλείστοι στην 
Ελλάδα.

Γεγονότα στο τρίγωνο Σόφια-Σκόπια-Αθήνα
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΚΈΔΟΝΙΑ» ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΣΈ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΈΛΛΑΔΟΣ

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επισκέπτεται τα Σκόπια προκειμένου να συζητήσει με τον εκεί ομόλογό του 
Ντιμιτρόφ την κατάσταση στην περιοχή, περαιτέρω Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης και, φυσικά, την διαφορά Αθηνών-Σκοπίων για το όνομα της 

γειτονικής μας χώρας. 

Του Ν.Ι. Μέρτζου
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#green_life

Στόχος του νέου προγράμματος – «γέφυρα» είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από 
αυτές που είχαν υποβληθεί το 2014 στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά δεν μπόρεσαν 
να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζε-
ται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με 
την εξασφάλιση 75 εκατ. ευρώ κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Έτσι, με συ-
ντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης, τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα ενισχύουν 
συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά.

Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην αναθέρμανση όλων των δραστηριοτήτων που σχε-
τίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο, στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και στη μείωση του ενεργεια-
κού κόστους για χιλιάδες πολίτες, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αρκετές λεπτομέρειες αναφορικά με το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» παραθέτει η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχει-
ρηματικότητας και Ανάπτυξης) προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα ακίνητα που θα μπορούν να ανα-
βαθμιστούν ενεργειακά θα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα μεμονω-
μένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και 
έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ 
ή και χαμηλότερη. Μάλιστα, για την αναβάθμιση του συνόλου μίας πολυκατοικίας θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών.

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για 6.000 δικαιούχους 
ΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης 
Χαρίτσης, ξεκινά από τον Σεπτέμβριο 2017 η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Οι νέοι εθνικοί πόροι που θα 

διατεθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 61 εκατ. ευρώ και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 6.000 ωφελούμενων.

Εισοδηματικά κριτήρια: Τα είδη των παρεμβάσεων περι-
λαμβάνουν την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος 
του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένου του δώματος-στέγης 
και της πιλοτής), την αντικατάσταση των κουφωμάτων και 
την αντικατάσταση των συστημάτων σκίασης. Επίσης, θα 
δίνεται η δυνατότητα αλλαγής εξοπλισμού, με την ανα-
βάθμιση του συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση 
του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σημαντική διαφορά του νέου «Εξοικονομώ» με το προη-
γούμενο πρόγραμμα είναι πως τα ποσοστά της επιδότησης 
υπολογίζονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, λαμ-
βάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα 
έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το 
οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-
15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που ορί-
ζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση υπάρχει 
προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Υπό την προ-
ϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει 
το 70% στις 4 πρώτες, και το 50% στις δύο τελευταίες.

Ανώτατος προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολο-
γισμός ανά αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 250 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 
25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης, 
όπως προαναφέρθηκε, καινοτομία του προγράμματος 
είναι πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να παρακάμψουν 
τη δανειοδότηση αν καλύψουν με δικούς τους πόρους 
το υπόλοιπο της δαπάνης. Αν συνάψουν δάνειο, τότε το 
επιτόκιο είναι επιδοτούμενο και για τις 7 εισοδηματικές 
κατηγορίες.

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή αίτησης 
και ένταξης περιλαμβάνει 14 βήματα, ξεκινώντας με την 
ηλεκτρονική υποβολή της στην ειδική online πλατφόρμα.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Έξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που πα-
ρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώ-
ντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Έξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν 
τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. 
Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% 
της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την 

περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κα-
τανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελλη-
νικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιό-
τητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας 
σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευ-
ταία 30 χρόνια.

Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα 
όπως:

• μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, 
• παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπί-
νακες), 
• ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, 
• μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της 
χώρας, 
• ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματι-
σμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενερ-
γειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των 
ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων 
σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέρ-
γειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η 
εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων 
χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή 
μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνο-
ντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των 
κτηρίων, προχωράει, με τη συγχρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενερ-
γειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, 
μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη 
ενεργειακή επιθεώρηση. 
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών. 
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανεια-
κής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής. 
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή 
Επιθεώρηση. 
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών – εκταμίευση λοιπού 
δανείου και επιχορήγησης.

Πρέπει να γνωρίζετε
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#πόλη

Ένα νέο… πεντάστερο ξενοδοχείο έχει ανοίξει εδώ 
και λίγες εβδομάδες στα δυτικά της Θεσσαλονί-
κης και περιμένει να φιλοξενήσει τους μόνιμους 
κατοίκους της πόλης αλλά και τους επισκέπτες της. 
Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται για ξενοδοχείο αλλά 
για 19 δωμάτια  υψηλής αισθητής εξοπλισμένα με 
την τελευταία λέξη της… τεχνολογίας.

Ο λόγος για το City Dome Luxury Rooms που 
βρίσκεται στον… πρώτο όροφο του ΚΤΕΛ Μακε-
δονία. Όπως ανέφερε στο karfitsa.gr ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου του ΚΤΕΛ Μακεδονία, 
Χρήστος Λιούπας η κίνηση είναι ικανοποιητική, 
καθώς σημειώνεται πληρότητα 100% από την πρώτη 
στιγμή που άνοιξε.

Τα 19 δωμάτια του… ΚΤΕΛ είναι μονόκλινα, δίκλινα 
και τρίκλινα. Διαθέτουν άνετους χώρους, τηλεορά-
σεις και φυσικά ασύρματο δίκτυο wifi. «Πρόκειται 
για ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων» σχολίασε ο 
κ. Λιούπας στο karfitsa.gr. Οι τιμές των δωματίων 
ξεκινούν από τα 40 ευρώ και μπορούν να φτάσουν 
τα 65.

Τα δωμάτια χρησιμοποιούν κυρίως ξένοι επισκέ-
πτες της πόλης οι οποίοι την επόμενη ημέρα θα 
πάρουν και πάλι το λεωφορείο για να βρεθούν σε 
κάποια περιοχή κοντινή της Θεσσαλονίκης. «Βέβαια 
υπάρχουν και πελάτες που μένουν όχι μόνο για ένα 
αλλά και για δυο και τρία βράδια» είπε επίσης ο 
κ. Λιούπας και κατέληξε: «όταν φτιάξαμε το ΚΤΕΛ 
είχαμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε και έναν 
χώρο φιλοξενίας. Τώρα ολοκληρώθηκε».

 Βαγγέλης Στολάκης

Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο  
στα ΚΤΕΛ Μακεδονία! 

Ο λόγος για τον Θεσσαλονικιό Γιώργο Λυπι-
ρίδη, 33 ετών που το τελευταίο διάστημα ζει 
μόνιμα στη Βέροια και τον Πέτρο Παλουκίδη, 
31 ετών με καταγωγή από την Ημαθία.Το 
ταξίδι τους ξεκίνησε την τελευταία Κυριακή 
του Ιούλη και ολοκληρώθηκε μετά από δυο 
εβδομάδες στον Λευκό Πύργο. Πέρασαν συ-
νολικά από δεκατρείς σταθμούς: Βέροια, Κο-
ζάνη, Τρίκαλα, Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα, 
Χαλκίδα, Λαμία, Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη και 
Θεσσαλονίκη.

Οι δυο νεαροί, βάφτισαν την προσπάθειά 
τους ως «Ρόδα είναι και γυρίζει» και σε κάθε 
πόλη που βρέθηκαν, επισκέφθηκαν κατα-
στήματα  X-Treme Stores τα οποία αφενός 
στήριξαν την προσπάθειά τους και αφετέ-
ρου συνέβαλαν στο να συγκεντρωθούν όσο 
το δυνατόν περισσότερα χρήματα τα οποία 
θα δοθούν στο αθλητικό σωματείο ατόμων 
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί». Το ταξίδι τους ολο-

κληρώθηκε στις 12 Αυγούστου. Καθημερινά 
οι δυο ποδηλάτες «έτρεχαν» περίπου 130-
150 χιλιόμετρα από τις 6 το πρωί έως τις 8 
το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 
έκαναν μικρά διαλείμματα προκειμένου να 
ξεκουραστούν ενώ το βράδυ διανυκτέρευαν 
στη φύση σε αντίσκηνο.

«Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Ξέραμε εξαρχής 
ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα. Παράλληλα 
όμως ήταν ένα όνειρό μας που πήρε σάρκα 
και οστά» σχολίασε στο karfitsa.gr ο Γιώρ-
γος Λιπιρίδης. Μεταξύ άλλων, οι δυο ποδη-
λάτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
ελληνική ύπαιθρο και τα μικρά χωριά που 
βρίσκονται σε όλη την επικράτεια, αφού δεν 
ποδηλάτησαν στην εθνική οδό αλλά σε επαρ-
χιακούς δρόμους περνώντας μέσα από χω-
ριουδάκια. «Ο κόσμος μας υποδεχόταν  με 
χαμόγελα» καταλήγει  κ. Λυπιρίδης.

Οι Βορειοελλαδίτες που διένυσαν  
τη μισή Ελλάδα σε… δυο ρόδες! 

Περισσότερα από 1400 χιλιόμετρα μέσα σε 15 μέρες και μάλιστα για φιλανθρωπικό σκοπό διένυσαν με… 
ορθοπεταλιές δυο Βορειοελλαδίτες, οι οποίοι στα μέσα του καλοκαιριού με αφετηρία την Βέροια και κατάληξη τη 

Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν τη μισή Ελλάδα πάνω σε δυο ρόδες. 
Του Βαγγέλη Στολάκη



22

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 30/8
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL 
- 4K )
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 14:50, 
17:10, 19:20, 21:50 Σαβ: 12:40, 14:50, 
21:50 Κυρ: 12:40, 14:50, 17:10, 19:20, 
21:50
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 15:45, 18:15 Σαβ-Κυρ: 
13:30, 15:45, 18:15
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL 
- 2K)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 20:30
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 22:40
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL 
- 2K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: Πεμ-Τετ: 16:00, 18:00 Σαβ-Κυρ: 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 20:15, 22:50
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL 
- 2K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: Πεμ-Τετ: 15:00, 17:00, 19:00 
Σαβ-Κυρ: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - THE DARK TOWER 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 21:10
ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ - THE INVISIBLE 
GUEST 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 23:10
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕ-
ΤΗΣ - BALLERINA 
Προβολές: Σαβ-Κυρ: 14:30
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 16:30 Σαβ-Κυρ: 12:30, 
16:30
ATOMIC BLONDE 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 18:40, 21:00, 23:20
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: Σαβ-Κυρ: 12:15

ΒΑΪΑΝΑ - MOANA 
Προβολές: Σαβ-Κυρ: 15:30
BABY DRIVER 
Προβολές: Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 15:30, 
17:45, 20:00, 22:20 Σαβ-Κυρ: 17:45, 20:00, 
22:20
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND 
D.T.S.)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: Σαβ: 17:10, 19:20
MINIONS 
Προβολές: Σαβ-Κυρ: 15:15
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - THE BOSS BABY 
Προβολές: Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 17:30 Σαβ: 
13:15 Κυρ: 13:15, 17:30
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - THE DARK TOWER 
Προβολές: Πεμ-Παρ & Κυρ-Τετ: 19:30
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 21:30 Πεμ-Παρ & Δευ-
Τετ: 15:10, 21:30
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 20:45
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: Πεμ-Τετ: 23:00
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER 
(Τομπάζη 15, Πυλαία, τηλ. 8018017837, 
2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.30 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: 17.30
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00, 21.30
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.00, 20.10 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 16.00
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.10
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
17.15
BABY DRIVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.40

Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.40 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
16.30
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.40 ΠΕΜ, ΠΑΡ, 
ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ: και 23.10
LOGAN LUCKY 
Προβολές: ΤΡΙ, ΤΕΤ: 23.10
LOGAN LUCKY 
Προβολές: ΤΡΙ, ΤΕΤ: 23.10

Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.10
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30
BABY DRIVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 23.00
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
17.00

Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.00
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληρο-
φορίες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, 
online: www.odeon.gr & www.i-ticket.
gr)
Αίθουσα 1  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.20, 21.00, 
23.20
Αίθουσα 2  (DOLBY)

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.30
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.10
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON 
OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.00, 20.00
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.00

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν 
Παίζουν οι: Φιόν Γουάιτχεντ, Τομ 
Γκλιν-Κάρνι, Τζακ Λόουντεν, Χάρι Στάιλς, 
Ανιουρίν Μπαρνάρντ, Τζέιμς Ντ’Aρσι, Μπάρι 
Κέογκαν, Κένεθ Μπράνα, Κίλιαν Μέρφι, 
Μαρκ Ράιλανς, Τομ Χάρντι

Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκηνοθετεί και υπογρά-
φει το σενάριο στην επική, δραματική ταινία 
«Δουνκέρκη», το νέο του κινηματογραφικό 
project, τρία χρόνια μετά το «Interstellar». Η 
ταινία «Δουνκέρκη» ξεκινά, ενώ εκατοντά-
δες χιλιάδες στρατιώτες των Βρετανών και 
των Συμμάχων είναι περικυκλωμένοι από 
δυνάμεις του εχθρού. Παγιδευμένοι στην 
παραλία, με τις πλάτες τους στην θάλασσα 
έρχονται αντιμέτωποι με μια ανέφικτη 
κατάσταση, καθώς ο εχθρός πλησιάζει.

Σκηνοθεσία: Νικολάι Άρσελ 
Παίζουν οι: Μάθιου Μακόναχι, Ίντρις Έλμπα, 
Κάθριν Γουίνικ, Τζάκι Ερλ Χέιλι, Έιμπι Λι, Τομ Τέιλορ

Δεν υπάρχει μόνο ένας κόσμος στο σύμπαν μας. 
Ο Roland Deschain (Idris Elba) είναι ο τελευταίος 
Πιστολέρο, ορκισμένος υπερασπιστής του σύμπαντος 
και εγκλωβισμένος σε μια αέναη μάχη με την 
αιώνια νέμεσή του, τον Walter ODim (Matthew 
McConaughey), δηλαδή τον Μαυροντυμένο Άντρα. Ο 
Πιστολέρο προσπαθεί να αποτρέψει τον ODim από το 
να γκρεμίσει τον Μαύρο Πύργο, ο οποίος κρατά ολό-
κληρο το σύμπαν σε ισορροπία. Με το πεπρωμένο 
των κόσμων να διακυβεύεται, και την αναπάντεχη 
βοήθεια ενός χαρισματικού εφήβου που έρχεται από 
τη δική μας πραγματικότητα, το καλό και το κακό θα 
συγκρουστούν στην έσχατη μάχη, μιας και μόνο ο 
Roland είναι σε θέση να προστατεύσει τον Πύργο και 
ολόκληρο το σύμπαν από τον Μαυροντυμένο Άντρα.

Dunkirk The dark tower



23

Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.10
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30, 23.00
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 
5000)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.30
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
BABY DRIVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.10 ΠΕΜ, ΠΑΡ, 
ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ: και 19.30
LOGAN LUCKY 
Προβολές: ΤΡΙ, ΤΕΤ: 19.30
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
ATOMIC BLONDE 
Προβολές: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.50, 22.20
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:15
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP 
FEVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:45, 23:10
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD 
CLASS)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 22:30
Αίθουσα 11  (ΘΕΡΙΝΗ)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:00, 23:30
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
LOGAN LUCKY 

Προβολές: ΤΡΙ έως ΤΕΤ : 21:50, 00:20
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
Προβολές: ΣΑΒ : 17:15
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE 
SON OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:40
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - THE DARK TOWER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΔΕΥ : 21:50
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
19:50, 22:15 ΣΑΒ : 17:00, 19:50, 22:15
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30, 22:50
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE 
SON OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:30
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
BABY DRIVER 
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:50, 21:20, 
23:45
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND 
D.T.S. - COSMOTE)
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:10, 21:40, 
00:10
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL - “€πιστροφή 
Eurobank”)
ATOMIC BLONDE 
Προβολές: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
19:30, 22:00 ΔΕΥ : 23:00
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE 
SON OF BIGFOOT  
Προβολές: ΣΑΒ : 17:30
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: ΣΑΒ : 17:30, 20:00, 22:30
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
BABY DRIVER 

Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:50
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE 
SON OF BIGFOOT  
Προβολές: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:00, 20:30
ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, 
τηλ: 2310828642)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE 
SON OF BIGFOOT  
Προβολές: 20.30, Δευτέρα καμία προβολή)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
Προβολές: 22.15, Κυριακή και Δευτέρα 
καμία προβολή)
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ 
(A NIGHTMARE ON ELM STREET)  
Προβολές: Κυριακή 22.30
ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 
2310292304)
ATOMIC BLONDE 
Προβολές: 22.10 - 00.15
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάν-
δρου 3, τηλ: 2310829457)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP 
FEVER 
Προβολές: 20.45 - 23.00
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο χλμ Πα-
νοράματος - Θέρμης, τηλ: 2310346720)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
Προβολές: 20:45 - 22:45
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ (Παραφεντίδου 1, 
Πυλαία, τηλ: 2313302635)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP 
FEVER 
Προβολές: 20:30 - 22:30

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 30/8

Tulip Fever Logan Lucky

Love & Friendship

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Τσάντγουικ 
Παίζουν οι: Ντέιν Ντε Χάαν, Αλίσια Βικάντερ, Κριστόφ Βαλτς, Τζούντι Ντεντς, Τζακ Ο’Κόνελ, Κάρα Ντελεβίν, Τομ 
Χόλαντερ, Μάθιου Μόρισον, Χόλιντεϊ Γκρέιντζερ

17ος αιώνας, Ολλανδία. Ένας καλλιτέχνης (Ντέιν Ντε Χάαν) αναλαμβάνει να ζωγραφίσει το πορτρέτο μιας νεαρής 
γυναίκας (Αλίσια Βικάντερ) μετά από πρόταση του συζύγου της (Κριστόφ Βαλτς). Οι δύο νέοι, όμως, ερωτεύονται και απο-
φασίζουν να επενδύσουν στο εμπόριο τουλίπας, το οποίο τότε ήταν φοβερά επικερδές, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσουν 
να χτίσουν ένα μέλλον μαζί.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ 
Παίζουν οι: Ανταμ Ντράιβερ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ντάνιελ Κρεγκ

Οι Λόγκανς ανήκουν στην εργατική τάξη και ζουν στην δυτική Virginia. H οικογένεια τους είναι διάσημη εδώ και περισ-
σότερα από 90 χρόνια για την κακοτυχία της, όταν ο Τζίμι Λόγκαν (Channing Tatum) αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα η τύχη 
της να αλλάξει. Με λίγη βοήθεια από φίλους ληστές σχεδιάζει να κλέψει 14 εκατομμύρια δολάρια από την Πίστα Αγώνων 
Ταχύτητας Σάρλοτ κατά την διάρκεια του πιο δημοφιλούς αγώνα της χρονιάς.

Σκηνοθεσία: Γουίτ Στίλμαν 
Παίζουν οι: Κέιτ Μπέικινσεϊλ, Στίβεν Φράι, Κλόε Σεβινί, Χαβιέ Σαμουέλ

Η όμορφη χήρα Λαίδη Σούζαν Βέρνον, βρίσκει καταφύγιο στην έπαυλη των πεθερικών της. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να 
αποφύγει φήμες που κυκλοφορούν στην καλή κοινωνία για τη ζωή και τις περιπέτειές της με διάφορους άντρες. Όσο βρίσκεται 
εκεί, είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει σύζυγο, τόσο για την ίδια, όσο και για την κόρη της Φρειδερίκη. Σύντομα, η κατάσταση 
θα ξεφύγει από τον έλεγχο της…
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Το Σάββατο 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία 
«Olympic Sax Festival», στο 46ο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο 
ανοιχτό θέατρο Λιτοχώρου. Ώρα: 21:00. Είσοδος ελεύθερη 
στο κοινό.

Στο πλαίσιο της συναυλίας θα παρουσιαστούν οι καρποί  των 
Master Classes από διεθνούς κύρους καθηγητές κλασσικού 
σαξοφώνου. Ντουέτα, τρίο, κουαρτέτα και ορχήστρα σαξο-
φώνων θα δημιουργήσουν  μία μοναδική Σαξοφωνιστική 
πανδαισία με έργα κυρίως  από το διεθνές κλασσικό μουσικό 
ρεπερτόριο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν οι Ευτυχία 
Βενιωτά και Γιώργος Λυγερίδης.

Η Στέλλα Κονιτοπούλου θα δώσει μια συναυλία το Σάββατο 
2 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία των Νέων Βρασνών 
του δήμου Βόλβης. Ώρα: 21:30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι 
δωρεάν.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα συμμετέχει στο φετινό πολιτι-
στικό καλοκαίρι του δήμου Βόλβης με τίτλο: «Πάμε Βόλβη», 
το οποίο πραγματοποίησε μεγάλες συναυλίες, εκτός από τις 
υπόλοιπες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν με την εμφάνιση της 
Στ.Κονιτοπούλου θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις με ένα 
αφιέρωμα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Οι Τrain 45 θα εμφανιστούν στο Εναλλακτικό Κα-
φενείο «Μανδαγόρας» στο πλαίσιο των Μουσικών 
Συναντήσεων Ολύμπου όπου και διοργανώνει, την 
Δευτέρα 28 Αυγούστου. Ώρα: 21:30. 

Η μουσική των Train 45 βασίζεται στον ήχο έγχορδων 
ακουστικών οργάνων, όπως το βιολί, το μπάντζο, το 
μαντολίνο και η κιθάρα, ήχος ο οποίος έχει χαρακτη-
ρίσει και ορίσει το bluegrass ιδίωμα. Το πρόγραμμα 
που παρουσιάζουν περιλαμβάνει παραδοσιακού σκο-
πούς και μελωδίες που χάνονται στο χρόνο, σύγχρο-
νες συνθέσεις καταξιωμένων bluegrass μουσικών 
αλλά και πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια διασκευασμένα 
στο ύφος της bluegrass.

Στο φετινό Brass Band Festival, την Πέμπτη 31 Αυγού-
στου, που θα γίνει στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ ,θα συμμετέχουν αρκετές Φιλαρμονικές 
Ορχήστρες. Ώρα: 21:00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
στο κοινό.

Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται στο Φεστιβάλ Μο-
νής Λαζαριστών, η Συνάντηση Φιλαρμονικών, με μερι-
κά εξαιρετικά σχήματα να απλώνουν πάνω στη σκηνή 
τη μαγεία των μουσικών τους. Φέτος θα συμμετέχουν 
η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαγκαδά, η Συμφω-
νική Μπάντα Δήμου Στροβόλου-Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου Κύπρου που συμπράττει με τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς, η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, αλλά 
και σε μια ιδιαίτερη στιγμή, θα παίξει η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Brass Band Festival. Την τελευταία θα 
διδάξει και θα διευθύνει ο Denis Laile.

Το Σάββατο 26 Αυγούστου το Φεστιβάλ Μονής Λαζαρι-
στών φιλοξενεί στην Ανοιχτή Σκηνή του το αγαπημένο 
συγκρότημα των «Μελωδιστών». Ώρα: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη στο κοινό.  

Φέτος, οι «Μελωδιστές» συμπράττουν με το 5μελες 
μουσικό συγκρότημα «Koumpania» από τη Γερμανία. 
Το συγκρότημα αυτό ίδρυσε ο Peter Korff, δάσκαλος 
του Πέτρου Μαυρόπουλου, και μαζί με τους «Μελω-
διστές» θα παρουσιάσουν διαχρονικά ελληνικά και 
διεθνή τραγούδια. Στη συναυλία θα ακουστούν, με-
ταξύ άλλων, τραγούδια των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου 
Χατζηδάκι, Leonard Cohen, καθώς και παραδοσιακά 
τραγούδια από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Στις 14 Ιουλίου ο Δημήτρης Μυστακίδης με τους συ-
νεργάτες του έδωσαν μια πρώτη γεύση από τα ρε-
μπέτικα της κιθάρας στη γεμάτη βεράντα της Μικρής 
Σκηνής του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και θα ξανα-
παρουσιάσουν το ίδιο, αλλά και το υπόλοιπο μέρος της 
συναυλίας, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

Η συγκεκριμένη συναυλία είναι μια συνέχεια εκείνης 
που είχε δώσει στον ίδιο χώρο στις 14 Ιουλίου, όμως 
η ξαφνική βροχή ανάγκασε τεχνικούς και μουσικούς 
να διακόψουν τη συναυλία, καθώς υπήρχε κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. Να σημειωθεί ότι την νέα συναυλία 
μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν όσοι βρέ-
θηκαν στη Μονή Λαζαριστών στις 14 Ιουλίου, απλώς 
με την επίδειξη του παλιού εισιτηρίου.

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου στο The Met Hotel έχει 
προγραμματιστεί  να εμφανιστεί ο KiNK. Ώρα: 16:00. 
Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ. Φέτος το NON Rooftop 
έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενεί το καλυ-
τερο live act του κόσμου για το 2015 και το 2016 
σύμφωνα με το Resident Advisor. Ο KiNK, ένας από 
τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες σήμερα, μετά την 
περυσινή του εμφάνιση στο Reworks που εντυπωσί-
ασε παίζοντας για 5 σχεδόν ώρες γνωρίζοντας την 
αποθέωση, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Ταξιδεύ-
οντας σε όλο τον κόσμο, ο Βούλγαρος καλλιτέχνης 
ξεσηκώνει με εκρηκτικές εναλλαγές από house 
σε techno και από tech house σε acid house, ενώ η 
δυνατότητα να επεξεργάζεται ήχους στον «αέρα», 
δίνει έναν χαρακτήρα show στην ερμηνεία του. Θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μπάντα αποτε-
λούμενη από έναν μόνο άνθρωπο, με τον ρυθμό που 
χειρίζεται τον μικρό «στρατό» από μηχανήματα που 
έχει μπροστά του, να είναι πραγματικά αστραπιαίος. 
Ως παραγωγός, έχει στο ενεργητικό του σπουδαί-
ες κυκλοφορίες σε labels όπως η Rush Hour Rec, 
Cocoon, Clone ενώ το ρεμίξ του στο Pop Culture του 
DJ Dozia που κυκλοφόρησε στην Ovum και βρέθηκε 
στα charts δεκάδων καλλιτεχνών, υπήρξε μια από 
τις κορυφαίες κυκλοφορίες του 2015.

ΝΟΝ ROOFTOP WITH KiNK (LIVE), ISON, MACHKI & ArKI

OLYMPIC SAX FESTIVAL

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

TRAIN 45

BRASS BAND FESTIVAL

ΜΕΛΩΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΝΙΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

Τον Ison θα τιμήσουν με την εμφάνιση τους και η ArKI 
από την NON Aesthetics αλλά και ο Machki από την 
Pollux προσφέροντας την δική τους μοναδική αισθη-
τική.
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#συνέντευξη 

Στην εποχή μας το ρεμπέτικο έχει νέο ηλι-
κιακά κοινό;

Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στις δικές 
μου παραστάσεις, έρχονται αρκετοί νέοι και 
παρακολουθούν τις συναυλίες. Βέβαια, είχα-
με στοχεύσει σε αυτόν τον κόσμο, είχαμε κά-
νει και κινήσεις για αυτό. Για παράδειγμα, στο 
δίσκο «Εσπεράντο» το ότι έβαλα τόσο γνω-
στούς τραγουδιστές να ερμηνεύσουν ρεμπέ-
τικα τραγούδια μαζί με συνοδεία από κιθάρες 
ήταν ένας άλλος ήχος και σίγουρα ήταν ένας 
από τους λόγους για να προσελκύσουμε νέο 
κοινό.

Η στροφή του κοινού στο ρεμπέτικο είναι 
και μια επιθυμία του για κάτι διαφορετικό;

Δεν νομίζω πως έχει να κάνει με το διαφορε-
τικό, αλλά με το αληθινό. Ο κόσμος πια λόγω 
της κατάστασης που βιώνουμε ψάχνει να 
βρει πραγματικές αξίες. Το ρεμπέτικο επειδή 
είναι μια πραγματική αξία και ένας «βράχος» 
που μπορείς να πατήσεις και να πας παρακά-
τω ο κόσμος το καταλαβαίνει και έρχεται.

Εξελίσσεται το ρεμπέτικο;

Ναι και τεχνικά και αισθητικά και θα συνε-
χίσει να το κάνει. Άλλωστε οι παραδοσιακές 
μουσικές το κάνουν αυτό, έχουν την ικανό-
τητα και εξελίσσονται.

Είστε Θεσσαλονικιός, πως βλέπετε την 
πόλη μουσικά;

Έχει αρκετό νέο κόσμο που βγάζει ωραία 
πράγματα. Απλά η Θεσσαλονίκη πλέον «πά-
σχει» από χώρους. Δεν μπορείς να παίξει 
μουσική στην πόλη. Μουσική βγάζει λοιπόν, 
αλλά δεν έχουμε χώρους να την παρουσιά-
σουμε. Υπάρχουν μόνο κάποια μαγαζιά που 
είναι πολύ μεγάλα και κάποια που είναι πολύ 
μικρά, οπότε για κάποιον άνθρωπο που εί-
ναι στη «μέση» δεν είναι και πολύ βολικό. 
Επίσης, και οι κρατούντες έχουν κάνει τόσο 
δύσκολα τα πράγματα για έναν άνθρωπο να 
κρατήσει έναν χώρο που να παίζει μουσική 
που είναι λες και «κυνηγάνε» τις live εμφα-
νίσεις.

Διδάσκετε στο ΠΑΜΑΚ και στην Άρτα στο 
Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής. 
Τι θα αλλάζατε στην μουσική εκπαίδευση;

Αν μπορούσα να κάνω κάτι αυτό θα ήταν να 
αναγνωρίσω τα λαϊκά όργανα, τα οποία δεν 
είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το ελ-
ληνικό κράτος. Δηλαδή ένας φοιτητής που 
τελειώνει τη σχολή και παίρνει πτυχίο με ει-
δίκευση στη λαϊκή κιθάρα δεν μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει πουθενά, γιατί δεν είναι ανα-
γνωρισμένο όργανο από το ελληνικό κράτος. 
Δεν  μπορεί να διδάξει λαϊκή κιθάρα σε ένα 
μουσικό σχολείο. Το κράτος με έχει διορίσει 
να διδάσκω ένα όργανο που το ίδιο δεν το 
αναγνωρίζει.

Ως καθηγητής βλέπετε τα παιδιά να αγα-
πούν την παραδοσιακή μουσική;

Ναι φυσικά, και πλέον πολύ πιο συνειδητά 
από ότι παλαιότερα που ήταν και λίγο στη 
μόδα, όπως ήταν το ‘85 και το ‘90 που είχε 
γίνει σαν φετίχ να παίζει κάποιος παραδο-
σιακά όργανα ή να τραγουδά παραδοσιακά 
τραγούδια.

Οπότε θα υπάρξει και συνέχεια;

Στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει «έκρηξη» 
είμαι πολύ αισιόδοξος. Θα δούμε πολλά τα-
λέντα στο συγκεκριμένο είδος που δεν θα 
έχουν καμία σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι 
τώρα. Τα παιδιά είναι πολύ πιο μπροστά από 
εμάς. Οι ευκαιρίες μπορεί να είναι πιο λίγες, 

αλλά θέλει αγώνα και όσοι μπαίνουν σε αυτή 
τη δουλειά ξέρουν αυτές τις δυσκολίες και 
προετοιμάζονται ανάλογα.

Ο δίσκος Αμέρικα είναι αφιερωμένος σε 
όσους εγκατέλειψαν την Ελλάδα στα τέλη 
του 19ου αιώνα, μη μπορώντας να αντέ-
ξουν τη φτώχεια και την ανέχεια. Υπάρ-
χουν ομοιότητες με το σήμερα;

Ναι γιατί οι συνθήκες είναι ακριβώς οι ίδιες. 
Όταν έφτιαχνα τον δίσκο διάβασα πάρα πολύ 
για την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης 
στην Αμερική βρήκα παρά πολλές ομοιότη-
τες. Η διαφορά είναι ότι τότε έφευγαν τα γερά 
μπράτσα και τώρα τα γερά μυαλά.

Θεωρείται ότι οι μουσικοί στην Ελλάδα 
έχουν δώσει την απαραίτητη βαρύτητα στα 
δεινά που έχουν επέλθει από την οικονο-
μική κρίση;

Πάντα ήταν λίγα τα κομμάτια, το πολιτικό 
τραγούδι, που σχολίαζε ευθέως την πραγ-
ματικότητα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια και 
δημιουργοί που αυτή η συνθήκη τους κάνει 
να γράφουν πράγματα που εκ πρώτης όψεως 
δεν τα καταλαβαίνεις. Η μουσική, άλλωστε, 
δεν πρέπει να κουνάει το δάκτυλο, αλλά με 
άλλους τρόπους να σε κάνει να σκεφτείς και 
να βελτιωθείς ως άνθρωπος. Οπότε νομίζω 

γράφονται αρκετά όχι όμως όσα θα έπρεπε. 
Θα μπορούσαν να γραφτούν περισσότερα και 
κατά την άποψή μου να είναι και πιο άμεσα 
δηλαδή να μιλήσουν με πιο άμεσο στίχο για 
αυτά που συμβαίνουν. Έχουν γραφτεί μεν 
αλλά με αλληγορικό στίχο που θέλει λίγο ψά-
ξιμο για να καταλάβεις τι ακριβώς θέλουν να 
πουν.

Μήπως υπάρχει φοβία για λογοκρισία;

Δεν νομίζω ότι έχουμε  λογοκρισία στις μέρες  
μας. Αυτό που συμβαίνει πάντα σε περιό-
δους λογοκρισίας είναι η αυτολογοκρισία. Το 
πρώτο πράγμα που πετυχαίνουν οι εξουσίες 
είναι να αυτολογοκρίνονται οι καλλιτέχνες 
πριν χρειαστεί κάποιος άλλος να τους κρίνει. 
Αυτή την περίοδο κάνω μια δουλειά επάνω 
στην λογοκρισία στα χρόνια του Μεταξά και 
ο Βαμβακάρης είχε πει πως όταν έγινε αυτό 
το πράγμα προσαρμόστηκε και έγραφε τρα-
γούδια που ήθελε ο Μεταξάς. Κάτι ανάλογο 
γίνεται και τώρα χωρίς να υπάρχει επίσημη 
λογοκρισία κάποιοι δεν τολμούν να πουν 
πράγματα, που μπορούν να τα πουν, γιατί 
έχουν αυτολογοκριθεί ήδη από μόνοι τους 
χωρίς να το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν και 
κάποιοι όμως που τα λένε έξω από τα δόντια.

Η λαϊκή κιθάρα έχει ονοματεπώνυμο  
και είναι... Δημήτρης Μυστακίδης

«ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΈ ΈΧΈΙ ΔΙΟΡΙΣΈΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩ ΈΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΈΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΈΙ» 

Μουσικός, ερευνητής, συγγραφέας, καθηγητής. Με μια λέξη, πολυπράγμων. Ο λόγος για τον Θεσσαλονικιό, Δημήτρη Μυστακίδη. «Όλα όσα κάνω έχουν ένα κοινό, συνδέονται με την μουσική», είπε 
στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Karfitsa ο κ. Μυστακίδης. Ανήκει στους πολυοργανίστες μουσικούς, αλλά η λαϊκή κιθάρα είναι το όργανο που πήρε στα χέρια του και του έδωσε μια νέα 

πνοή, «επεμβατική» στο ρεμπέτικο ρεπερτόριο. 

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού
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#ζώδια

Επιτυχημένες σκέψεις, που ακολουθούν επιτυχημένες πράξεις, θα 
σας χαρακτηρίζουν την εβδομάδα αυτή. Θα αποφασίσετε για ένα 
ταξίδι ή για κάποιες σπουδές που η επιτυχία τους είναι δεδομένη. 
Αν πρέπει να τακτοποιήσετε κάποιες νομικές υποθέσεις, θα 
έχουν καλή έκβαση, ιδίως αν είστε γεννημένοι στις 19, 20 και 
21 Δεκεμβρίου. Κάποια οικονομική συμφωνία θα σας ευνοήσει 

αρκετά. 

Τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να καταλάβετε αυτό που ορίζει η καρδιά 
σας. Βρίσκεστε σε μία περίοδο που θέλετε να κερδίσετε τον χαμένο σας 
χρόνο και αυτό θα γίνει ίσως με παρέμβαση άλλων. Νέα πρόσωπα θα 
παρουσιαστούν στη ζωή σας και θα σας αλλάξουν τον τρόπο που μέχρι 
χθες σκεφτόσασταν. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν εκείνο το άτομο που τους εκφράζει.

Ήρθε η στιγμή να δείτε ξεκάθαρα την προσωπική σας ζωή. Είναι μία 
πολύ ιδιαίτερη περίοδος για σας και το πιο σημαντικό είναι ότι τα 
γεγονότα δεν θα σας αφήσουν να δώσετε παράταση. Ιδίως εσείς που 
έχετε γεννηθεί στις 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου, θα είναι πιο έντονη η 
επιρροή της έκλειψης του Ηλίου και ως αποτέλεσμα τα γεγονότα θα 
είναι κάθετα στη ζωή σας. 

Μία ακόμη εσωτερική μάχη έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό το 
διάστημα. Ενώ είστε έτοιμοι για μία αλλαγή, την αμέσως επόμενη 
στιγμή τα γεγονότα σάς διαψεύδουν και κάνετε πίσω στις αποφάσεις 
σας. Φροντίστε να είστε ήρεμοι και να ακούσετε τη διαίσθησή σας, 
όταν όλα γύρω σάς φωνάζουν και δεν σας επιτρέπουν να βρείτε το 
σωστότερο για σας.

Θα βρεθείτε σε μία εσωτερική αναστάτωση που θα προέλθει πολύ 
πιθανόν μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο. Δεν θα είναι εύκολο 
να καταλαβαίνετε τις σκέψεις των άλλων προς εσάς, γιατί ο τρόπος 
που θα σας συμπεριφέρονται θα μαρτυρά κάτι διαφορετικό. Αυτό σαν 
γεγονός θα σας κουράσει και θα σας γεμίσει ανασφάλεια.

Θέλετε πάρα πολύ να τακτοποιήσετε εργασιακά θέματα που είχατε 
αφήσει σε εκκρεμότητα. Η έκλειψη Ηλίου στον τομέα των εργασιακών 
σας επιλογών σάς έβαλε σε μία εγρήγορση. Κάποιοι από σας θα 
κλείσουν έναν κύκλο στην καριέρα τους και θα σκεφτούν ένα νέο 
ξεκίνημα. Ιδίως για σας που έχετε γεννηθεί τις τελευταίες μέρες του 
ζωδίου σας, θα έχετε μία επαναστατική διάθεση. 

Μπορεί αυτή η εβδομάδα να σας φανεί λίγο αδιάφορη, δεν θα είναι 
όμως αυτό που θα φαίνεται. Θα καταγραφούν από το σύμπαν γεγονότα 
που θα συμβούν το επόμενο διάστημα και θα έχουν τις ρίζες τους σε 
αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε λοιπόν με προσοχή πίσω από την πλάτη σας, 
εκεί που οι ενέργειες των άλλων γίνονται κρυφά και σε χρόνο που 
εσείς δεν είστε υποψιασμένοι. 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΈΣ

ΛΈΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο θα σας χαρακτηρίζουν αυτές τις 
μέρες. Η έκλειψη Ηλίου στις 21 στον τομέα των προσωπικών σας δεν 
άφησε καμία αμφιβολία ότι έχετε βάλει πλώρη για νέες συναισθη-
ματικές αναζητήσεις, ιδίως εσείς που είστε γεννημένοι 17, 18 και 
19 Απριλίου. Στο τέλος της εβδομάδας θα χρειαστεί να φροντίσετε 
περισσότερο τα οικονομικά σας.

 Ίσως η έκλειψη Ηλίου σάς έβγαλε οριστικά από το καβούκι σας και 
σας έδειξε νέους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσετε. Πιθανόν να 
επικοινωνήσετε με άτομα που είχατε απομακρυνθεί για ένα διάστημα. 
Φροντίστε να είστε προσεκτικοί όταν μιλάτε για κάποια πρόσωπα που 
δεν είναι παρόντα στις συζητήσεις που κάνετε για εκείνα.  

Έχετε πάρει αρκετές γνώσεις από αυτό το καλοκαίρι και σίγουρα κά-
ποιες από αυτές είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή σας. Η οικογένειά 
σας αυτή την εβδομάδα θα παίξει πολύ ιδιαίτερο ρόλο σε αποφάσεις 
που οφείλετε να πάρετε για κάποια θέματα που δεν μπορούν να 
περιμένουν. Αλλαγή κατοικίας ή κατασκευές μέσα σε αυτή θα σας 
κουράσουν ευχάριστα. 

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν έντονα τις μέρες αυτές. 
Τώρα που το καλοκαίρι τελειώνει, θα δείτε ότι ήσασταν λίγο 
απρόσεκτοι με το πορτοφόλι σας. Κάποιοι βέβαια από σας θα έχετε 
την ευκαιρία να λάβετε ένα σημαντικό ποσό ή αναδρομικά χρήματα 
που περιμένατε καιρό. 

Είναι σίγουρο ότι αυτή η εβδομάδα είναι για σας από τις πιο σημα-
ντικές του Αυγούστου. Νέα ξεκινήματα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά 
και μία εσωτερική αναγέννηση θα σας δείξει δρόμους που δεν θα 
μπορέσετε εύκολα να αποφύγετε. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Αλλαγές σε κάθε επίπεδο, αναστατώσεις και νέα ξεκινήματα  
που θα χαρακτηρίζονται από μαχητική διάθεση

Λαμπερός γάμος 
στη Χαλκιδική

Χαρές και πανηγύρια για τον πρώην υπουργό της ΝΔ την 
περίοδο των κυβερνήσεων Καραμανλή, Κώστα Κιλτίδη. Ο 
Κιλκισιώτης πολιτικός την περασμένη βδομάδα πάντρεψε 
στη Χαλκιδική την κόρη του Δέσποινα με τον αγαπημένο 
της.

Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ οι καλε-
σμένοι του ζευγαριού δεν ξεπερνούσαν τους 300.

Η Δέσποινα Κιλτίδη είναι δικηγόρος, τελειώνει την διατριβή 
της μετά το μεταπτυχιακό της στο διεθνές δίκαιο (η διατρι-
βή στο συγκριτικό εργατικό, ναυτιλιακό δίκαιο). Η κόρη του 
γνωστού πολιτικού παντρεύτηκε τον Δημήτρη Καλημέρη, 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στέλεχος μεγάλης ελληνικής εται-
ρείας στην Γαλλία. Είναι γιός του πρώην διευθυντή της αε-
ροπορίας στρατού, Υποστράτηγου Καλημέρη Παναγιώτη.

Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης 
στην Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής και ακολούθησε το δείπνο και 
το γλέντι στο Ποσείδι, με τη συμμετοχή των 300 περίπου 
καλεσμένων.

Ο χαρούμενος πατέρας, όπως μαθαίνουμε δεν θα μπορούσε 
να μην χορέψει την κόρη του έναν παραδοσιακό χορό της 
Καππαδοκίας αλλά και ένα… ζεϊμπέκικο τις πρώτες πρωινές 
ώρες υπό τους ήχους του «Ξημέρωσε- Ξημέρωσε».

Μαθαίνουμε ότι αν και προσκλήθηκαν δεν κατόρθωσαν να 
παραβρεθούν τελικά οι Νικήτας Κακλαμάνης και Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

Εντύπωση επίσης προκάλεσε πως από τους πολιτικούς φί-
λους του Κιλτίδη από το Κιλκίς προσκλήθηκε και παραβρέ-
θηκε ο δήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Σισμανίδης.
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Ένας σημαντικός κύκλος ζωής έκλεισε για τους 218 τελειόφοιτους και τελειόφοιτες  που αποφοίτησαν στις 28 Ιουνίου από τα δύο Λύκεια και το Πρόγραμμα του  Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ Diploma 
Programme)  του Κολλεγίου Ανατόλια. Την Τελετή Αποφοίτησης άνοιξε ο Πρόεδρος του εκπαιδευτικού οργανισμού Δρ. Πάνος Βλάχος στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς την τάξη του 2017, 
«καταρχήν συγχαρητήριο για τις επιτυχίες των μαθητών στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού». Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους συμμαθητές τους εκφώνησαν οι αριστούχοι 
Δημήτριος  - Θεόδωρος Τσιπινιάς (1ο ΓΕΛ Κολλεγίου Ανατόλια), Παναγιώτης Μυστακίδης (2ο ΓΕΛ Κολλεγίου Ανατόλια) και Βασιλική Αλεξίου (International Βaccalaureate  Diploma Programme 
Κολλεγίου Ανατόλια). 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey R. Pyatt). O Αμερικανός Πρέσβης εξήρε την προσφορά του Κολλεγίου Ανατόλια στην αριστεία, 
την εκπαίδευση και τη μόρφωση, κάνοντας λόγο για «ανεξίτηλο δεσμό συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκε το 
βραβείο «Alumnus of the Year» που θεσπίστηκε για να τιμήσει τον/την απόφοιτο για την αφοσίωση και την υποστήριξη που έχει προσφέρει στο σχολείο. Το βραβείο απονεμήθηκε στον Θρασύβουλο 
Μακιό, απόφοιτο της τάξης του 2000, CFO και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας Μακιός Α.Ε.

Tελετή αποφοίτησης  
του Κολλεγίου Ανατόλια

#social_life

Στιγμιότυπο από την απονομή των αθλητικών βραβείων: Από αριστε-
ρά: Κώστας Ζλατάνος, Επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, 
Στεφανί Χατζηνικολάου, Αθηνά Κολοσέντα, Χρήστος Χρυσικός, 
Δημήτρης Φόλας – Δεμίρης, και Γιώργος Κεσίσογλου Πρόεδρος του 
Συλλόγου Φίλων του Κολλεγίου Ανατόλια  

Από αριστερά Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Έφορος του Κολλεγίου 
Ανατόλια και οι τελειόφοιτοι και τελειόφοιτες του 2ου Λυκείου που 
διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις Μάγδα Κωνσταντι-
νίδου, Αναστασία Λαλιώτη, Παναγιώτης Μυστακίδης, και η Ιωάννα 
Τσιτσικλή, Διευθύντρια του 2ου Λυκείου του Κολλεγίου Ανατόλια

Στιγμιότυπο από την Τελετή Αποφοίτησης του 2017

Από τη βράβευση για τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Από αριστερά: Χρύσα Παντελίδου-Τσακπίνη, Πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Λυκείου και ΙΒ του Κολλεγίου Ανατόλια, 
Αθηνά Καραβιώτη, Δημήτριος Αλεξανδρίδης, Φωτεινή Κουλούση, 
Ιωάννης Ατλάσης, Έλεν Προεστοπούλου,  Διευθύντρια Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Κολλεγίου Ανατόλια, Αναστάσιος – Πέτρος Φιλο-
ξενίδης, Αγνή Παπαδημητρίου,  Δημήτριος – Θεόδωρος Τσιπινιάς, 
Ιωάννα Γκουτνά, Ιφιγένεια Μουμτζή,  Φύλλις Αλεξανδρίδου-Μπου-
γιουκλή, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 
Λυκείου.

Από αριστερά: Renee Harlow, Επικεφαλής του Τμήματος Αγγλικών 
του Κολλεγίου Ανατόλια, οι μαθητές και μαθήτριες που βραβεύθηκαν 
για τις επιδόσεις τους στην αγγλική γλώσσα Βασιλική Αλεξίου, Αθα-
νάσιος Μόραλης, Νικόλαος Παπαχίου, και η Αιμιλία Ζουμπουλίδου, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια   

Ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ με τις τελειό-
φοιτες του ΙΒ οι οποίες διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το 
περασμένο ακαδημαϊκό έτος Άννα Ζαρωτιάδου, Σταυρούλα – Ελένη 
Μουρμούρα, Ιωάννα Γκουτνά, Βασιλική Αλεξίου, και η Άννα Μπίλλη 
- Πετμεζά, Διευθύντρια του ΙΒ Diploma Programme του Κολλεγίου 
Ανατόλια.

Ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ ήταν ο κεντρικός 
ομιλητής της φετινής Τελετής Αποφοίτησης του Κολλεγίου Ανατόλια

Οι τελειόφοιτοι και τελειόφοιτες του 1ου Λυκείου οι οποίοι διακρίθη-
καν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. (Από αριστερά) Βασιλεία 
Λιάτση, Στάθης Γεωργιάδης, Έφορος του Κολλεγίου Ανατόλια, 
Ευαγγελία Στάθη, Δημήτριος – Θεόδωρος Τσιπινιάς, Κατερίνα Δακή, 
Υποδιευθύντρια 1ου Λυκείου Κολλεγίου Ανατόλια

Ο Θρασύβουλος Μακιός παραλαμβάνει το βραβείο Alumnus of the 
Year από τον Πρόεδρο του Κολλεγίου Ανατόλια Δρα Πάνο Βλάχο
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«Ειρήνη» του Αριστοφάνη από το Εθνικό 
Θέατρο την Δευτέρα 28 Αυγούστου στο Θέ-
ατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ γενική είσοδος 
και 12 ευρώ μειωμένο.

Το Εθνικό Θέατρο ανέθεσε στον συνθέτη 
Νίκο Κυπουργό τη μουσική σύνθεση και 
στον νέο συγγραφέα Δημοσθένη Παπα-
μάρκο το λιμπρέτο για τη δημιουργία μιας 
μουσικής παράστασης που βασίζεται στην 
Ειρήνη του Αριστοφάνη. Τη σκηνοθεσία 
έχει αναλάβει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης 
Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, ενώ τον ρόλο 
του Τρυγαίου ερμηνεύει ο Τζίμης Πανού-
σης. Η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της 
Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς 

φήμης μαέστρου Γιώργου Πέτρου. Η Ειρή-
νη παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 
421 π.Χ., αποσπώντας το δεύτερο βραβείο, 
λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύναψη της 
Νικίειας Ειρήνης, που συνοδευόταν από 
ελπίδες για το τέλος του Πελοποννησια-
κού Πολέμου. Αυτή ακριβώς η εύθραυστη, 
όπως αποδείχθηκε, ισορροπία μεταξύ του 
πολέμου και της ειρήνης, το ηρακλείτειο 
ρητό «Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί» και 
το ακανθώδες ερώτημα κατά πόσο η ειρήνη 
είναι συνώνυμο της ευτυχίας και της αρετής 
εμπνέουν τους συντελεστές της ιδιαίτερης 
αυτής παράστασης. Παίζουν: Τζίμης Πα-
νούσης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ειρή-
νη Καράγιαννη, Αιμιλιανός Σταματάκης κ.α.

Η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη ανεβαίνει για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους, στις 
30 Αυγούστου, 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό 20 ευρώ, μει-
ωμένο 15 ευρώ. 

Η Αθηναία ηρωίδα συλλαμβάνει την απόλυτη ιδέα: να συνασπιστεί με τις γυναίκες της πό-
λης της, της αντιπάλου Σπάρτης, αλλά και άλλων πόλεων, και να διαμηνύσουν στους άντρες 
πως αν δεν φροντίσουν για την ειρήνη, θα προχωρήσουν σε σεξουαλική αποχή. Με επικε-
φαλής την ίδια, η Αθηναία Κλεονίκη, η Σπαρτιάτισσα Λαμπιτώ, η Μυρρίνη και δεκάδες άλλες 
γυναίκες, αφού προσπερνούν τις αρχικές αντιρρήσεις τους, αναλαμβάνουν δράση, προχω-
ρώντας παράλληλα σε αποκλεισμό του δημόσιου ταμείου που χρηματοδοτεί τις πολεμικές 
επιχειρήσεις. Οι άντρες φυσικά, με επικεφαλής τον Πρόβουλο, περνούν στην αντεπίθεση 
και ξεκινά η αψιμαχία 
αρχικά και η ανταλλα-
γή επιχειρημάτων στη 
συνέχεια. Όλοι αγγίζουν 
και ξεπερνούν τις αντο-
χές τους σε αμφότερα τα 
στρατόπεδα, μέχρι που 
η εμφάνιση της καλλο-
νής Συμφιλίωσης οδη-
γεί σε αμοιβαίους συμ-
βιβασμούς και, τελικά, 
σε αίσιο τέλος. Παίζουν: 
Πέ τρος Φι λ ιππίδης, 
Βλαδίμηρος Κυριακί-
δης, Ναταλία Τσαλίκη, 
Γιάννης Μπέζος.

«Βάκχες» του Ευριπίδη στο Θέατρο Δάσους 
την Τετάρτη 30 Αυγούστου. Ώρα: 21:00. Τι-
μές εισιτηρίων: κανονικό- ταμείο 15 ευρώ, 
προπώληση-ομαδικό (10 άτομα και άνω) 12 
ευρώ, παιδικό- φοιτητικό- ανέργων- άνω 
65 ετών 10 ευρώ. Ισχύουν τα εισιτήρια ΟΓΑ.

Ο θεός Διόνυσος φτάνει στην πόλη με αν-
θρώπινη μορφή και ο βασιλιάς Πενθέας 
παλεύει να οχυρώσει εαυτόν και το άστυ 

απέναντι στην έλευση μιας θρησκείας που 
εξισώνει τους πάντες –νυν και πρώην βα-
σιλιάδες, θεούς και δούλους, μάντεις και 
αγγελιοφόρους, γυναίκες και άνδρες– σε 
έναν κόσμο συμφιλίωσης του ανθρώπου 
με τα πιο ζωώδη, αλλά και αγνά του ένστι-
κτα. Πρόκειται για τη μοναδική σωζόμενη 
τραγωδία όπου ο Διόνυσος συμμετέχει ως 
πρόσωπο του δράματος, αλλά και ως πα-
ντεπόπτης σκηνοθέτης- συγγραφέας. Η 
παράσταση εξερευνά τη σύγκρουση ανά-
μεσα στην ατομικότητα του ήρωα και την 
πολυφωνικότητα του χορού: οκτώ αφη-
γητές, εντάσσοντας τα χορικά στη βασική 
πλοκή, παρακολουθούν τη διαδικασία της 
σταδιακής σύνθεσης και αποσύνθεσης ενός 
μικτού συνόλου, την αντίσταση των μελών 
του, αλλά και τη λαχτάρα τους να ανέβουν 
φαντασιακά στο ιερό βουνό ως μαινάδες 
και να μετατραπούν σε βάκχες. Μια τελε-
τή μύησης στη λατρεία του «άλλου», της 
οποίας πρώτο στάδιο είναι να σταθούν δύο 
άτομα αντιμέτωπα υπό το βλέμμα ενός θεα-
τή- μάρτυρα. Παίζουν: Ανθή Ευστρατιάδου, 
Έκτορας Λυγίζος, Βασίλης Μαγουλιώτης, 
Άρης Μπαλής, Αργύρης Πανταζάρας, Ανέζα 
Παπαδοπούλου, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρή-
στος Στέργιογλου.

Η  παράσταση Πέππα το Γουρουνάκι «Το  
Όνειρο της Πέππα» έρχεται στη Μονή Λα-
ζαριστών, την Κυριακή 27 Αυγούστου. 
Ώρα: 20:30. Τιμές εισιτηρίων: στο ταμείο 12 
ευρώ, προπώληση 10 ευρώ.

Το έργο πραγματεύεται τη δύναμη του ονεί-
ρου στην τρυφερή παιδική ηλικία και την 
πραγματοποίηση του μέσα από σχέσεις 
εμπιστοσύνης και αγάπης στο οικογενειακό 
και φιλικό περιβάλλον, καθηλώνοντας τους 
μικρούς θεατές με ευφάνταστη μυθοπλα-
σία και θεατρική γλώσσα. Η  Πέππα το Γου-
ρουνάκι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η μαμά 
Γουρουνίτσα, ο Τζορτζ, η Μαντάμ Γαζέλα,  ο 
Ντάνι Σκυλάκης, ο Πέντρο  Πόνυ, η Σούζυ  
Προβατίνα και η Ρεβέκκα Κουνέλη σας πε-
ριμένουν να ζήσετε μαζί τους  το « Όνειρο 
της Πέππα», ένα σύγχρονο παραμύθι με 

τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών,  από 
τη ομώνυμη επιτυχημένη σειρά Peppa Pig 
μεταφερμένο στην Ελληνική πραγματικό-
τητα. Η Πέππα ξυπνάει έχοντας δει ένα υπέ-
ροχο όνειρο. Μια όμορφη μέρα ξεκινά με 
τους φίλους της. Παιχνίδι, τραγούδι, χορός,  
μα η  δυνατή επιθυμία της να ζήσει το όνει-
ρο της, τους οδηγεί σε πολλές περιπέτειες. 
Στην υπαίθρια Γιορτή της Χαράς που διοργα-
νώνει η Μαντάμ Γαζέλα, η ατμόσφαιρα  μα-
γεύει  όλα τα παιδιά, όμως η Πέππα νιώθει 
ακόμα απογοήτευση για το ανεκπλήρωτο 
όνειρο της. Μπορεί μια ξαφνική βροχή να 
φέρει τη χαρά και να κάνει τη ζωή υπέροχη 
σαν όνειρο. Παίζουν: Θοδωρής Γεωργίτσης, 
Στεφανία Γώγου Πούλου, Στεφανία Καλο-
μοίρη, Γεωργία Κούκα, Μαρίνα Τζιλοβιάν, 
Συμεών Τσακίρης, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

«ΕΙΡΗΝΗ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

«ΒΑΚΧΕΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΕΠΠΑ»

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου
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#εικαστικά

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φι-
λοξενεί την εικαστική έκθεση «Ορφικόν φως», 
του ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα, η οποία πήρε 
παράταση έως και την Κυριακή 27 Αυγούστου. 
Ωράριο: 8:00-20:00. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.

Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο αυτο-
δίδακτος καλλιτέχνης, συνδυάζει  την κοσμική 
και θρησκευτική επιρροή με την κλασική εικονο-
γραφική ιστορία. Τα έργα του, εμπνευσμένα από 
τη βυζαντινή και τη λαϊκή τέχνη γεφυρώνουν την 
αρχαιότητα με το νεότερο Ελληνισμό. Ο ζωγρά-
φος ονομάζει την έκθεση αυτή «Ορφικόν φως» 
καθώς στρέφεται στην αλληγορική εκδοχή του 
μύθου του Ορφέα διατυπώνοντας ποικιλία οντο-
λογικών απόψεων για τη ζωή και το θάνατο, το 
ατομικό-συλλογικό, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη 
δύναμη της Δημιουργίας και των συμβόλων, της 
ιστορικής αλήθειας μέσω της λαϊκής παράδοσης. 
Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα Ι. Βοκοτο-
πούλου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλο-
νίκης.

Από την Παρασκευή 1 έως κα την Κυριακή 3 Σε-
πτεμβρίου το Street Mode Festival επιστρέφει για 
9η συνεχόμενη χρονιά στο Λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης. Τιμές εισιτηρίων: Από τις 15 Μάιου και μετά 
η τιμή για τα εισιτήρια 3ημέρου είναι , όπως και 
για τα μεμονωμένα εισιτήρια ημέρας 3ημέρου 
στα 20 ευρώ, διημέρου στα 15 ευρώ και ημερή-
σιο στα 10 ευρώ.

Οι λάτρεις της τέχνης του γκράφιτι και γενικό-
τερα στης Street Art θα έχουν την ευκαιρία να 
δουν καλλιτέχνες να δημιουργούν μπροστά 
στα μάτια τους! Writers / Street Artists που θα 
συμμετέχουν είναι: Χ. Αλαβέρας, Amok, Apset, 
Arfs, Arstwo, Ashos, Atados Club, Believe, 
Benjine, Bentol, Billy82, Case, Dane, Dante, 
Dee71, Design Ninjah, Domez, Dwayne, ET, El 
Piti, Elato, Epsilon, Fabric, Fattcaps Crew, Homo, 
Ino, Inoks, Insane 51, Ints, Inva, Ionas, Iris, Jamer, 
Jasone, Jers, Jone 50, Jorz, Karma, Keik, 
Κόκο, Krase, Krast, Kunes, Liosis, Live2, Lune, 
Mariana Cute, Γ. Μαυρίδης, Merlin, Miste, Miro, 
Nade, Nast, Nicktwo, Noone, Nor, Nox1, Omle, 
Onare, Pars, Patelias, Peit, Pikie Cans, Raino, 
Rasel, Ratus, Rigo, Rino, Risk, Ser, Shuen, Side, 
Simoni, SinoTwo, Sive, Smartie, Snot, Snuz, 
Sorc, Spent1, Suras, ΤΖΡΣ, Tebs, Tedi, Think, 
Toolis, Twis, Vales, Waste, Zek, Zep, Zone, Zota.

Το συγκεκριμένο Festival θεωρείται ως ένα από 
τα μεγαλύτερα της πόλης και όχι άδικα καθώς οι 
επισκέπτες του πέρυσι ξεπέρασαν τους 20.000.

Μετά την οριστική εκκένωση του αυτοσχέδιου 
προσφυγικού καταυλισμού στον συνοριακό σι-
δηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης το καλοκαί-
ρι του 2016, ο εικαστικός Γιώργος Κατσάγγελος 
δημιουργεί μια πολυμεσική εγκατάσταση, μια δι-
αφορετική «αρχαιολογική έκθεση» με σύγχρονα 
υλικά, με τίτλο «Relics to Eternity | Ειδομένη 2015-
2016», στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
στη Μονή Λαζαριστών, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 
2017.

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το πορ-
τραίτο της/του» των μελών της Φωτογραφικής 
Ομάδας «Φ» θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώ-
ρο Εικόνας Κούνιο, από τις ως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2017. 

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

Το f14-κοινόν φωτογράφων παρουσιάζει την 
έκθεση νέος εξπρεσιονισμός, αντι-παραστάσεις 
του σύγχρονου κόσμου στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού, από 8 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρί-
ου 2017. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την  
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20:00. Ώρες 
λειτουργίας: καθημερινά 08:00 – 20:00. 

Συμμετέχουν οι: Αγάπη Φαρφάρα, Άλεξ Παρα-
σκευαΐδης, Αναστασία Παλαιολόγου, Βασίλης 
Μαλίγκος, Γιάννης Τριανταφυλλίδης, Γιώργος 
Γεωργιάδης, Δημήτρης Παραθυράς, Κατερίνα 
Μαρνέλλου, Κώστας Παρασκευαΐδης, Λιάνα 
Δημητριάδου, Νίκος Πετρίδης, Στέλιος Φιλίππου, 
Τάσος Ηλιάδης, Φώτης Παλαιολόγος, Χριστίνα 
Τρώντσιου. Παραγωγή - Επιμέλεια έκθεσης: 
Καλλιτεχνική επιτροπή f14.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση του Τάσου Μαντζαβίνου «Το Κορά-
κι του Εντγκαρ Άλλαν Πόε» η οποία παρατείνεται έως και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου που παρουσι-
άζεται στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 11). Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τε-
τάρτη 10:00-15:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-20:00,Σάββατο 10:00-16:00. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Τάσος Μαντζαβίνος εικονογραφεί δύο μεγάλα ποιήματα του σκοτεινού ρομαντισμού: «Το Κοράκι» 
του Έντγκαρ Άλλαν Πόε και «Ο τάφος του Έντγκαρ Πόε» του Στεφάν Μαλλαρμέ. Μέσα από χαρακτι-
κά, σχέδια και χρωματιστά μελάνια, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να μεταφέρει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα 
του Αμερικανού ποιητή: το κοράκι ως άνοιγμα στην αιωνιότητα. Η έκθεση συνοδεύεται από ομότιτλη 
εικονογραφημένη έκδοση του ΜΙΕΤ, βασισμένη στο παλαιότερο συλλεκτικό έργο των εκδόσεων Μί-
μνερμος. Παράλληλα, παρουσιάζεται στην έκθεση το καλλιτεχνικό λεύκωμα είκοσι αριθμημένων 
αντιτύπων με δώδεκα μελάνια του Μαντζαβίνου, εμπνευσμένα από το ποίημα του Στεφάν Μαλλαρμέ 
«Ο τάφος του Έντγκαρ Πόε». Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Γιώργης Μυλωνάς.

ΟΡΦΙΚOΝ ΦΩΣ 9o STREET MODE FESTIVAL RELICS TO ETERNTY | ΕΙΔΟΜΕΝΗ 2015-2016ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ

«ΝΕΟΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

«ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΛΑΝ ΠΟΕ»

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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#αθλητικά

Ο Αλέξης Ταγαρόπουλος ο οποίος μαζί με το Νίκο Μαύρο κα-
τέκτησαν πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα TORNADO που έγινε στη λίμνη Κόμο της Ιτα-
λίας, σε δήλωση του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα επισή-
μανε «Περιμένω ότι θα γίνουν πολύ καλοί αγώνες. Έχουμε 
δουλέψει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε πε-
ρίπου 25 με 27 συμμετοχές που θα προέρχονται από 10- 11 
χώρες μεταξύ των οποίων και η Αυστραλία με τη Νέα Ζηλαν-
δία. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι και επετειακό για-
τί συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση 
της κλάσης TORNADO. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτά-
θλημα παρόλο που οι συμμετοχές δεν είναι σε αριθμό αυτές 
που προσδοκούσαμε καθώς υπήρχαν πολλές υποχρεώσεις 
στο τέλος Αυγούστου για αρκετά πληρώματα, κάτι που τους 
εμπόδισε να λάβουν μέρος.

Στο οργανωτικό κομμάτι ο Ν.Ο.Θ δεν έχει κανένα πρόβλημα 
στη διοργάνωση τέτοιων αγώνων. Πριν από ένα μήνα διορ-
γάνωσε με απόλυτη επιτυχία το παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 
που είχε τεράστιες απαιτήσεις. Εδώ οι απαιτήσεις είναι μικρό-
τερες. Υπάρχει πλέον η τεχνογνωσία που αποτελεί εγγύηση 
ότι δεν θα γίνει κάποιο μεγάλο λάθος. Προσδοκία μας είναι 
και σ’ αυτή τη διοργάνωση να πάρουμε ένα μετάλλιο και γιατί 

όχι το χρυσό. Η πείρα έχει δείξει ότι πολλά μπορεί να κριθούν 
στις λεπτομέρειες και σε κακές στιγμές. Εμείς θα κάνουμε 
ότι μπορούμε καλύτερο. Υπάρχουν επίσης και ο Κώστας Τρι-
γκώνης με τον Ντάνη Πασχαλίδη που θα είναι πολύ δύσκο-
λοι αντίπαλοι, αλλά και δυο τρείς ξένες συμμετοχές που είναι 
πολύ καλοί αθλητές. Κανένας δεν πρόκειται να χαριστεί και 
όλοι θα παλέψουν για να κερδίσουν όλες τις κούρσες». 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μετά την έναρξη της περασμένης σεζόν 
όπου υπήρχε η εποπτεία της UEFA και 
στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, 
είναι η πρώτη εκλεγμένη διοίκηση της 
ΕΠΟ, η οποία αναλαμβάνει άμεσα τα κα-
θήκοντά της.

Αμέσως μετά τη νίκη του στις εκλογές, 
ο Γραμμένος τόνισε: «Θέλω να διαβε-
βαιώσω όλους, κυρίως όσους δεν μας 
ψήφισαν, πως θα κάνουμε πράξη την 
ισότητα και την ισονομία. Ξεκινά μια δύ-
σκολη μέρα, το ποδόσφαιρο θα πρέπει 
να αρχίσει έναν άλλο δρόμο και χρειά-
ζεται πολλή προσπάθεια, σχέδιο και τα 
διαθέτουμε όλα. Η επόμενη μέρα δεν θα 
έχει καμία σχέση με την προηγούμενη», 
ανέφερε αρχικά.  «Το ότι ήρθε η FIFA 
δείχνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Εμείς 
το γνωρίζαμε, τώρα το γνωρίζουν και οι 
διεθνείς ομοσπονδίες. Η FIFA μπορεί να 
φέρει όσες επιτροπές θέλει, δεν έχουμε 
να κρύψουμε τίποτα. Ο χρόνος που θα 
παραμείνουν στη χώρα μας θα είναι μι-
κρότερος από ό,τι προσδοκούν οι ίδιες. 
Η FIFA θα ελέγχει αν εφαρμόζεται ο 
κανονισμός, αν στο οικονομικό κομμάτι 

κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, όπως 
π.χ. για μία σύμβαση, για τέτοιο έλεγχο 
μιλάμε», πρόσθεσε ο κ. Γραμμένος. 

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι να κοιτα-
χτούμε στα μάτια και να δούμε τι ποδό-
σφαιρο θέλουμε. Όσοι θεωρούν ότι το 

κοινώς αποδεχτό ποδόσφαιρο δεν τους 
ταιριάζει, δεν μπορούμε να συμβαδί-
σουμε. Θα πείσουμε και τον πιο δύσπι-
στο πως είναι ανάγκη το ελληνικό πο-
δόσφαιρο να βαδίσει σε άλλο δρόμο», 
κατέληξε ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ.

Ανοίγουν πανιά στο Θερμαϊκό για παγκόσμιο πρωτάθλημα

Νέος πρόεδρος στην ΕΠΟ ο Βαγγέλης Γραμμένος

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα TORNADO που γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με διοργανωτές το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Από 28 

Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου οι κορυφαίοι της συγκεκριμένης κλάσης – που συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της – θα 
ανοίξουν τα πανιά τους στο Θερμαϊκό για ένα συναρπαστικό θέαμα…

Ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί και το κλίμα των τελευταίων μηνών. Με 
ψήφους 48-21 επικράτησε του Γιώργου Καλαντζή ενώ υπήρξαν και δύο λευκά από τους 71 συνολικά ψήφους. Αυτοί προήλθαν από τις 

54 Ενώσεις, τις 16 ΠΑΕ της Super League και μία από τον εκπρόσωπο της Football League.

Τελικά δεν ήταν στραβός ο γιαλός, 
αλλά στραβά αρμένιζε ο ΠΑΟΚ. Όχι 
ότι μέχρι το βράδυ της περασμένης 
Πέμπτης ο Δικέφαλος έπειθε ότι… 
αρμενίζει σωστά, αλλά έστω και 
στο παραπέντε έγιναν δύο σημα-
ντικές κινήσεις οι οποίες έδωσαν 
στον κόσμο του την αίσθηση ότι το 
καράβι μπαίνει στη σωστή ρώτα. 
Ή εάν προτιμάτε «σκέπασαν» τα 
όσα αγωνιστικά προβλήματα είχε η 
ομάδα. Το πρώτο  ήταν η αντικατά-
σταση του προπονητή Στανόγεβιτς 
και το δεύτερο η νίκη μέσα στην 
Τούμπα με 3-1 επί της Εστερσουντ. 
Εάν σ’ αυτά τα δύο γεγονότα 
προσθέσει κάποιος και τις υποσχέ-
σεις του Ιβάν Σαββίδη για ακόμη 
μεγαλύτερη μεταγραφική ενίσχυ-

ση της ομάδας, λογικό ήταν 
που αντιμετωπίσθηκε με 

ψυχραιμία η αγωνιστική 
αρρυθμία του ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της περασμέ-
νης Πέμπτης ο Δικέ-

φαλος στο Εστερσουντ, 
με αντίπαλο μία ομάδα 

η οποία έχει μπάτζετ όσο οι 
ετήσιες απολαβές του Πρίγιοβιτς 
και ιδρύθηκε το 1996, ξεγυμνώ-
θηκε. Έχασε με σκορ αποκλεισμού 
και πλέον με τον χειρότερο τρόπο 
ήρθαν στην επιφάνεια όλες οι 
αγωνιστικές του παθογένειες. 
Απέναντι στους Σουηδούς που δι-
ακρίθηκαν για το αγωνιστικό τους 
πάθος, τη φυσική τους κατάσταση 
και το ποιοτικό τους παιχνίδι, ο 
ΠΑΟΚ είχε απλώς φυσική παρου-
σία στο γήπεδο. Με ρυθμό δύο 
τουλάχιστον κλικ κάτω από τους 
αντιπάλους του, χωρίς καθαρή 
σκέψη στην ανάπτυξη τού παιχνι-
διού και με τρανταχτές αδυναμίες 
στην κυκλοφορία της μπάλας, η 
ομάδα του Λουτσέσκου παραδό-
θηκε με κάτω τα χέρια και έφυγε 
ταπεινωμένη από το γήπεδο.

Σαφώς και πλέον μπαίνουν ση-
μαντικά ζητήματα για την επό-
μενη ημέρα του ΠΑΟΚ, αλλά το 
κυριότερο είναι να διδαχτεί από 
αυτό το στραπάτσο. Και επειδή 
στους ποδοσφαιρικούς οργανι-
σμούς όλες οι ευθύνες αυτονόητα 
καταλήγουν στον ηγέτη, θα πρέπει 
ο Ιβάν Σαββίδης ο οποίος έδωσε 
πριν από  πέντε χρόνια «φιλί ζωής» 
στον ΠΑΟΚ να τα αξιοποιήσει προς 
όφελος της ομάδας τα μαντάτα. 
Είναι ωραίες οι κορώνες περί 
κατάκτησης του Πρωταθλήματος, 
αλλά εάν δεν… υποστηρίζονται 
από την ποιότητα της ομάδας είναι 
εύκολο ο διοικητικός ηγέτης να 
χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. 
Κι αυτή είναι η χειρότερη ήττα για 
έναν ιδιοκτήτη μίας λαοφιλούς 
ομάδας. 

Η μεγαλύτερη ήττα  
για τον Ιβάν Σαββίδη
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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
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
ΚΤΕΛ Μακεδονία Γιαννιτσών 244, Θεσσαλονίκη, 2310595400
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace, Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310247111
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817
Βοulevard Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719
Ηοme Αγ.Παρασκευής 38, Πολίχνη, 2313050659
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310759409
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6949465578
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008
Mind the book, 25ης Μαρτίου 93, Έυοσμος, 2310747090
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030
Μoments (espresso bar) Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310748080
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Playground café Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Συκιές, 6947470994
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310600885
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310675075
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310737833
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 2310582241

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585

Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360

Autocare Γρηγ. Λαμπράκη 33, 2310932281

Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294

Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533

Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922

Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497

Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143

Cafe Neon Διογένους 39, 2311242251

Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439

Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222

Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494

Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294

Elysee Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438

Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613

Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000

Κingstone  Λαμπράκη 246, 2311242203

Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595

Café Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414

Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600

Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724

Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114

Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017

Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845

Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320

My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277

Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310332137

Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680

PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216

Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122

Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100

SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855

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

Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155

The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690

The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187

The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224

Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655

Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747

Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266

Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440

Villagio Λαμπράκη 85, Τούμπα, 2310952582

Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654

Άρωμα Διογένους 40, Τούμπα, 2310922678

Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300

Γένεσις Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000

Γυαλός Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121

Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882

Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133

Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925

Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904

Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996

Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011

Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996

Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252

Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085

Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123

Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234

Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692

Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190

Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884

Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306

Τάκος  Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015

Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379

Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252

Χάλαρο Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Χάλαρο Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284

Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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