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Ο πρωθυπουργός επέδειξε αντανακλαστικά και νηφαλιότητα, 
μετά την ακραία τοποθέτηση υπουργού του.

editorial

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ΘεσσαλονίκηςΕ, όχι και Χρυσαυγίτης ο Αρχιεπίσκοπος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ*TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη θητεία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, είναι η μετριοπάθεια. Ο Προκαθή-
μενος της Ελλαδικής Εκκλησίας επιλέγει πάντα να «ζυγίζει» πολύ προσεκτικά τη βαρύτητα και την 
πολιτική δοσολογία των δημόσιων τοποθετήσεών του. Η προσπάθειά του να κρατήσει ισορροπίες, 
με μία κυβέρνηση αριστερή, που έχει τις δικές τις αντιλήψεις για τον ρόλο της Εκκλησίας, είναι αν μη 
τι άλλο εντυπωσιακή. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η καλή προσωπική σχέση που «έχει χτίσει» 
με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος ουδέποτε 
πυροδότησε το κλίμα –τουλάχιστον σε βαθμό ικανό να προξενήσει ζημιά– εναντίον της κυβέρνησής 
του, παρεμβαίνει «πυροσβεστικά» σε κρίσιμες περιόδους.

Μία τέτοια περίοδος είναι αυτή που διανύουμε. Έχουμε επισημάνει ουκ ολίγες φορές ότι το να βρεθεί 
κοινός τόπος για την ονομασία της ΠΓΔΜ είναι μία πολύ δύσκολη αποστολή, παρότι ορισμένοι εμφα-
νίζουν σχεδόν ως δεδομένη τη συμφωνία Αθήνας - Σκοπίων. Η παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου, με 
την οποία ζητείται «από την υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση να κατανοήσει την ανησυχία για το θέμα, 
που είναι και ανησυχία του οικουμενικού Ελληνισμού», σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως «κήρυξη πολέμου». Επί της ουσίας ο Ιερώνυμος δεν λέει τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι ο 
κυβερνητικός εταίρος του κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι η χρήση του όρου «Μακεδονία» είναι μη αποδεκτή.

«Η Εκκλησία έχει κάθε δικαιολογία να ενδιαφερθεί γι’ αυτό το θέμα, γιατί, όπως ξέρουμε, δεν είναι 
μόνο θέμα πολιτικό, εθνικό, είναι και θέμα εκκλησιαστικό», παρατήρησε ο Αρχιεπίσκοπος. Ταυτό-
χρονα, όμως, ξεκαθάρισε ότι τα όποια συλλαλητήρια γίνουν δεν θα είναι υπό τη σκέπη-στήριξη της 
Εκκλησίας! Γι’ αυτό και προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η σπουδή που επέδειξαν το υπουργείο Εξω-
τερικών και προσωπικά ο Νίκος Κοτζιάς να ταυτίσουν την Εκκλησία με τη Χρυσή Αυγή. «Άραγε, η 
ηγεσία της Εκκλησίας αποφάσισε να συμπορευθεί με το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής;» 
είναι ένα από τα εκτός τόπου και χρόνου ερωτήματα που θέτει το ΥΠΕΞ. Στην ίδια ανακοίνωση ο 
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας διαπιστώνει ότι «η ηγεσία της Εκκλησίας έχει ξεπεράσει τα 
όρια των “αρμοδιοτήτων” της» και με εμφανώς ειρωνική διάθεση θέτει το ερώτημα: «Μήπως να μας 
πει κιόλας η Εκκλησία και ποιο “όνομα” θέλει η ίδια για να το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση με τα 
Σκόπια;».

Πάλι καλά που ο πρωθυπουργός επέδειξε νηφαλιότητα και έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση 
τους, σημειώνοντας ότι «θα αντιμετωπίσουμε τις σκέψεις που διατυπώνετε στην επιστολή σας με 
τη δέουσα προσοχή. Θα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν όσα για την εκκλησιαστική πτυχή του θέματος 
αναφέρετε». Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η υποκριτική στάση του υπουργού Εξωτερικών, 
ο οποίος επιδεικνύει όψιμη αριστεροσύνη και σπεύδει να ταυτίσει τον Αρχιεπίσκοπο με τη Χρυσή 
Αυγή. Αλήθεια, όταν ο Ιερώνυμος έκανε παρεμβάσεις εναντίον των μνημονίων και της λιτότητας, 
γιατί όλοι οι κυβερνώντες σιωπούσαν;

Το 2017 στην Ελλάδα βιώσαμε τη συνέχεια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα από το 2008. Σε ένα 
ασταθές πολιτικό περιβάλλον, ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα, ανύπαρκτο τραπεζικό σύστη-
μα, και με συνεχή πτώση στην ζήτηση και αυξανόμενες πτωχεύσεις, είναι αδύνατον για κάποιον να προγραμμα-
τίσει νέες επενδύσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μηδενική ρευστότητα αντιμετωπίζουν καθημερινά θέμα 
επιβίωσης, οι μεγαλύτερες αναδιαρθρώνουν συνεχώς τα δανεικά τους και οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες 
έχουν ανύπαρκτες δυνατότητες να αντλήσουν χρήματα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Γενικά υπάρχει 
ένα κλίμα «wait and see» στην επιχειρηματικότητα ενώ επικρατεί μια ισορροπία τρόμου μεταξύ των κάθε είδους 
πιστωτών και οφειλετών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.    
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι ευρέως γνωστά και φυσικά δεν είναι τωρινά. 
-H εγχώρια ζήτηση έχει ολισθήσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών αναγκάζοντας τις εταιρείες σε 
βίαιες προσαρμογές των πωλήσεων τους. 
-Η φορολογία των εταιρειών αντί να μειώνεται ώστε να ενισχύσει την κερδοφορία και την ρευστότητα, αυξάνεται 
συνεχώς. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών (ΕΦΚΑ) σκουπίζουν τα διαθέσιμα των 
εταιρειών, εξαφανίζοντας την όποια ρευστότητα είχε απομείνει. 
-Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την ρευστότητα που χάνουν λόγω φόρων και 
εισφορών με κεφάλαια κίνησης ή τραπεζικό δανεισμό από Ελληνικές Τράπεζες, καθώς έχουν κλείσει τις στρό-
φιγγες της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και επικεντρώνονται στην είσπραξη των κόκκινων 
δανείων. 
-Αλλά το βασικότερο πρόβλημα της χώρας είναι πως δεν έχει ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο για τις επι-
χειρήσεις και τη βιομηχανία. Επίσης υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα στην αντιμετώπιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
στη χώρα. 

Για το 2018 ευχόμαστε να αλλάξει η αντιμετώπιση της επιχειρηματικής κοινότητας από το κράτος και η κυβέρ-
νηση να προβεί σε αλλαγές που θα βελτιώσουν το κλίμα. Βασικές προτεραιότητες για το 2018 πρέπει να είναι: 
-Οι τράπεζες να διοχετεύσουν την ρευστότητα στις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε το τμήμα 
της οικονομίας το οποίο παράγει πλούτο. 
-Να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις από τα βάρη της φορολογίας και των παράλογων εισφορών ώστε να απο-
κτήσουν ρευστότητα που θα τους επιτρέπει να προχωρήσουν με την σειρά τους σε περαιτέρω επενδύσεις και 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 
-Να γίνουν παρεμβάσεις για την μείωση του ΦΠΑ σε στοχευμένους κλάδους όπως π.χ. στον κλάδο των κατα-
σκευών. 
-Θα πρέπει να στοχεύσει η χώρα στην πράσινη ανάπτυξη, με την εκμετάλλευση των άφθονων φυσικών μας 
πόρων στην χρήση των ΑΠΕ και στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  
-Να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις υποδομών της χώρας με βασική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους. Είναι αναγκαίες αυτές οι επενδύσεις για την καλύτερη 
σύνδεση της χώρας μας με τις διεθνείς αγορές.
-Σημαντικός παράγων ανάπτυξης είναι να γίνει επιτέλους μια σωστή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει 
να γίνει στοχευμένη ενίσχυση επιχειρήσεων με κριτήρια αγοράς, συνεπικουρούμενη από ιδιωτικές επενδύσεις 
με σκοπό την δημιουργία νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας. 
-Να δοθούν κίνητρα σε ξένους και εγχώριους επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματα τους σε ελληνικές επιχειρή-
σεις και να παύσουμε να δημιουργούμε εμπόδια στις επενδύσεις.
Τέλος σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να στοχεύσουμε στα δυνατά μας σημεία. Να στηρίξου-
με επιχειρήσεις Εξωστρεφείς σε κλάδους στους οποίους έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως τους 
κλάδους των Τροφίμων, Ενέργειας και Δομικών Υλικών. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε τα μεγάλα project στον 
κλάδο του Τουρισμού, ενός κλάδου που θα βοηθηθεί ιδιαίτερα από την ιδιωτικοποίηση και αναβάθμιση του αε-
ροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ θα δώσει ώθηση στις μεταφορές και στις βιομηχανίες της 
Περιφέρειας αλλά και θα κατατάξει την Θεσσαλονίκη ως ένα σημαντικό κέντρο Logistics και δίαυλο για την ΝΑ 
Ευρώπη. Τέλος θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση του εξειδικευμένου δυναμικού της Περιφέρειας με 
την στήριξη εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση της έρευνας των Πανεπιστημίων 
και κέντρων της περιοχής. Ας ευχηθούμε το 2018 να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην 
Περιφέρειά μας να αναπτυχθεί και αντιμετωπιστεί το σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων επιστημόνων 
με νέες επενδύσεις και ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων μας.

*Ο κ. Τακάς είναι Αντιπρόεδρος της THERMI GROUP, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ και Μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ
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Τ
ο… δεξί χέρι του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, ο σύμβουλος 
επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη 
απαντά στην karfitsa για τα τρέχοντα… 
εθνικά θέματα της επικαιρότητας. Ο Μα-
κάριος Λαζαρίδης μιλάει για τα Σκόπια 
και τη στάση της ΝΔ, για τη διαχείριση 
του θέματος από τα στελέχη του κόμμα-

τος, την κυβέρνηση και τον… Ερντογάν.

Η Μακεδονία ύστερα από 26 χρόνια, δεν δείχνει να 
το έχει ξεχάσει το θέμα της ονομασίας... Εσείς ως 
Μακεδόνας (βλ. Καβάλα) τι απαντάτε;
Υπάρχει εθνική θέση, όπως διατυπώθηκε από το 2007 
και προασπίστηκε από την απόφαση του Βουκουρεστίου 
και υιοθετήθηκε από όλες τις μετέπειτα Κυβερνήσεις. 
Θέλω να υπογραμμίσω ότι για μας απαιτείται να συντρέ-
χουν τρεις προϋποθέσεις: Πρώτον, σύνθετη ονομασία 
με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεύτερον, να ισχύει erga 
omnes, για κάθε χρήση, εντός και εκτός, διμερώς και 
πολυμερώς. Και τρίτον να  υπάρξει από την πλευρά των 
Σκοπίων σαφής αποκήρυξη όλων των αλυτρωτικού χα-
ρακτήρα αναφορών, που συνιστούν απόπειρα σφετερι-
σμού της Ιστορίας μας. Τονίζουμε ότι δεν νοείται και δεν 
συγχωρείται καμία απόπειρα σαλαμοποίησης της συμ-
φωνίας. Εάν δεν συντρέχουν όλα αυτά μαζί δεν μπορεί 
να υπάρξει καμία συμφωνία.

Πρόσφατα ο πρ. πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών  Νίκος Μέρτζος εξέφρασε τη δυσαρέ-
σκειά του για τη στάση της ΝΔ «που πέταξε το μπα-
λάκι» στον κ. Καμμένο…
Η θέση μας – όπως σας είπα – ήταν και είναι ξεκάθαρη 
εδώ και μια δεκαετία. Δεν πετάξαμε κανένα μπαλάκι σε 
κανένα Καμμένο. Επιμένουμε όμως ότι η Κυβέρνηση 
οφείλει να παρουσιάσει μια κοινή και ενιαία θέση. Αυτά 
που λέει τώρα ο κ. Καμμένος είναι τουλάχιστον γελοία. 
Έλεγε προεκλογικά ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση αν δι-
απραγματευτεί σύνθετη ονομασία. Λέει τώρα ότι δεν 
δέχεται τον ελληνικό όρο Μακεδονία μόνο στα ελληνι-
κά. Δεν δέχεται δηλαδή το Μακεδονία, αλλά δέχεται ας 
πούμε το «Mακεντόνια» ή το «Μασεντόνσκι»; Ή ότι τα 
ξένα κράτη θα υιοθετούσαν ποτέ τον όρο Μακεδονία 
στα ελληνικά; Είναι φαιδρά όλα αυτά ακόμη και για να τα 
σχολιάσει κανείς. Αλλά δείχνουν και με πόσο φαιδρό και 
πρόχειρο τρόπο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι γελοιότητες 
και η κυβερνητική διχοστασία  πλήττουν τη διαπραγμα-
τευτική θέση της χώρας;

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πριν λίγες ημέρες ότι 
Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν τα ρέστα τους για να 
αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία.  Σε 
ποιους αναφερόταν; 
Σε δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σήμερα και 
υπουργοί, ανάμεσα στα οποία ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, ο Κώστας Γαβρόγλου, η Έφη Αχτσιόγλου, η Τασία 
Χριστοδουλοπούλου αλλά και ο σύμβουλος του πρω-
θυπουργού Νίκος Καρανίκας. Όλοι αυτοί ανήκουν στα 
περίπου 200 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία σε κοινή δή-
λωσή τους το 2008, λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι, υπέγραψαν κοινή δήλωση στην οποία 
ανέφεραν ανάμεσα στα άλλα το εξής: «Δεν υπάρχει κα-
νένα εθνικό συμφέρον που να διακυβεύεται αν δοθεί η 
δυνατότητα στη γειτονική χώρα να διατηρήσει τη συ-
νταγματική της ονομασία. Δηλαδή να ονομαστεί Μακε-
δονία σκέτο».

Μα αυτή δεν ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια τώρα, 
μια Ελλάδα χωρίς… σύνορα;
Είναι προφανές ότι τουλάχιστον ο μισός ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 
ποτέ και δεν έχει και σήμερα κανένα πρόβλημα να ονο-

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι  
να αγνοείς... τους κινδύνους»

συνέντευξη

ΜΑΚΑΡΊΟΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ «…ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΊΤΑΊ ΚΑΜΊΑ ΑΠΟΠΕΊΡΑ  
ΣΑΛΑΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΓΊΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΊΩΝ»

μαστεί η εν λόγω χώρα Μακεδονία σκέτο, ασχέτως αν 
προσποιούνται ότι επιθυμούν σύνθετη ονομασία. Γι’ αυτό 
και τονίζουμε διαρκώς ότι είναι η πλέον ακατάλληλη Κυ-
βέρνηση να διαπραγματευθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ζητήσατε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην 
πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου 
στο Λευκό Πύργο;
Δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Όλοι, όμως, ξέρουμε – και 
μάλιστα εδώ και μια δεκαετία – ποια είναι η θέση της 
Νέας Δημοκρατίας. Και τη θέση αυτή την υπηρετούμε 
έμπρακτα.

Ο κ. Τσίπρας ισχυρίζεται πως η τρίτη αξιολόγηση 
κλείνει χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Γιατί 
αντιδράτε;
Διότι ο κ. Τσίπρας έχει επιβάλει και για το 2018, αλλά και 
για το 2019 και το 2020, πολύ επώδυνα – ιδίως για τους 
πιο αδύναμους – μέτρα. Το 2018 ξεκίνησε με επιπλέον 
φόρους και περικοπές  επιδομάτων – ΕΚΑΣ, πετρέλαιο 
θέρμανσης κ.α. – συνολικού ύψους 1,9 δις ευρώ. Στο 
μεταξύ, όμως, ο  κ. Τσίπρας έχει ήδη  ψηφίσει, για το 
2019 και το 2020, μέτρα ύψους 5,2 δις ευρώ, που αφο-
ρούν περικοπές συντάξεων και μείωση του αφορολο-
γήτου, εξαιτίας των οποίων οι χαμηλόμισθοι θα χάσουν 
ένα μηνιάτικο και οι χαμηλοσυνταξιούχοι δύο. Και έχει 
δεσμεύσει τη χώρα μέχρι το 2023 με υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα 3,5%.

Τι θα κάνετε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σ’ ό,τι 
αφορά τον Τούρκο αξιωματικό για τον οποίο υπάρχουν 
ενδείξεις ότι είναι πραξικοπηματίας, όπως είπε ο κ. Μου-
ζάλας;
Εάν ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε στον Τούρκο Πρόεδρο – 
όπως είπε ο Ερντογάν – να εκδώσει τους 8 αξιωματικούς, 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση    οφείλει 
να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι Κράτος δικαίου 
και μέλος της Ε.Ε. Το γεγονός ότι τα Μ.Μ.Ε. της Τουρκί-
ας πανηγυρίζουν με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης είναι 
ανάγκη να προβληματίσει τον κ. Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι 
ο Άρειος Πάγος οριστικά και αμετάκλητα απέρριψε την 
αίτηση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης να εκ-
δοθούν οι οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί στην Τουρκία.

Οι τουρκικές απειλές – τόσο από τον Ερντογάν όσο και 
από την αντιπολίτευση – σας ανησυχούν;
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να αγνοείς τους κινδύνους. 
Οφείλουμε, κατά συνέπεια, να επαγρυπνούμε, αλλά και 
να παραμένουμε ψύχραιμοι. Απαιτείται σύνεση, αλλά και 
αποφασιστικότητα. Το γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά 
μπήκαν στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης στη 
γείτονα, τροφοδοτεί ακρότητες και μεγιστοποιεί τους 
κινδύνους. Για όλους, ωστόσο, έχουμε την ίδια απάντη-
ση. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Θέλουμε την 
ειρήνη και τη συνεργασία, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο των 
αρχών της καλής γειτονίας, του Διεθνούς Δικαίου και 
των Διεθνών Συνθηκών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ @KARAPANAGIOTIDU
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Διαχρονικά, τα Βαλκάνια ήταν το «μαλα-
κό υπογάστριο» της Ευρώπης. Έχουν 
χαρακτηριστεί και «πυριτιδαποθήκη». 
‘Όχι αδικαιολόγητα, καθώς ανάμεσα στα 
νέα εθνικά κράτη που αναδύθηκαν μετά 
την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας αναπτύχθηκαν ανταγωνισμοί 
κάτω από την επίδραση των -εκάστοτε- 

«Μεγάλων Δυνάμεων». Οι ανταγωνισμοί οδήγησαν σε πολεμι-
κές συγκρούσεις και αυτές σε ανακατατάξεις. Ας μη λησμονού-
με ότι ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από την περιοχή μας 
και ότι μετά το  τέλος  των λεγόμενων  «Βαλκανικών  Πόλε-
μων» άρχισαν να παγιώνονται  τα σύνορα μεταξύ των εθνικών 
κρατών. Φυσικά, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί ο εθνολογικός 
χάρτης της περιοχής, ήταν αδύνατο να υπάρξουν εθνικά κρά-
τη με ομοιογενείς πληθυσμούς.  Στη διεθνή διπλωματία σχετικά 
είχε επικρατήσει ο όρος «Μακεδονική σαλάτα» για να υποδη-
λώσει αυτή την «ανομοιογένεια». Τα Βαλκάνια από τα τέλη του 
19ου αιώνα  έχουν μετατραπεί σε πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού 
των εκάστοτε «μεγάλων δυνάμεων»  λόγω της ιδιαίτερης γεω-
στρατηγικής τους θέσης.  Αυτό,  σε συνδυασμό με την καλλιέρ-
γεια εθνικιστικών ιδεών και αλυτρωτικών απόψεων διαχρονικά 
δημιούργησαν μία πρώτη  «εύφλεκτη ύλη». Κατά το διάστημα 
του «ψυχρού πολέμου» οι αμφισβητήσεις συνόρων είχαν «πα-
γώσει». Μετά την κατάρρευση του λεγόμενου «ανατολικού 
μπλοκ» άρχισαν να αναδύονται οι επιμέρους εθνικισμοί.  Άρχισε 
να καλλιεργείται  και να υιοθετείται στην εξωτερική πολιτική των 
χωρών το δόγμα της «Μεγάλης Σερβίας», της «Μεγάλης Αλβα-
νίας», της «Μεγάλης Κροατίας» της «Μεγάλης Μακεδονίας», του 
νεο-οθωμανισμού κλπ.  Ο χώρος των Βαλκανίων όμως είναι 
πολύ μικρός για να χωρέσει τόσο πολλά «μεγάλα κράτη». Καλύ-
τερα να μιλάμε σήμερα για ειρηνικά και δημοκρατικά Βαλκάνια.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και τη Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου το 1913 προέκυψε η Ελληνική, η Βουλγαρική και η 
Σερβική Μακεδονία ως τμήματα των αντιστοίχων κρατών. Κάθε 
τμήμα της ενσωματώθηκε στο αντίστοιχο κράτος. Τη Σερβία, 
διαδέχθηκε η ενιαία Γιουγκοσλαβία. Η περιοχή της ΠΔΓΜ ανα-
κηρύχθηκε για πρώτη φορά ως  ανεξάρτητο κράτος το 1991 με 
την επωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Στο Προοίμιο του 
Συντάγματός της διακήρυττε: «Η Δημοκρατία της Μακεδονίας 
είναι εθνικό κράτος του Μακεδονικού έθνους, συνεχίζει την πα-
ράδοση του Ίλιντεν, αποτελεί νόμιμη συνέχεια της Δημοκρατίας 
του Κρουσόβου, είναι η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων και έχει 
υποχρέωση να φροντίζει όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις 
άλλες χώρες και στα εξωτερικά τμήματα της Ενιαίας Μακεδο-
νίας».

Στην πραγματικότητα ο  όρος «Μακεδονία» χρησιμοποιούταν 
πάντα για μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, το 51% της οποίας 
ανήκει στην Ελλάδα, το 38% στην ΠΓΔΜ και το 9% στη Βουλγα-
ρία. Επομένως, ήταν παράλογο, από την πλευρά της ηγεσίας της 
ΠΓΔΜ να επιμένει  στη χρήση του όρου «Μακεδονία» σε απο-
κλειστική βάση. Αυτή η διατύπωση με τις ανάλογες συνέπειες σε 
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου της γειτονικής χώρας απο-
τέλεσε τη βάση του «Μακεδονισμού», δηλαδή της άποψης για 
ένα ενιαίο έθνος με αναφορές στους αρχαίους Μακεδόνες της 
εποχής του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου με ιστορική 
κοιτίδα την άλλοτε ενιαία γεωγραφική Μακεδονία, τμήματα της 
οποίας – «κατεχόμενα» που θα έπρεπε μελλοντικά να απελευ-
θερωθούν κατά το δόγμα του «Μακεδονισμού» - ανήκαν στη 
Βουλγαρία και στην Ελλάδα! Αυτή η θεωρία προκάλεσε εύλο-
γα την αντίδραση των γειτονικών χωρών της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας. Η αντίδραση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα έλαβε 
διάφορες μορφές, άλλοτε πιο ήπιες, άλλοτε πιο «σκληρές» που 
είχαν ντυθεί και με «εθνικιστικό μανδύα», που έφτανε σε ακρό-
τητες και υπερβολές. 

Και οι δύο εθνικισμοί δεν λάμβαναν υπόψη αδιάσειστα ιστορικά 
στοιχεία της περιοχής. Ότι οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στον 6ο αιώ-
να μ.Χ. στα Βαλκάνια, και δεν έχουν σχέση με την προγενέστερη 
ιστορική κληρονομιά ότι εξαπλώθηκαν στα όρια της γεωγραφι-
κής Μακεδονίας,  ότι στο Μεσαίωνα είχαν εμφανιστεί τα Βασί-
λεια της Σερβίας και της Βουλγαρίας άλλοτε συνυπάρχοντας και 
άλλοτε  σε ανταγωνισμό με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ότι, 
στη συνέχεια, μετά την επικράτηση των Οθωμανών συνυπήρ-
χαν ως «ραγιάδες» με τους υπόλοιπους Χριστιανούς. Ότι μετά 
τη δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, όσοι σλαβόφωνοι την 
ακολούθησαν ενσωματώθηκαν στο «Βουλγαρικό Έθνος» , ενώ 
οι άλλοι, οι σλαβόφωνοι οπαδοί του Πατριαρχείου παρέμειναν 

«Μακεδονικό»: Ανάμεσα σε δύο -  ή 
και περισσότερους -  εθνικισμούς

opinion

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΛΑΜΤΖΙΔΗ

μετέωροι. Πολλοί ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Έθνος, ενώ 
άλλοι διατήρησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γλώσσα, ήθη έθι-
μα, θρησκεία) αναζητώντας μέσω του αυτοπροσδιορισμού μία 
ταυτότητα. Την ταυτότητα αυτή ονόμασαν «Μακεδονική», πριν 
αυτή προσλάβει τη διάσταση του εθνικιστικού  «Μακεδονισμού». 
Στην πραγματικότητα ήταν «Σλαβομακεδονική». Και όλα αυτά όχι 
ειρηνικά ή αναίμακτα. Το ζητούμενο ήταν αν η «Σλαβομακεδο-
νική» ταυτότητα μπορούσε να συνυπάρξει στην περιοχή με τις 
άλλες ταυτότητες (Έλληνες Μακεδόνες, Βούλγαροι Μακεδόνες) 
στα κρατικά σύνορα, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, χωρίς να έχει δική της εδαφική βάση. Η Σβετλάνα 
Μπρόζ, εγγονή του Γιόζιπ Μπροζ Τίτο, συγγραφέας του βιβλίου 
«Good People in an Evil Time»,  ιδρύτρια και διευθύντρια από το 
2001 της ΜΚΟ GARIWO (Gardens of the Righteous Worldwide)  
σε πολύ σημαντικό άρθρο στης  στην αγγλόφωνη έκδοση της  
εφημερίδας «Καθημερινή» προσεγγίζει με αντικειμενικότητα και 
ρεαλισμό το ζήτημα: 

«… Παρότι ο παππούς μου, Γιόζιπ Μπροζ Τίτο, έδωσε το όνομα 
«Μακεδονία» σε μία από τις έξι δημοκρατίες που συνιστούσαν τη 
Γιουγκοσλαβία, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κίνηση δεν είχε σκοπό 
να δημιουργήσει αλυτρωτικές διεκδικήσεις προς τις γειτονικές 
χώρες, με τις οποίες η Γιουγκοσλαβία ανέπτυξε φιλικές σχέσεις 
και γόνιμη συνεργασία.  Επί πολλά χρόνια, οι αρχές των Σκοπίων 
παρουσίαζαν χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας», επεκτείνοντας 
«τα γεωγραφικά και εθνοτικά σύνορά της» στη Βουλγαρία, την 
Αλβανία και την Ελλάδα… Είναι αυτό το μοντέλο της περιφερεια-
κής συνεργασίας που οι φίλοι μας στα Σκόπια διακηρύττουν, ότι 
θα ακολουθήσουν; 
…Θα ήθελα να θέσω στο τραπέζι ένα απλό ερώτημα: Αν παρου-
σιάσεις σε κάποιον έναν χάρτη, ο οποίος παραβιάζει την εδαφική 
του ακεραιότητα, τι θα περίμενες να κάνει; Να δεχτεί τις προτά-
σεις σου; Θα ήταν κάτι τέτοιο δυνατό;  Aπό τη στιγμή που οι χάρτες 
της «Μεγάλης Μακεδονίας» και η σχετική αλυτρωτική πολιτική 
βασίζονται και απορρέουν από το ζήτημα της ονομασίας, δηλαδή 
τον όρο «Μακεδονία», είναι ξεκάθαρο πως αυτό ο όρος δεν μπο-
ρεί να δουλέψει. ...Σε μία συνέντευξη πριν από δύο χρόνια, υπο-
γράμμισα πως «η πολιτική του Τίτο για μένα ήταν ξεκάθαρη: Ποτέ 

του δεν θα φλέρταρε με την ιδέα να επιμείνει στον όνομα ‘’Μακε-
δονία’’. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι πολιτικοί των Σκοπίων 
υπήρξαν τόσο πεισματάρηδες στον ΟΗΕ ή οπουδήποτε αλλού, 
αντί να βρουν ένα λογικό διακριτό σημείο μεταξύ αυτής της γε-
ωγραφικής περιοχής της Ελλάδας και του νέου κράτους τους. 
Η πολιτική τους δεν ήταν συνετή, γιατί δεν έκαναν καμία προ-
σπάθεια να βρουν λύση μαζί με την Ελλάδα. Όχι, ο παππούς μου 
ποτέ δεν θα επέμενε σε κάτι τέτοιο…». Και συνεχίζει : «...Στους 
αρχαίους χρόνους, οι κάτοικοι της περιοχής της Μακεδονίας δό-
ξαζαν τους ίδιους θεούς με τους Έλληνες, μιλούσαν την ελληνική 
γλώσσα και συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα προ-
νόμιο που ήταν κατοχυρωμένο μόνο για τους Έλληνες. Όλοι οι 
φιλόσοφοι και οι συγγραφείς από την περιοχή της Μακεδονίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτέλη, έγραφαν στα ελληνικά. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, ή όπως αλλιώς επιθυμούμε να 
τον αποκαλούμε, δεν διέδωσε την «μακεδονική» γλώσσα αλλά 
τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα…». 

Δεν πρέπει από την άλλη πλευρά να παραγνωρίζουμε τις συνέ-
πειες της μακραίωνης –από τον 6ο αιώνα μ.Χ.- παρουσίας του 
σλαβικού στοιχείου στην περιοχή της ιστορικής γεωγραφικής 
Μακεδονίας διότι, το αντίθετο, θα οδηγούσε σε ιστορικά «κενά» 
και «παράδοξα» και σε ακραίες εθνικιστικές φωνές και παροξυ-
σμό, που δε βοηθούν μια νηφάλια προσέγγιση του ζητήματος. Η 
συνέχιση της  χρήση του όρου  «Μακεδονία» - χωρίς προσδι-
ορισμό- στον τίτλο του γειτονικού κράτους  μπορεί  να  αποτε-
λέσει  το όχημα του αλυτρωτισμού που διεκδικεί την Ελληνική 
Μακεδονία έως τα Τέμπη και ως το Στρυμόνα και να δυναμιτίσει 
το αναγκαίο κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας στην 
περιοχή. Γι’ αυτό,  απαιτείται σήμερα – και όχι αύριο-  σύνθε-
τη λύση με  έναν προσδιορισμό του ονόματος «Μακεδονία» που 
να ισχύει “erga omnes” – «έναντι όλων» .  Η σταθερότητα του 
γειτονικού κράτους, καθώς και  η φιλία και η στενή συνεργασία 
μαζί του, για προφανείς λόγους – σήμερα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε- έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την Ελλάδα.

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι Πρ. Πρόεδρος ΔΣΘ, Αντιπρόεδρος δη-
μοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς
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«Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 16-17 ετών, συνήθιζε να 
πηγαίνει να κάνει «καταδρομικές επιχειρήσεις» μαζί με τους 
«κομάντο» της εποχής. Κάποια στιγμή φεύγει, περνάει στη 
Δαρδανία (βλ Σκόπια) και αντιμετωπίζει μια περίπολο Δαρ-
δάνων, που τον περικυκλώνουν. Γίνεται ομηρική μάχη γύρω 
από τον νεαρό Αλέξανδρο, νικούν οι Μακεδόνες με επικεφα-
λής τον Μ. Αλέξανδρο και τα ξημερώματα επιστρέφουν στον 
Φίλιππο, ο οποίος «ήταν στα κεραμίδια» γιατί ο γιος του κυ-
νηγούσε τους Δαρδάνους και ως μελλοντικός βασιλιάς δεν 
θα έπρεπε…». Την ιστορία αυτή διηγήθηκε ο συγγραφέας 13 
βιβλίων - βασισμένα στην ιστορία και σε ντοκουμέντα – Γιώρ-
γος Ρωμανός μιλώντας στο focus fm και στην Μελίνα Καρα-
παναγιωτίδου. Ο κ. Ρωμανός μίλησε για την ονομασία των 
Σκοπίων, τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης και τα σενάρια 
που κυκλοφορούν…

Μελετάτε την ιστορία των τελευταίων 100 χρόνων, μια 
μελέτη που θα παρουσιαστεί στο επόμενο βιβλίο σας (κι 
αυτό τεκμηριωμένο από δύο ιστορικούς) Ποια είναι η 
άποψή σας για το θέμα της ονομασίας και της… ιστορίας 
των Σκοπίων;
Το θέμα έχει δυο διαστάσεις, τι συμβαίνει από την αρχαία επο-
χή και τι έγινε μετά το 1991. Εάν μελετήσει κανείς με προ-
σοχή και τις δυο περιπτώσεις είναι… εξοργιστικές. «Βγαίνεις 
από τα ρούχα σου» με τα εγκλήματα που έχουν μεθοδευτεί. 
Όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση (για την ονομασία) το 1991, 
πραγματικά κανένας δεν ήξερε ότι τα χώματα, ο τόπος που 
περιβάλει τα Σκόπια λέγεται… Δαρδανία; Μόνο εγώ το ήξε-
ρα και μερικοί πολύ καλοί ιστορικοί και μελετητές; Γιατί εμείς 
ξέρουμε ότι υπάρχουν χάρτες του 6ου αιώνα και επί 1000 
χρόνια αυτό το χώμα λεγόταν Δαρδανία, δεν λεγόταν Μακε-
δονία. Πως είναι δυνατόν να μην το γνώριζε αυτό η Κυβέρνη-
ση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που θέλω να πω απερίφραστα 
εγκλημάτησε με την πολιτική της σε αυτό το θέμα, με κορω-
νίδα την ρήση του εκλιπόντος κ. Μητσοτάκη ότι «σε 10 χρόνια 
δεν θα συζητάει κανένας γι’ αυτό το θέμα». Να λοιπόν που 26 
χρόνια μετά συζητάμε γι’ αυτό το θέμα.

Η χώρα -έχετε πει στο παρελθόν- ανέδειξε εθνάρχες, 
στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται ο Καποδίστρι-
ας και ο Κολοκοτρώνης. Θεωρείτε λοιπόν ότι το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας αποδείχθηκε ή αποδεικνύετε κα-
τώτερο των περιστάσεων;
Αβίαστα θα σας πω – με την μελέτη μάλιστα των τελευταί-
ων 100 ετών που κάνω συστηματικά για το επόμενο βιβλίο 
μου- ότι η Ελλάδα είχε ηγέτες κατώτερους των περιστάσεων, 
στη συντριπτική ιστορική πραγματικότητα κατά πλειοψηφία. 
Υπήρξαν κι ένας, δυο, τρεις που στάθηκαν σωστά χωρίς να 
θέλω να επεκταθώ για του ποιοι ήταν, αλλά μπορώ να θυ-
μηθώ τον Καποδίστρια που εκτελέστηκε από τους Έλληνες 
και τον Κολοκοτρώνη. Υπάρχουν νεότεροι που έκαναν δου-
λειά υπέρ της πατρίδος και άλλοι που δεν την έκαναν. Για να 
σας πω λίγο πιο συγκεκριμένα, αυτή η τραγική περίπτωση να 
χάσουμε το όνομα και μαζί με το όνομα να χάσουμε και τα 
χώματα της Μακεδονίας, γιατί είναι γελοίο αυτό που λένε, ότι 
θα δοθεί όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Έτσι έλεγε η 
κα Μπακογιάννη πρόσφατα σε συνεντεύξεις που έδωσε. Τι 
σημαίνει γεωγραφικό προσδιορισμός; Υπάρχει γεωγραφικός 
προσδιορισμός που δεν συμπεριλαμβάνει ιστορία και έδα-
φος; Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να πω εγώ ονομάζω το κρά-
τος μου Όλυμπος και δεν διεκδικώ αυτόματα την ιστορία του 
Ολύμπου και ό,τι έχει πάνω. Είναι αστεία πράγματα και η θέση 
είναι εγκληματική. Εγώ διαφωνώ κάθετα με το ότι έγινε ένας 
θρίαμβος στο Βουκουρέστι, αλλά αυτό που συνέβη πραγ-
ματικά ήταν μια καλά συγκαλυμμένη ντροπή. Δηλαδή αν το 
πουν τώρα άνω Μακεδονία είμαστε εντάξει; Όχι δεν είμαστε 
εντάξει, το 80% των Ελλήνων.

Για τη στάση της κυβέρνησης και του υπουργείου εξωτε-
ρικών…
Άκουσα και τον κ. Κοτζιά να λέει «δεν έχει σημασία αν θα δια-
φωνήσει το κόμμα του κ. Καμμένου, αλλά η πλειοψηφία των 

βουλευτών». Αν δηλαδή οι 300 ψηφίσουν ότι η Ελλάδα πρέ-
πει να δοθεί στη Γερμανία, στην Τουρκία ή οπουδήποτε αλλού 
εμείς θα πρέπει να το δεχτούμε επειδή το ψήφισαν; Δεν γίνε-
ται αυτό το πράγμα. Η πλειοψηφία η οποία εκχωρεί ονόματα 
τα οποία είναι η σάρκα της σάρκας της Ελλάδας, όπως είναι 
η Μακεδονία δεν έχει το δικαίωμα να το ψηφίσει καμία Κυ-
βέρνηση…

Τους εκπροσώπους του λαού τους αναδεικνύει ο ίδιος ο 
λαός. Μήπως, λοιπόν, έχει να κάνει με όλους ή έστω με 
τους περισσότερους Έλληνες και όχι μόνο με τους εκπρο-
σώπους μας;
Δέχομαι, από τη στιγμή που υπέγραψα το ψήφισμα για το 
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο καλώ και από 
αυτή τη θέση όλους να σηκωθούν από τον καναπέ τους και 
να πάνε έστω και βουβοί, χωρίς να χρειάζεται να φωνάξουν, 
να πάνε εκεί, ένα ελληνικό κορμί να πάει με τα υπόλοιπα ελ-
ληνικά κορμιά να σταθούν δίπλα και να πει σιωπηρά ότι «η 
Μακεδονία είναι Ελλάδα». Όσον αφορά στην ερώτησή σας, 
βεβαίως ο λαός έχει εγκληματήσει εις βάρος του αμέσως 
μετά τους πολιτικούς. Αυτό όμως, το ότι εγκληματεί μεγάλο 
μέρος του λαού εναντίον του εαυτού του και της ιστορίας αυ-
τού του τόπου εμένα δεν με καλύπτει, και εγώ ως λαός λέω 
αυτά που λέω και στηρίζω αυτά που στηρίζω.

Θωρείτε ότι η δημοκρατία τα τελευταία χρόνια των μνη-
μονίων λειτούργησε ή υπολειτούργησε και τι ευθύνη 

έχουμε εμείς; Τι θα πρέπει να κάνουμε, να συμμετέχουμε 
σε συλλαλητήρια; «Έπιασε» αυτό ή χρησιμοποιήθηκαν 
τα συλλαλητήρια και οι συλλογικότητες για πολιτικές και 
στρατηγικές κομμάτων που έκαναν σε μια νύχτα το «όχι» 
σε «ναι»;
Ναι έχετε απόλυτα δίκιο. Θα σας πω αυτό που έχω μπρο-
στά μου, ένα μότο μου που θέλω να βάλω προμετωπίδα 
στο βιβλίο μου: «επέβαλε στον κόσμο να θέλει αυτό που θες 
εσύ. Μετά δώσε απλόχερα στον κόσμο αυτό το οποίο θέλει 
και αυτό ονόμασε το ‘’δημοκρατία’’». Δηλαδή είναι μια καλά 
στημένη παγίδα, όπου θα πρέπει να ξυπνήσουν και να κατα-
λάβουν ότι δεν θα τους σώσει κανένας, αν δεν σώσουν τον 
εαυτό τους οι ίδιοι.

Συνεπώς καλείτε στις 21 Ιανουαρίου στο συλλαλητήριο 
του Λευκού Πύργου, να πούμε ότι «είμαστε Ελλάδα, είμα-
στε Μακεδονία, δεν υπάρχει άλλη»;
Ακριβώς, δεν υπάρχει άλλη και το λέει η ιστορία και για να 
μην αφήσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας θέλω να πω 
πάρα πολύ σύντομα που αναφέρεται αυτό το πράγμα. Από 
τους ρωμαϊκούς χρόνους, οι ιστορικοί ο Αππιανός, είναι το 
95 μ.Χ. μιλάει για Δαρδανία και θα σας πω κάτι από προσω-
πική μου μελέτη και έχει σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και 
τους Δαρδάνες. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος το 100 μ.Χ. μιλάει για 
Δαρδανία. Ο Στράβωνας που γεννήθηκε το 64 π.Χ. και πέθα-
νε το 24 μ.Χ μιλάει για Δαρδανία. Οι Μακεδόνες πολεμούσαν 
του Δαρδάνιους, για να ξέρουμε και τι λέμε, όχι μόνο είναι 

Γ. Ρωμανός «Δεν υπάρχει γεωγραφικός 
προσδιορισμός χωρίς ιστορία και χώματα»

συνέντευξη
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ξένη χώρα αλλά είναι και μια χώρα που πολέμη-
σαν οι Μακεδόνες μαζί της. Ο Πολύβιος μιλάει και 
λέει ότι ο Φιλίππος ο Μακεδόνας δεν πείστηκε 
από την μετάνοια των Δαρδανέων. Ο Μάλχος, ο 
ρήτορας, το 5ο αιώνα μ.Χ. μιλάει για Δαρδανέ-
ους που έχουν απόσταση. Λέει ο Ιεροκλής, λέει 
ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, λέει ο Ζω-
ναράς και φτάνουμε μέχρι τις ημέρες που οι ίδιοι 
το ονόμασαν Δημοκρατία του Βαρδάρη. Πριν έρ-
θουμε όμως σε αυτό θα σας πω ένα περιστατικό 
το οποίο δεν είναι γραμμένο σε πολλά βιβλία όταν 
ο Μέγας Αλέξανδρός ήταν 16-17 ετών, συνήθιζε 
να πηγαίνει να κάνει καταδρομικές επιχειρήσεις 
μαζί με τους «κομάντο» της εποχής, κάποια στιγ-
μή φεύγει, περνάει στη Δαρδανία, ο ίδιος σκοτώ-
νει μια περίπολο Δαρδάνων, τον περικυκλώνουν 
και γίνεται μια ομηρική μάχη γύρω από τον νεαρό 
Αλέξανδρο, νικούν οι Μακεδόνες και περί τα ξη-
μερώματα επιστρέφουν στον Φίλιππο, ο οποίος 
ήταν όπως λέμε σήμερα στα «κεραμίδια» και επέ-
πληξε τον Αλέξανδρο λέγοντας του «δεν έχει δι-
καίωμα να κάνεις αυτά τα πράγματα. Εσύ δεν είσαι 
ένας κομάντο που κυνηγάει Δαρδάνους. Εσύ εί-
σαι ένας μελλοντικός βασιλιάς αυτού του βασιλεί-
ου». Αυτά πως τα αγνοήσουμε; Από το 1991 προ-
σπαθούν αλλά δεν τα έχουν καταφέρει, συνεπώς 
υπάρχει περιθώριο αντίστασης και αντίδρασης…

Στο νέο σας βιβλίο, ποιο είναι το κυρίαρχο 
εθνικό στοιχείο;
Εγώ έχω κάνει μια δουλειά που αφορά λίγο πιο 

πίσω τα πράγματα, αλλά δείχνει πολύ Θεσσαλο-
νίκη, του 1916-1919, απαντά στο τι συνέβη στον 
Εθνικό Διχασμό που είναι το πιο ενοχλητικό θέμα 
της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ένα θέμα που 
δεν το αγγίζει κανένας ή το αγγίζουν προσωπολα-
τρικά προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Επίσης, μιας 
και αναφέρθηκα στον Ελ. Βενιζέλο θα ήθελα να 
θυμίσω το εξής, κάπως έτσι μια χώρα ολόκληρη, 
η άπειρος χώρα, η ήπειρος και όχι την  Ήπειρο 
που εννοούμε τώρα, η ήπειρος που έφτανε ως 
τον ποταμό Σκούμπιν, που είναι και η ιδιαίτερη 
πατρίδα μου, την χαρίσαμε και της δώσαμε το 
κατασκευασμένο όνομα Αλβανία. Κάπως έτσι, η 
κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου τότε δεν παρέστη 
στο συμβούλιο εκπροσώπων των μεγάλων δυνά-
μεων με προτάσεις, αυτό είναι ιστορικό ντοκου-
μέντο και δεν το αμφισβητεί κανένας. Έτσι δημι-
ουργήθηκε μια πλαστή χώρα, που ξέρουμε τώρα 
πως την πληρώνουμε και ονομάστηκε Αλβανία. 
Δεν υπάρχει Αλβανία είναι το αλμπάνο που σημαί-
νει λευκός άνθρωπος, λευκά βουνά, λευκή χώρα. 
Για να καταλάβετε την πλαστογραφία ο Σέξπιρ, 
στο Βασιλιά Ληρ, καλωσορίζει τον νεαρό πρίγκιπα 
που εισέρχεται και λέει «καλωσορίζω των πρίγκι-
πα της Αλβανίας», γιατί πολλά μέρη της Σκωτίας 
λέγονταν Αλβανία. Υπήρχε λοιπόν Αλβανία των 
16-17ο αιώνα; Να πως γίνονται οι πλαστογραφίες. 
Και τώρα στην περίπτωση μας αυτό το πράγμα, 
αυτό το μόρφωμα εκεί, λεγόταν επισήμως, επαρ-
χία του Βαρδάρη από το 1929 μέχρι ντο 1941…
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«Από την κυβερνητική πλευρά θα έπρεπε να προσκληθούν 
οι αρχηγοί και να γίνει μια ενιαία ενημέρωση χωρίς δηλώσεις 
και φαμφάρες. Τους πιάνει ντελίριο μόλις βγουν στην τηλε-
όραση κι αρχίζουν και λένε παλαβομάρες» σημειώνει ο πρ. 
πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επικοινώνησαν, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της karfitsa, με τον πρώην πρόεδρο 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και συγγραφέα  Νίκο 
Μέρτζο για το θέμα των Σκοπίων το οποίο ο ίδιος ανέδει-
ξε σε όλες τις ιστορικές του εκφάνσεις,  πριν από πολλά 
χρόνια. Τις πληροφορίες  δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε και 
διέψευσε ο κ. Μέρτζος μιλώντας στο focus fm και στην 
εκπομπή της υπογράφουσας, ωστόσο είπε πολλά άλλα 
που δείχνουν τη ρότα της ελληνικής πλευράς έναντι των 
Σκοπιανών.

Τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση;
Εγώ ξέρω τι κάνει ο υπουργός των εξωτερικών, ο οποίος 
κάνει μια μεθοδική διαπραγμάτευση, εφοδιασμένος με πλή-
ρη φάκελο τεκμηρίων. Μιλάμε για αλυτρωτισμό. Τι σημαίνει 
αυτό; Σημαίνει ότι διδάσκεται εκεί ότι υπήρχε μια ενιαία Μα-
κεδονία, την οποία κατέκτησαν οι Έλληνες, οι Βούλγαροι και 
οι Σέρβοι κατακτητές. Εμείς και οι Βούλγαροι παραμένουμε 
κατακτητές και πρέπει να υπάρχει ενιαία Μακεδονία. Υπάρ-
χουν χάρτες, που δείχνουν ότι η ενιαία Μακεδονία εκτίνεται 
μέχρι τα Τέμπη. Αυτά τα διδάσκονται μέχρι και σήμερα στα 
βιβλία τους! Βάση αυτών των τεκμηρίων έγινε η Σύνοδος 
Κορυφής στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008, όπου έλα-
βε ομόφωνη απόφαση βάση της οποία δεν πρόκειται να γίνει 
συζήτηση για ένταξη των Σκοπίων, αν δεν υπάρξει προηγου-
μένως συμφωνία με την Αθήνα. Γιατί υπάρχει η σύγχυση ότι 
δήθεν η Ελλάδα πρόβαλε βέτο, ενώ ποτέ δεν πρόβαλε. Η 
απόφαση ήταν ομόφωνη….

Δεχόμαστε ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό και 
τον όρο… Μακεδονία;
Το θέμα είναι ότι εμείς μείναμε στο ότι είναι το όνομα, όμως 
δεν είναι μόνο το όνομα στην προκειμένη περίπτωση. Ο μα-
καρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, το  είχε πει επιγραμματικά και 
είχε δίκιο «το όνομα είναι το όχημα του αλυτρωτισμού»! Αν 
εγώ ότι από Μέρτζο, εμένα με λένε Καραπαναγιωτίδη, εσένα 
μπορεί να μη σε νοιάζει. Αλλά, αν πω ότι τα σπίτια σου είναι 
δικά μου, τότε υπάρχει πρόβλημα και φυσικά εκεί είναι το ζή-
τημα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται δημόσια. Θα πρέπει 
να καταλάβουν οι Έλληνες και οι πολιτικοί ότι η θέση της Ελ-
λάδας από το 2007, και νωρίτερα από το 1992, είναι ότι εμείς 
δεχόμαστε ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό που να 
ισχύει έναντι παντός erga omnes. Και επιπλέον να άρουμε 
όλες τις συνέπειες που κάνει η μονοπώληση του ονόματος. 
Εμείς αναγνωρίζουμε, δηλαδή οι εχέφρονες άνθρωποι, ότι 
υπάρχει μια Βουλγαρική Μακεδονία όπως το Πετρίτσι, το 
Μελένικο, ο Στρώμνιτσα δεν ανήκουν στην Βουλγαρία; Εί-
ναι Μακεδονία. Μακεδόνες Βούλγαροι δηλώνουν δημόσια, 
όπως ο σημερινός Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο 
Μπορίσοφ, όπως και οι προκάτοχοί του.  Είναι τρέλα. Υπάρχει 
ανωμαλία σε αυτό. Κανένα κράτος δεν θα δεχόταν αυτά τα 
πράγματα. Αν δείτε την αποδελτίωση των βιβλίων μου -που 
την έχει ο υπουργός- θα καταλάβετε. Δεν μπορώ όμως να τα 
πω αυτά και πολλές φορές μου λένε γιατί δεν τα λέω αυτά. 
Τι να πω; 

Πραγματικά γιατί δεν ξέρουμε περισσότερα και καλύτερα 
(από τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις);
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αρχηγός  και μεγάλος δάσκα-
λός μου, είχε πει «στην πολιτική υπάρχουν πράγματα τα 
οποία λέγονται, αλλά δεν γίνονται και άλλα τα οποία γίνονται 
αλλά δεν λέγονται». Αυτά λοιπόν θα τα πούμε στο τέλος, όταν 
φτάσουμε σε ώριμο στάδιο συμφωνίας, οπότε θα πρέπει να 
συγκληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και να πει η Κυβέρνηση 
«εμείς έχουμε φτάσει σε αυτό, συμφωνείτε;».

Ο κ. Κοτζιάς μας έχει όλο το φάκελο με τα ιστορικά τεκ-
μήρια και ντοκουμέντα και βάσει αυτών διαπραγματεύεται 
και συνομιλεί με τους γείτονες;
Ακριβώς, αυτά έχει και με αυτά διαπραγματεύεται. Και για 
αυτό πηγαίνει βήμα βήμα με τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμη-
σης εμπιστοσύνης, με τα οποία και οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις το έκαναν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να έχουμε αμοιβαία 
εμπιστοσύνη πρέπει τα αυτοκίνητα σας να μην μπαίνουν με 
το όνομα Μακεδονία, γιατί προκαλούν. Μέχρι τον περασμένο 
Αύγουστο τα Σκόπια και η Βουλγαρία βρίσκονταν στα «μα-
χαίρια», για τον λόγο ότι η Βουλγαρία τους έλεγε ότι «είστε 
Βούλγαροι, οι οποίοι έχετε μετεξελιχθεί σε Μακεδόνες, αλλά 
δεν θα μπείτε στο ΝΑΤΟ αν δεν υπογράψουμε ένα σύμφωνο 
φιλίας και συνεργασίας», το οποίο λέει και ήδη υπεγράφη στις 
3 Αυγούστου (που είναι η επέτειος εξεγέρσεως του 1903) στα 
Σκόπια. Τι υπέγραψαν λοιπόν; Ότι η Βουλγαρία και τα Σκόπια 
έχουν κοινούς ήρωες, δεύτερον ότι έχουν κοινά κεφάλαια 
ιστορίας, τρίτον ότι έχουν κοινές εθνικές επετείους, τέταρτον 
ότι πρέπει να τις γιορτάζουν μαζί. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν 
ότι είναι «αδέρφια» και μιλάνε την ίδια γλώσσα. Τα Σκόπια 
έκαναν αυτή την υποχώρηση και υπέγραψαν τα παραπάνω, 
παρότι η κοινή γνώμη αντιδρούσε. Όταν έγιναν οι κρίσιμες 
εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΣΩΣΙΑΛΙΣΤΩΝ υπό τον Ζαεφ σάρωσε και οι εθνικιστές έχα-

σαν. Κι έτσι ο Γκρούεφσκι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.  Οπότε 
γιατί αυτή η χώρα να μην κάνει ανάλογες περίπου υποχωρή-
σεις έναντι της Ελλάδας, η οποία είναι η μόνη που δεν διεκ-
δικεί τίποτα, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής και 
διαχειρίζεται τα καύσιμα.  Έχουν ανάγκη τη Θεσσαλονίκη. 
Ποιοι πολύ μας χρειάζονται λοιπόν εκείνοι απ’ ότι εμείς. 
Για ποιους λόγους χρειαζόμαστε εμείς τους Σκοπιανούς;
Αυτοί είχαν φτάσει επανειλημμένως στα πρόθυρα διαλύσε-
ως, αν τιναχθεί αυτό το πράγμα θα γίνει της «μουρλής», ήδη 
οι Σέρβοι λένε ότι θα γίνει πόλεμος. Δεν μας συμφέρει λοιπόν 
να σταματήσει η επικοινωνία της Ελληνικής Μακεδονίας με 
κέντρο τη Θεσσαλονίκη, με την ενδοχώρα τη Βαλκανική. Δε 
μας συμφέρει να γίνει επέμβαση του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας 
συμφέρει είναι οι ήρεμες σχέσεις. Ο μεγαλύτερος πελάτης 
του ΟΛΘ είναι τα Σκόπια. Το μοναδικό λιμάνι από το οποίο 
ανεφοδιάζονται ή εξάγουν είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
Την άνοιξη του 2016, που είχα αποχωρήσει από την Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, είχα ζητήσει να φιλοξενήσω 100 
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο των Σκοπίων. Τους υποδε-
χτήκαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μία 
αίθουσα γεμάτη Μακεδόνες. Το αποτέλεσμα ήταν να μεταφέ-
ρουν στις δικές τους εφημερίδες, τον τεράστιο ενθουσιασμό 
τους. Εμείς ζητήσαμε να δούνε μόνοι τους πια είναι η Μακε-
δονία. Αυτές είναι κινήσεις καλής γειτνίασης. 

Νίκος Μέρτζος «Δεν είναι 
μόνο το όνομα…»

«ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΟΥΝ ΟΊ ΑΡΧΗΓΟΊ ΚΑΊ ΝΑ ΓΊΝΕΊ ΜΊΑ ΕΝΊΑΊΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»

politics

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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Το τελευταίο διάστημα, πολύ συζήτηση γίνεται για τις πολύ ελκυστικές προσφορές 
των ελληνικών συστημικών τραπεζών, προς οφειλέτες, οι οποίοι έχουν αρκετό 
καιρό, χρόνια ίσως, να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Οι προσφορές 
φτάνουν ακόμα και σε κούρεμα των δανείων (κεφάλαιο και τόκοι) έως 80% - 85%. 
Και μάλιστα για το υπόλοιπο, δίνουν το δικαίωμα να πληρωθεί σε έως και 12 μήνες. 

Θα πείτε πού είναι το κακό σε αυτό; Εξάλλου, εάν ο οφειλέτης είναι άνεργος, υπάλ-
ληλος που έχει χάσει μεγάλο κομμάτι των αποδοχών του, επαγγελματίας χτυπη-
μένος από την κρίση, γενικά, άνθρωποι με σοβαρό πρόβλημα, θα μπορέσουν έτσι 
να τακτοποιήσουν κάποιες οφειλές τους, που θα τους δώσει ένα κομμάτι ηρεμίας, 
ησυχίας από ενοχλήσεις, τηλεφωνήματα, επιστολές κλπ. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα 
και έτσι, η πλειοψηφία όσων έλαβαν, με επιστολή, τέτοιου είδους προσφορές, τις 
απέρριψαν και έτσι, οι τράπεζες, πούλησαν σε ακόμα πιο μικρό κόστος τα δάνεια 
αυτά σε ξένα funds, τα οποία παίρνουν μαζί με τα δάνεια και όλα τα δικαιώματα για 
κινήσεις κλπ. Αρκετοί πονηροί, σκέπτονται, ότι εφόσον το fund έχει αγοράσει στο 
5% π.χ. της αξίας του ένα δάνειο, από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση για την όποια 
ρύθμισή του. Λάθος. Το fund έχει δικαίωμα να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή, 
από το σύνολο του δανείου κάνοντας χρήση μάλιστα όλων των «μέσων» που δι-
αθέτει.

Εκεί, έρχεται ο συνεπής, ή έστω αυτός που με τα πολλά ζόρια προσπαθεί και εξυ-
πηρετεί ένα κομμάτι του δανείου και αισθάνεται τουλάχιστον αδικημένος. Μην 
πούμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Αυτό, περιγράφει, τον λεγόμενο «ηθικό κίνδυνο», 
τον οποίο και έτρεμαν τα τραπεζικά ιδρύματα όλο αυτό τον καιρό της κρίσης. Μην 
αρχίσουν και οι συνεπείς να διαμαρτύρονται και μάλιστα να αρχίσουν και αυτοί 
να είναι ασυνεπείς, κακώς βέβαια, διότι θα φανεί η πραγματική ή όχι αδυναμία 
πληρωμής τους. Όμως, ταυτόχρονα, λόγω όλων αυτών που ΔΕΝ πληρώνουν, τα 
επιτόκια παραμένουν υψηλά, για τους άλλους, τους συνεπείς, που με τη σειρά τους 
δυσκολεύονται πολύ να πληρώσουν, λόγω και της ύφεσης, αλλά και του κόστους 
χρήματος. Και στη συνέχεια, μπορεί να αρχίσουν να μην πληρώνουν και αυτοί για 
αντικειμενικούς λόγους και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός όσων δεν 
πληρώνουν κ.ο.κ. Φαύλος Κύκλος.

Το θέμα είναι ότι οι τράπεζες, αλλά και οι δημόσιοι φορείς, γνωρίζουν τους λεγό-
μενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές». Αλλά όλοι αυτοί έχουν εξαντλήσει όλο το 
νομικό «οπλοστάσιο», είναι καλά εκπαιδευμένοι. Οι πολλοί άλλοι, δεν έχουν τέ-
τοιες δυνατότητες  αντίδρασης.

Την καθυστέρηση σε όλα τα επίπεδα, την είδαμε και σε αυτό το πολύ σημαντικό 
θέμα. Ήδη ο περιβόητος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, μετράει 
έξι μήνες εφαρμογής και μόνο έντεκα αιτήσεις αξιολογήθηκαν και μάλιστα ήδη 
συζητείται η αλλαγή του μέχρι το καλοκαίρι. Και μην ξεχνάμε ότι ο νόμος έχει ισχύ 
μέχρι 31.12.18 (!). Και γιατί να μην περιμένουν και άλλο, χωρίς να πληρώνουν, 
όσοι το έχουν σχεδιάσει δηλαδή, μέχρι την επόμενη τροποποίηση του νόμου με 
ότι αυτό συνεπάγεται; Σκέπτεστε πώς θα αισθανθούν όλοι αυτοί που το παλεύ-
ουν, αγωνιούν, έχουν ρίξει το επίπεδο ζωής τους στο ναδίρ; Και φυσικά, με τα νέα 
stress tests των τραπεζών ποιος ξέρει; Μήπως χρειαστεί να γίνει και νέα ανακε-
φαλαιοποίηση; Και πλέον δεν υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα γι’ αυτό παρά το 
κούρεμα των καταθέσεων.

Εκεί, κρύβεται ο «ηθικός κίνδυνος». Γι’ αυτό το λόγο, οι όποιες ρυθμίσεις και κινή-
σεις από την πλευρά του κράτους θα πρέπει να είναι πιο γρήγορες, πιο άμεσες, πιο 
καλά και προσεκτικά σχεδιασμένες.

Η καθυστέρηση στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, καθυστερεί με τη σειρά της, 
τις όποιες ελπίδες για πραγματική ανάπτυξη στη χώρα. Με την εκκαθάριση των 
Ισολογισμών των Τραπεζών, θα μπορέσουν και αυτές να διοχετεύσουν περισσό-
τερη ρευστότητα στην αγορά, πιο προσεκτικά φυσικά και με αυστηρούς όρους. 
Όμως, για όσους μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη ρευστότητα και θα 
επενδύσουν και θα προσλάβουν κόσμο και στη συνέχεια, αυτοί με τη σειρά τους 
θα μπορέσουν να καταναλώσουν κ.ο.κ.

Δεν υπάρχει όμως, πλέον, η πολυτέλεια άλλης καθυστέρησης. Αυτή είναι κατα-
στροφική και σε αυτό το θέμα που αφορά στη χώρα μας. Η καθυστέρηση μας έχει 
κοστίσει ήδη πολύ ακριβά. 

*Ο κ. Ρουκάς είναι Οικονομολόγος και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικο-
νομικής Διοικήσεως- Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων Μακεδονίας

Η νευραλγική θέση της Θεσσαλονίκης, με τη μακρά ιστορία, της δίνει 
ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, στα σύνορα ανατολής και 
δύσης. Λέγαμε κάποτε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανί-
ων. Θεωρώ ότι σήμερα, η πόλη μας μπορεί να είναι σημείο αναφο-
ράς για την ευρύτερη περιοχή, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, για την 
ειρήνη και την συνύπαρξη των λαών, την οικονομική και πολιτιστική 
συνεργασία, την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την κοινωνική ευ-
αισθητοποίηση, μετά και την ανάδειξή της ως πόλη της αλληλεγγύης 
και της ανεκτικότητας στην πρόσφατη τεράστια προσφυγική κρίση.

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, είναι 
στόχοι αλληλένδετοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι. Μια όμορφη, καθα-
ρή και πράσινη πόλη, με αναπτυγμένες υποδομές, με αναβάθμιση 
του λιμένα Θεσσαλονίκης, με διεθνείς πρωτοβουλίες, μπορεί να γί-
νει πόλος έλξης για επενδύσεις, μεταφορές, και άλλα, όχι μόνο του-
ριστικής ανάπτυξης.

Ο πολιτισμός που είναι η καρδιά, η ψυχή, η ταυτότητα μιας πόλης, 
που αναπτύσσει την παιδεία, τον ανθρωπισμό και  την κοινωνική συ-
νοχή, σέβεται την ιστορία και τις παραδόσεις της πόλης,  και αντλεί 
έμπνευση από αυτή,  είναι ταυτόχρονα μοχλός οικονομικής ανάπτυ-
ξης.

Τα μεγάλα προβλήματα της πόλης, κυκλοφοριακό και καθαριότητα, 
μπορούν με σωστή διαχείριση να γίνουν τα μεγάλα πλεονεκτήματά 
της, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να συμβάλ-
λουν στην προστασία του περιβάλλοντος, να φέρουν θέσεις εργασί-
ας, μείωση των δημοτικών τελών, και έσοδα για το δήμο.

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων χρειάζεται να οργανω-
θεί άμεσα, με ενημέρωση των κατοίκων και των εργαζομένων, αλλά 
και σωστό σχεδιασμό, διότι διαφορετικοί κάδοι και πράσινα σημεία 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την οργάνωση της διάθεσης 
των ανακυκλώσιμων υλικών, και η συλλογή των οργανικών υπο-
λειμμάτων δεν έχει νόημα χωρίς εργοστάσιο κομποστοποίησης ή 
παραγωγής ενέργειας.

Η συγκοινωνιακή-χωροταξική μελέτη που προτείνουμε ως παρά-
ταξη, είναι απαραίτητη, για το σχεδιασμό των μετακινήσεων με τα 
διάφορα μέσα, λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραμ, καραβάκια. Τον ανασχε-
διασμό των φωτεινών σηματοδοτήσεων που είναι αντιλειτουργι-
κοί, δες κόμβο Εαγγελίστριας, και Εγνατία με 3ης Σεπτεμβρίου, τις 
πεζοδρομήσεις και την αύξηση του αστικού πρασίνου, δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων, προώθηση της ιδέας ενός κέντρου χωρίς αυτοκί-
νητα, νέα οικολογικά μέσα μεταφοράς όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και πολλά άλλα.

Ο σεβασμός και η πρόθεση αύξησης του δημόσιου χώρου που δί-
νεται στους κατοίκους για άθληση, ψυχαγωγία, καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις, από την νέα παραλία, τα πάρκα και τις πλατείες ως τα αποδι-
δόμενα στο λαό στρατόπεδα, και την πρώτη προβλήτα του λιμανιού, 
το ορφανοτροφείο στην Τούμπα, το Αλατίνη και άλλα.

Η κοινωνική πολιτική τέλος από τον ξενώνα αστέγων και τα διαμε-
ρίσματα για πρόσφυγες, τις παιδικές χαρές και τα σχολεία, συνυφαί-
νεται με τον πολιτισμό και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως 
είναι το πρόσωπο της πόλης, μιας πόλης σύγχρονης, δημοκρατικής 
και ανθρώπινης.

Θα έλεγα πως αυτό είναι το όραμά μας ως παράταξης, και αυτό προ-
ωθούμε από τη θέση της αντιπολίτευσης και αυτό θα εφαρμόσου-
με ως διοίκηση, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευθούν με την ψήφο 
τους.

*Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
Θεσσαλονίκη ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ

Ο ηθικός κίνδυνος προ των Πυλών Η Θεσσαλονίκη του αύριο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΑΣ* ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ*

Για το συλλαλητήριο της  21ης Ιανουαρίου 
τι λέτε;
Εγώ συμμερίζομαι τα αισθήματα των Μακεδό-
νων, άλλωστε εγώ τα διαμόρφωσα. Έχω αφι-
ερώσει ολόκληρη τη ζωή μου σε αυτό.  Ίσως 
πρέπει να γίνει το συλλαλητήριο αυτό για να 
υπάρχει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων. Το να λες «δεν δίνω το όνομα» δεν σημαίνει 
τίποτα. Δεν δίνω τον αλυτρωτισμό, τους χάρτες, 
τα μνημεία αυτό σημαίνει. Αν πάτε στην Γευγε-
λή ο δήμαρχος εκεί, που όλη η πόλη συντηρεί-
ται από τα καζίνο τους που πάνε οι δικοί μας οι 
τζογαδόροι και παίζουν, έχει βάλει ένα μνημείο 
πριν από δυο-τρία χρόνια στο οποίο έχει την 
ενιαία Μακεδονία που θα την απελευθερώσουν 
με ένα περιστέρι της ειρήνης. Αυτά είναι που 
πρέπει να καταργηθούν. Αλέξανδρος υπάρχει 
και στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, άγαλμα του 
Αλέξανδρου υπάρχει και στην Αλεξάνδρεια, 
δεν είπαμε ποτέ ότι μας ενόχλησε. Υπάρχει και 
έναν άλλο που το κάνουν «γαργάρα» οι νότιοι, 
κυρίως οι Αθηναίοι, και ο λαλίστατος ο σημε-
ρινός δήμαρχος και άλλοι προκάτοχοί του. 
Το γεγονός ότι ο μακαρίτης γλύπτης Γιάννης 
Παππάς δώρισε στον δήμο Αθηναίων πριν 30 
χρόνια έναν ανδριάντα του Αλεξάνδρου που ο 
δήμος ανέλαβε να τον τοποθετήσει και ουδέ-
ποτε τον τοποθέτησαν. Ο σημερινός δήμαρχος 
ήταν Συνήγορος του Πολίτη και όταν Μακεδό-
νες βουλευτές κατέθεσαν μια ερώτηση και τον 
ρώτησαν γιατί δεν έχει τοποθετήσει το άγαλ-
μα δεν απάντησε ο ανθρωπάκος. Οπότε πολύ 
σωστά θα σου πουν μετά και οι απέναντι «εδώ 
εσείς δεν βάζετε τον Αλέξανδρο στην πρωτεύ-
ουσά σας» τι θα πούμε εμείς; Κι έχουν κι άλλα 
ράμματα για τη γούνα μας… Φερθήκαμε καλά 
στους γηγενείς Μακεδόνες; Όχι. Κι υπάρχουν 
μαρτυρίες του Φιλίππου Δραγούμη, του Γε-
ωργίου Μόδη και οι δικές μου, που ήμασταν 
αυτόπτες μάρτυρες για το πώς συμπεριφερθή-
καμε. Το 1986 έγραψα στο βιβλίο μου «Εμείς οι 
Μακεδόνες» ότι θα διαλυθεί η Γιουγκοσλαβία 
και θα ανακύψει το Μακεδονικό ζήτημα. Τότε 
έλεγαν ότι λέγεται Σκοπιανό, λες και αλλάζει 
τίποτα! 25 χρόνια έχουμε το ίδιο ζήτημα! Τότε 
η Ελλάδα ζήτησε να μπούνε τα Σκόπια με μία 
προσωρινή ονομασία και ο ΟΗΕ δέχτηκε. Η 
ονομασία αυτή είναι Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας! Και δεν βλέπουν 
ότι έχουν αναγνωρίσει το «το της Μακεδονίας» 
χωρίς κανέναν προσδιορισμό!  

Για τις θέσεις ΝΔ και ΑΝΕΛ τι λέτε; 
Όταν με ρώτησαν για τις δηλώσεις του Π. Καμ-
μένου είπα ότι σε πέντε μέρες, όχι παραπάνω, 
θα έχει αλλάξει γνώμη γιατί ο μεγάλος αδελφός 
έχει χαρτιά και όντως άλλαξε. Η Νέα Δημοκρα-
τία θα έπρεπε να πει από την αρχή ότι εκείνη 
πήγε στο Βουκουρέστι με σύνθετη ονομασία, 
με γεωγραφικό προσδιορισμό και με τη συμ-
φωνία όλων των κομμάτων, πλην του ΛΑΟΣ. 
Να πούνε δηλαδή, ότι η δικιά τους θέση είναι 
διακηρυγμένη και όχι να λέει τι είπε ο Καμμέ-
νος. Το λέω και λυπάμαι βαθύτατα. Δεν είναι 
πολιτική αυτή… Από την κυβερνητική πλευρά 
θα έπρεπε να προσκληθούν οι αρχηγοί και να 
γίνει μια ενιαία ενημέρωση, εξ απορρήτου, χω-
ρίς δηλώσεις και φαμφάρες. Τους πιάνει ντελί-
ριο μόλις βγουν μπροστά σε τηλεοπτικό κανάλι 
αρχίζουν και λένε τις παλαβομάρες.
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■ Επιστολή με την οποία ζητά από τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ 
κ. Στέλιο Παππά την πύκνωση των δρομολογίων του Οργα-
νισμού που εξυπηρετούν τους δημότες Παύλου Μελά για 
τις μετακινήσεις τους αλλά και την ανάληψη πρωτοβου-
λιών από πλευράς διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου 
να δημιουργηθούν νέα δρομολόγια που θα ενώνουν τις 
απομακρυσμένες περιοχές του δήμου έστειλε ο Γιώργος 
Λίλτσης. Ο επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ Παύ-
λου Μελά», δημοτικός σύμβουλος και γιατρός μαζί με τους 
αιρετούς της παράταξης προχώρησε σε αυτή την ενέργεια 
μετά τις δηλώσεις του κ. Παππά για αναπροσαρμογή των 
υπαρχόντων δρομολογίων του ΟΑΣΘ το επόμενο διάστη-
μα. Στην επιστολή περιγράφεται η σημερινή κατάσταση 
στις συγκοινωνίες του δήμου Παύλου Μελά ως αποκαρ-
διωτική. «Για να μετακινηθεί ένας κάτοικος των Μετεώρων 
στην Πολίχνη πρέπει πρώτα να φτάσει μέχρι την περιοχή 
του Βαρδάρη  και από εκεί να πάρει το αστικό» αναφέρεται. 
Τέλος, η παράταξη «αναΤΡΟΠΗ» ζητά από την διοίκηση του 
Οργανισμού να εξετάσει προσεκτικά το πρόβλημα και να 
συμβάλει στην αποκατάσταση μιας κοινωνικής…  αδικίας 
δεκαετιών.

■ «Αν ξεκινήσουν συλλαλητήρια, θα βγω και θα τα αποδο-
κιμάσω επισήμως, γιατί δεν βοηθούν τη διαπραγμάτευση», 
είπε σε συνέντευξή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την 
εξεύρεση λύσης στο ονοματολογικό της ΠΓΔΜ. «Φαίνεται 
ότι δεν πήραμε το μάθημα, δεν συνειδητοποιήσαμε τις κα-
ταστρεπτικές συνέπειες που είχαν οι συγκεντρώσεις και οι 
διαδηλώσεις το 1992 στους χειρισμούς της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής», τόνισε ο κ. Μπουτάρης. Με αφορμή το 
ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσε πριν από την Πρωτοχρονιά, 
στη Θεσσαλονίκη, στον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν 
Ζάεφ και την οικογένειά του, αλλά και το πολυσυζητημένο 
πρόσφατο ταξίδι του στα Σκόπια, ο κ. Μπουτάρης ανέφερε: 
«Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν ο Νίκος 
Κοτζιάς, που ήθελε να μου ευχηθεί. Άρπαξα την ευκαιρία 
και πέρασα το τηλέφωνο στον Ζάεφ, με τον οποίο μίλησαν 
και αντάλλαξαν ευχές. Εγώ του είπα του Ζάεφ ότι το ζήτη-
μα της ονομασίας δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, 
ούτε είμαι εξουσιοδοτημένος από κανέναν να κουβεντιάσω 
επί της ουσίας ένα τέτοιο θέμα – άλλοι έχουν την ευθύνη. 
Θα σου πω όμως την προσωπική μου γνώμη. Μεγάλωσα σ’ 
αυτή την περιοχή και ξέρω και τον πόνο των ανθρώπων. 
Καταλαβαίνω ότι δεν αλλάζουν τόσο εύκολα τα πράγματα, 
αλλά πρέπει να βρεθεί λύση».

■ Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου 
Νέας Προποντίδας, παραχωρήθηκαν  οικόπεδα στον ΠΟΜ 
και στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ο Φάρος” για την ανέγερση 
κτιρίων προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές τους 
ανάγκες. «Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Παναθλητικός Όμιλος 
Μουδανιών επιτελεί κοινωφελή αθλητική δραστηριότητα, 
καλλιεργώντας το αθλητικό ιδεώδες  στην περιοχή από το 
έτος 1928 που ιδρύθηκε και προάγει τα τοπικά συμφέροντα 
με τη δραστηριοποίηση στις αθλητικές του ακαδημίες  600 
και πλέον παιδιών. Το οικόπεδο παραχωρείται στον ΠΟΜ 
για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου μέσω Προγράμ-
ματος χρηματοδότησης. Αντίστοιχα ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος “Ο ΦΑΡΟΣ” επιτελεί κοινωφελή δραστηριότητα,  δημι-
ουργήθηκε το 1979 έχει γίνει η πολιτιστική έκφραση  των 
Ν. Μουδανιών και παρουσιάζει έντονη δράση σε πολλούς 
τομείς. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο λειτουργούν 30 τμήματα 
διαφόρων δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχουν περισ-
σότερα από 350 άτομα όλων των ηλικιών. Πρόθεση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου “Ο ΦΑΡΟΣ” είναι η ανέγερση Πο-
λιτιστικού Κέντρου μέσω Προγράμματος χρηματοδότησης 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης του 
Συλλόγου», δήλωσε ο δήμαρχος Εμμανουήλ Καρράς.

■ Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστη-
μα το φαινόμενο των εμπρησμών σε κάδους απορριμμά-

των στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Μόλις τον τελευταίο 
μήνα -με αιχμή τις μεταμεσονύκτιες ώρες- προκλήθηκαν 
από ομάδες αγνώστων πυρκαγιές σε 40 κάδους που βρί-
σκονται τοποθετημένοι σε οδικούς άξονες του δήμου, 
προκαλώντας τεράστια προβλήματα και δημιουργώντας 
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ο 
Δήμος Κορδελιού Ευόσμου απευθύνθηκε στην Ελληνική 
Αστυνομία και στην Πυροσβεστική, ώστε να αυξηθούν οι 
περιπολίες εντός του δήμου  και να προληφθεί η εκδήλωση 
αντίστοιχων φαινομένων, ωστόσο το πρόβλημα παρουσι-
άζει ανησυχητική έξαρση. Λόγω της επικινδυνότητας της 
κατάστασης, ο δήμαρχος Πέτρος Σούλας  προχώρησε σε 
μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα με κοινοποίηση 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, ώστε 
να καταπολεμηθεί συντονισμένα από τις αρμόδιες αρχές το 
φαινόμενο της καταστροφής της δημόσιας περιουσίας. «Η 
κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου και πρέπει επιτέλους 
οι αρμόδιοι να επέμβουν άμεσα και δραστικά, προκειμένου 
να παταχθούν οι εμπρησμοί που προκαλούνται δόλια και 
συστηματικά τις τελευταίες ημέρες από ομάδες  παραβατι-
κών ατόμων, που ανεξέλεγκτα καταστρέφουν τη δημοτική 
περιουσία» δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. 
Πέτρος Σούλας.

■ Την κατάργηση απόφασης του Υπουργείου Οικονομι-
κών, με την οποία επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουρ-
γία τερματικών ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 
(P.O.S.), στα σχολικά κυλικεία ζητά με επιστολή του στον 
Ευκλ. Τσακαλώτο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης. Η απόφαση έχει ξεσηκώσει τις δριμύτατες αντι-
δράσεις των κυλικειαρχών, που υποχρεώνονται σε μία 
εξαιρετικά υψηλή δαπάνη, χωρίς όμως την παραμικρή 
χρησιμότητα! Όπως τονίζεται στην επιστολή του ΕΕΘ, «το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι τα 
παράπονα αυτά είναι πλήρως δικαιολογημένα και ότι δεν 
υπάρχει καμία απολύτως πραγματική ανάγκη να τοποθε-
τηθεί τέτοιος εξοπλισμός σε σχολικά κυλικεία, καθώς είναι 
παντελώς άχρηστος, αφού μοναδικοί πελάτες των κυλικεί-
ων αυτών είναι μαθητές, δηλαδή άτομα ανήλικα που δεν 
διαθέτουν τραπεζικές κάρτες ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
ενώ τα αγαθά που πωλούνται είναι πολύ μικρής αξίας. Επι-
πλέον οι χώροι των κυλικείων δεν διαθέτουν τηλεφωνική 
γραμμή!».

■ «Μας  εμπαίζετε! Έχετε πει ότι δεν ασκείτε εξωτερική 
πολιτική, όμως σε εθνικό θέμα που είναι σε εξέλιξη πετά-
τε ονόματα στο τραπέζι, χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Να 
καταλάβετε, επιτέλους, ότι είστε Δήμαρχος. Οποιαδήποτε 
δράση σας θα πρέπει να αντλείται από την εξουσιοδότηση 
από αυτό το σώμα –το Δημοτικό Συμβούλιο» είπε ο επικε-
φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και βουλευτής της ΝΔ 
Σταύρος Καλαφάτης στο δήμαρχο Μπουτάρη που κάλεσε 
τον Σκοπιανό πρωθυπουργό για ρεβεγιόν στην πόλη αλλά 
και τους Θεσσαλονικείς να μην πάρουν μέρος στο… «κατά-
πτυστο» - όπως είπε- συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου. 
Τα στελέχη της γαλάζιας παράταξης μίλησαν για «γκάφες 
του Δημάρχου» όταν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν 
το υπουργείο Εξωτερικών. « Ο ίδιος ομολόγησε, σε  συ-
νέντευξή του, ότι ήθελε να συζητήσει ελάσσονος σημασίας  
θέμα και κάλεσε λάθος υπουργό. Αντί του κ. Κουίκ, που 
ασχολείται με  τους απόδημους, κάλεσε τον κ. Αμανατίδη. 
Για να συζητήσει, μάλιστα θέμα που δεν είχε, καν, σχέση με 
την αρμοδιότητα του δήμου».

Από το 1904 ως το 1908 οι παππούδες μας με κίνδυνο 
της ζωής τους υποδεχόταν στην τουρκοκρατούμενη 
Τρικοκκιά Γρεβενών τους Έλληνες μακεδονομάχους 
που περνούσαν από το Αγιόφυλλο, το τελευταίο χω-
ριό της ελεύθερης Ελλάδας. Τους κρύβανε στο κατώ-
γι την ημέρα και όταν έπιανε η νύχτα τους περνούσαν 
στο Καρπερό κι από κει μέσω του Αλιάκμονα στα χω-
ριά του Μακεδονικού Αγώνα.

Από το 1983 ζω στο Ανατολικό και σήμερα είμαι Δή-
μαρχος στο Δήμο Δέλτα, μια περιοχή που έβγαλε 
πολλούς μακεδονομάχους, καθώς την παραλία της 
Χαλάστρας και των Κυμίνων περνούσαν τα πυρομα-
χικά και τα πολεμοφόδια στο βάλτο των Γιαννιτσών.

Κάθε φορά που συζητιέται το θέμα της ονομασίας 
των γειτόνων, μου ‘ρχονται στο νου οι ιστορίες των 
παππούδων μας, ο Παύλος Μελάς που άφησε τις ανέ-
σεις του στην Αθήνα για της πατρίδας την ελευθερία, 
το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμανλή που ο ίδιος 
ως παιδί και η οικογένειά του έζησαν τη βαρβαρότητα 
εκείνης της εποχής.

Πως, λοιπόν, θα μπορούσα να δεχθώ, ως πολίτης 
αυτής της πατρίδας, να χαρίσουμε έστω και μια συλ-
λαβή απ’ το όνομα της Μακεδονίας μας; Πως μπο-
ρώ ως δημοκρατικός πολίτης να συμβιβαστώ με τον 
αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό των γειτόνων; Ποιες 
πρόσκαιρες σκοπιμότητες μπορούν να μας κάνουν να 
χαρίσουμε δια παντός δικαιώματα που οι Σκοπιανοί 
διεκδικούν ανεπιτυχώς εδώ και δεκαετίες; Ούτε μία…

Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Το αποδεικνύουν 
όλα τα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια. Το υπεν-
θυμίζει η περίφημη δήλωση Γκλιγκόροφ.

Η εκχώρηση του ονόματος είναι κόντρα στην ψυχή, 
στη λογική και στο δίκαιο. Την εξωτερική πολιτική 
την ασκεί η κυβέρνηση, ωστόσο ο λαός δικαιούται να 
εκφράσει τη βούλησή του.

*Ο κ. Φωτόπουλος είναι δήμαρχος του δήμου Δέλ-
τα

Η Μακεδονία είναι μία  
και ελληνική

ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ*



11www.karfitsa.gr
13.01.2018

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στο 
ζήτημα της παροχής ή μη ασύλου 
στους Τούρκους στρατιωτικούς που 
κατηγορούνται για πραξικόπημα 
δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τόσο 
για τον τρόπο άσκησης της εξωτε-
ρικής πολιτικής όσο και για το πώς 
αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές της 
Δημοκρατίας.
Ο Τσίπρας υποσχέθηκε στον Ερντογάν 
την έκδοση σε 15-20 ημέρες των οκτώ 
Τούρκων αξιωματικών που κατέφυγαν 
στον Έβρο μετά το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα στη γείτονα και παραδόθηκαν 
στις ελληνικές αρχές. Αυτό, που τότε 
είχε γραφτεί χωρίς να διαψευστεί, το 
επανέλαβε και ο ίδιος ο Ερντογάν στη 
συνέντευξη κατά την πρόσφατη επίσκε-
ψή του στη χώρα μας και τη συνάντησή 
του με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε 
πει ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δεν δεχόμαστε παρεμβά-
σεις στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.
Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη όμως απο-
φάσισε τη μη έκδοσή τους, όπως ζη-
τούσε η Τουρκία, ενώ η δευτεροβάθμια 
επιτροπή χορήγησης ασύλου ενέκρινε 
το αίτημα ενός από τους οκτώ, αλλά η 
κυβέρνηση, ως μη όφειλε, κατέθεσε 
αίτηση αναστολής και το δικαστήριο 
αποφάσισε την ανάκληση της χορήγη-
σης ασύλου.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανιζόταν να προα-
σπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
πρωτοστατούσε στις διαδηλώσεις της 
Γένοβας, φαίνεται σήμερα να λειτουργεί 
ως κυβέρνηση υπό τας εντολάς του 
σουλτάνου.
 Όμως, η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, 
σε αντίθεση με την Τουρκία, κατά της 
οποίας οι καταγγελίες διεθνών οργα-
νισμών για παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι συνεχείς.
Δεν έχουμε καμία διάθεση να υποστη-
ρίξουμε οποιονδήποτε πραξικοπηματία, 
αλλά τα δικαιώματα κάθε πολίτη που 
κατηγορείται είναι ιερά σε μια χώρα, 
όπως στη δική μας, όπου ισχύει το 
κράτος δικαίου.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευ-
τής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Οι Τούρκοι  
πανηγυρίζουν!

■ Με κάθε επισημότητα, με σεβασμό στην παράδοση και με συμμετοχή ρεκόρ, πραγματο-
ποιήθηκαν στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη οι εκδηλώσεις για τον Εορτασμό των Θεοφανείων. 
Το δημοτικό κολυμβητήριο στο Πανόραμα γέμισε από κόσμο και μικρά παιδιά που τήρησαν 
το έθιμο των Θεοφανείων και βούτηξαν για να πιάσουν τον Σταυρό. Στο δημοτικό κολυμ-
βητήριο Πανοράματος παραβρέθηκαν συνολικά 62 κολυμβητές, οι οποίοι χωρισμένοι σε 
δύο ομάδες, βούτηξαν στα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό.Νικητής του Σταυρού στην 
πρώτη ομάδα των ενήλικων ήταν ο 14χρονος Δημήτρης Στεφάνου, που έπιασε το Σταυρό 
για έκτη φορά, ενώ στους μικρούς κολυμβητές πιο γρήγορη αναδείχτηκε για πρώτη φορά 
ένα κορίτσι, η 7χρονη Σταματία Νούτσου. 

■ Οδικώς αναγκάστηκε να ταξιδέψει για την προγραμματισμένη περιοδεία του σε Πιερία 
και Πέλλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού η ομίχλη που 
«σκέπασε» μέσα στην εβδομάδα το αεροδρόμιο «Μακεδονία», δεν του επέτρεψε να «πε-
τάξει» για τη Θεσσαλονίκη… Ο ίδιος έγραψε στο twitter «λόγω ομίχλης δεν πετάξαμε ποτέ 
για Θεσσαλονίκη… Συνεχίζουμε οδικώς για Κατερίνη!». 

■ Ανακοίνωση με υπαινιγμούς για την αξιοπιστία των κληρώσεων στη λεγόμενη λοταρία 
των αποδείξεων, εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Ποταμιού, αναφέροντας πως «μεταξύ 
των 6 εκατομμυρίων φορολογουμένων που έλαβαν μέρος στις 11 κληρώσεις που διε-
νεργήθηκαν μέσα στο 2017, υπήρξαν 29 άτομα που κέρδισαν δύο φορές και 4 άτομα που 
κέρδισαν τρεις φορές»…

■ Την περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών και φόρων για το 2018 αποφάσισε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του δήμου Δέλτα, σε συνέχεια των περσινών μειώσεων. Έτσι, ο δήμος 
Δέλτα παραμένει ο δήμος «με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη και φόρους σε όλη την Ελ-
λάδα». Σύμφωνα με την απόφαση, οι μειώσεις κυμαίνονται από 3,8 έως 7,69%. «Παρόλο 
που εδώ και χρόνια είμαστε ο Δήμος με τα χαμηλότερα τέλη σε όλη τη χώρα, ως Δημοτι-
κό Συμβούλιο πήραμε και αυτή τη χρονιά μια γενναία απόφαση περαιτέρω μείωσης των 
δημοτικών τελών και φόρων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση που 
πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, καθιερώσαμε πια ενιαίο χαμηλό 
συντελεστή δημοτικού φόρου για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, αποφασίσαμε απαλλαγές 
κατά 50% για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και μειώσεις στα δημοτικά τέλη για τον αγροτοκτη-
νοτροφικό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης, αποφασίσαμε το 25% των δημοτικών 
τελών να κατευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών για τα σχολεία. Παρά τη μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, που ασφαλώς πλήττει και το δικό μας Δήμο, 
καθώς πρέπει να καλύψουμε με ίδιους πόρους αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν από το 
κράτος στους Δήμους, επιλέξαμε να μην επιβαρύνουμε το δημότη»

■ Με επιστολή τους προς τον δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Γιάννη Μπουτάρη, τον δήμαρχο Παιο-
νίας Χρήστο Γκουντενούδη, τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, 
τους βουλευτές του νομού Κιλκίς Γιώργο Γε-
ωργαντά και Θεόδωρο Παραστατίδη, καθώς και 
προς την διοίκηση του ΟΑΣΘ, κάτοικοι της Ειδο-
μένης, επαναφέρουν αίτημά τους από το 2013, 
με το οποίο ζητούν την επέκταση του δρομο-
λογίου Πολυκάστρου – Τελωνείο Ευζώνων του 
ΚΤΕΛ αλλά και την επέκταση των δρομολογίων 
του ΟΑΣΘ- αίτημα το οποίο έχει στηρίξει και ο 
κ. Γεωργαντάς. Οι κάτοικοι ζητούν την επέκτα-
ση του δρομολογίου του ΟΑΣΘ στους οικισμούς 
Ευρωπού και Ρυζίων και με αντίστοιχη στήρι-
ξη του βουλευτή του Κιλκίς κ. Γεωργαντά, την 
επέκταση δρομολογίου του ΟΑΣΘ στο Αγιονέρι. 
Παράλληλα,  επαναφέρουν την πρότασή τους 
για επέκταση του δρομολογίου Πολυκάστρου 
–Τελωνείο Ευζώνων του ΚΤΕΛ, στην Ειδομέ-
νη. «Πρόκειται για ένα αίτημα που υπάρχει από 
το 2013. Επίσης τέθηκε πρόταση για στήριξη 
προαστιακού σιδηροδρομικού δρομολογίου με 
την μονιμοποίηση του διεθνούς σιδηροδρομι-
κού δρομολογίου το οποίο θα εξυπηρετεί τους 
κατοίκους της Παιονίας», λένε κάτοικοι στο 
Karfitsa.gr. «Περιοχές του δήμου Παιονίας 
υστερούν σημαντικά στο θέμα της συγκοινωνί-
ας. Από την πλευρά μας προτείνουμε και ζητού-
με με την επιστολή που στείλαμε, την επέκταση 
του δρομολογίου 92 του ΟΑΣΘ από Άθυρα Πέλ-
λης, στους οικισμούς Ευρωπού και Ρυζίων – μια 
απόσταση 12 χιλιομέτρων – την επέκταση του 
δρομολογίου 89Β του ΟΑΣΘ από τον Ακροπό-
ταμο Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Άσπρο Κιλκίς 
δια μέσου του Αξιοχωρίου – μια απόσταση 10 
χιλιομέτρων – την επέκταση του δρομολογί-
ου του ΚΤΕΛ Κιλκίς Πολυκάστρου-Τελωνείο 
Ευζώνων – μια απόσταση 5 χιλιομέτρων – και 
την θέσπιση του διεθνούς επιβατικού σιδηρο-
δρομικού δρομολογίου, που η χρήση του στο 
ελληνικό τμήμα θα γίνεται ως προαστιακού (Ει-
δομένη-Θεσσαλονίκη). Οι  αποστάσεις που προ-
τείνονται για επέκταση των τριών δρομολογίων, 
του ΟΑΣΘ και του ΚΤΕΛ, είναι πολύ μικρές, αλλά 
τα οφέλη για τον δήμο μας μεγάλα. Πιστεύουμε 
και ευελπιστούμε ότι το αίτημα αναβάθμισης της 
συγκοινωνίας στον δήμο Παιονίας, αποτελεί ένα 
δίκαιο αίτημα προς όφελος των συνδημοτών 
μας. Ευχόμαστε οι προτάσεις αυτές  να βρουν 
την απαραίτητη στήριξη και να υλοποιηθούν, για 
την δυνατότητα ανάπτυξης του τόπου τους», κα-
ταλήγουν.

■ Για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, μίλησε 
στο Θέμα 106,4 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Άνθιμος, εκφράζοντας την ανησυχία του, όσο και 
του κόσμου με τον οποίο, όπως είπε  επικοινω-
νεί. «Είναι κάτι που το παρακολουθούν όλοι, για 
το ποια θα είναι η έκβασή του και ανησυχούν», 
ανέφερε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθι-
μος. Όπως είπε υπάρχει μια ασάφεια και μια έλ-
λειψη ενημέρωσης για το θέμα. Ο μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης αναφερόμενος στα συλλαλητήρια 
για το θέμα της Μακεδονίας, είπε ότι «δεν έχου-
με ακόμα μια επίσημη πρόσκληση για το συλλα-
λητήριο. Αν έχουμε πρόταση θα το σκεφτούμε. 
Θα δούμε τι λένε τι πρεσβεύουν ποιοι είναι αυτοί 
οι άνθρωποι και μετά θα αποφασίσουμε». «Δεν 
έχω βεβαιωθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια εκδήλωση ανά-
λογη της σοβαρότητας του θέματος. Επομένως 
πρέπει να περιμένουμε», είπε και τάχθηκε υπέρ 
ενός μεγάλου συλλαλητηρίου.
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# «Χωριατίλα είναι να θέλεις να ωραιοποιήσεις στα λόγια μια 
πραγματικότητα την οποία η πόλη βιώνει όλο και πιο δυσάρε-
στα. Χωριατίλα που μασκαρεύεται… κοσμοπολιτισμός» είπε ο 
πρώην στενός συνεργάτης του δημάρχου Μπουτάρη Κ. Ζέρ-
βας! Όπως είπε ο πρ. αντιδήμαρχος της σημερινής διοίκησης 
στα πηγαδάκια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου 
αλλά και δημοσίως «Συζητάμε τον απολογισμό πεπραγμένων 
της δημοτικής αρχής του 2016 και τίποτα διαφορετικό, του-
λάχιστον προς το καλύτερο, δεν έχουμε να πούμε από αυτά 
που ειπώθηκαν στους απολογισμούς του 2015, 2014. Αυτό το 
ένα έτος, που έχει προστεθεί στην ηλικία του Δήμου  καθό-
λου δεν έχει βελτιώσει την εικόνα του, ούτε την ουσιαστική 
του κατάσταση» είπε, τονίζοντας ότι «Διοίκηση copy paste 
δεν υπάρχει…» Αναφέρθηκε στην συζήτηση του απολογι-
σμού που γίνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και  μι-
λώντας για το τεχνικό πρόγραμμα έκανε λόγο για την χαμηλή 
απορροφητικότητα σε τεχνικά έργα που φθάνει το 50%, την 
ανυπαρξία έργου και εξαγγελίες που αν όλα πάνε καλά θα 
αρχίσουν να υλοποιούνται το… 2018 και το 2019. Χαρακτή-
ρισε τον απολογισμό «απλή έκθεση ιδεών που αποδεικνύει 
ότι η διοίκηση έχει χάσει τον βηματισμό της, δεν έχει στόχους 
ενώ η κατάσταση στην πόλη επιδεινώνεται συνεχώς». «Χω-
ριατίλα είναι να θέλεις να ωραιοποιήσεις στα λόγια μια πραγ-
ματικότητα την οποία η πόλη βιώνει όλο και πιο δυσάρεστα. 
Χωριατίλα που μασκαρεύεται κοσμοπολιτισμός» κατέληξε.

SMS 
“Ο δήμος Θεσσαλονίκης θεωρεί αποτέλεσμα δικής του δουλειάς 
τους 6.000.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τα 6 νέα 
ξενοδοχεία, το 70% ως η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων 
και τα 26 διεθνή Συνέδρια με 6.109 συνέδρους;” A καλά είπε 
γνωστός ξενοδόχος με φιλικούς δεσμούς στην Περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας....

Έκπληκτος δήλωσε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξαν-
δρος Λυκουρέζος από την κυβερνητική πρωτοβου-
λία, αναφορικά με την προσφυγή κατά του ασύλου 
του Τούρκου αξιωματικού. «Δεν έπρεπε να γίνει η 
προσφυγή» σημείωσε μιλώντας στο atlas tv ο κ. Λυ-
κουρέζος και συμπλήρωσε ότι «το κείμενο της προ-
σφυγής, το αιτιολογικό δηλαδή, που υπέγραψε ο κ. 
Μουζάλας, αποτελεί περίπου πιστή αντιγραφή των 
όσων λένε οι Τούρκοι για την υπόθεση και τα υιο-
θετούμε, αυτό δεν δικαιολογείται». Ο κ. Λυκουρέζος 
τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «το θέμα της χορήγησης 
πολιτικού ασύλου θα έπρεπε να προχωρήσει χωρίς 
παρέμβαση της κυβέρνησης» Όπως είπε «Αντιλαμβά-
νομαι τα πολιτικά προβλήματα που προκαλεί η συγκε-
κριμένη υπόθεση, στις σχέσεις με την Τουρκία, αλλά 
υπάρχουν και κανόνες διεθνούς Δικαίου, τους οποί-
ους θα έπρεπε να σέβονται περισσότερο.»

ΑΠΟΡΊΑ: 
«Αλήθεια, γιατί δεν άφησε η Διοίκηση Μπουτάρη να περάσουν 
άλλοι δυο μήνες; Έτσι, μέσα στον Φεβρουάριο, θα πραγματο-
ποιούσαμε μια συνεδρίαση για δύο απολογισμούς. Τον ξεχασμέ-
νο του… 2016 και αυτόν του 2017 που σύμφωνα με τη νομοθε-
σία πρέπει να γίνει ως τα τέλη Μαρτίου».  Όπως είπαν δημοτικοί 
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης «Για γέλια και για κλάματα… Με 
την έναρξη του 2018 συζητάμε τον απολογισμό του… 2016. 
Κάτι, δηλαδή, που θα έπρεπε να έχει γίνει τους πρώτους μήνες 
του 2017».

Κουίζ
Ποιος βουλευτής είπε για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης «Στον 8ο 
χρόνο της διοίκησης κι αντί για απτά και συγκεκριμένα έργα, 
που να διευκολύνουν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, 
αυτός συνεχίζει να προβάλει την… αλλαγή του αέρα της πόλης. 
Κανονικά, η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (παράταξη Μπουτάρη) θα έπρεπε 
να έχει ως σήμα… ανεμοδούρα».

«Ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει τις προμήθειες του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ; Για ποιο λόγο δεν 
αναρτώνται οι πράξεις του – κρατικοποιημένου πλέον – ΟΑΣΘ στη Διαύγεια ενώ τα μόνα έγγραφα που 
είναι αναρτημένα στη Διαύγεια του νεοσύστατου ΟΣΕΘ είναι πάλι τρεις απευθείας αναθέσεις;» διερωτά-
ται η ανεξάρτητη βουλευτής Κ. Μάρκου σε σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους 
Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αφορμή πληροφορίες και 
δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών από τον νέο, κρατικοποι-
ημένο ΟΑΣΘ  . Όπως σημειώνει η ίδια «Τα δημοσιεύματα αφορούσαν στην προμήθεια ψυκτικού υλικού 
για τα λεωφορεία με απευθείας ανάθεση και σε τιμή μονάδος πολλαπλάσια της συνήθους (16 ευρώ το 
κιλό τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 5,5 ευρώ το κιλό που αγοράζει ο ΟΣΥ) και την απευθείας ανάθεση 
συμβάσεων καθαριότητας, συνολικού ύψους 886.152 ευρώ ετησίως. Από τις οργισμένες απαντήσεις 
της Διοίκησης του ΟΑΣΘ, ουδόλως προκύπτει ποιο είναι τελικά το ισχύον καθεστώς για τη διενέργεια 
προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών από τον ΟΑΣΘ και τον ΟΣΕΘ (ο Κανονισμός ή ο ν. 4412/2016 για 
τις δημόσιες συμβάσεις). Ούτε, άλλωστε, ξεκαθαρίζεται με ποιές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν τελικά 
οι ως άνω απευθείας αναθέσεις και βάσει ποιου αιτιολογικού. Δεδομένου ότι δεδηλωμένος σκοπός της 
νέας Διοίκησης είναι να εξυγιάνει τον ΟΑΣΘ και να δώσει τέλος στις κακές πρακτικές του παρελθόντος, 
η βουλευτής ρωτά: – Σε ποιο βαθμό είναι αναληθή τα ως άνω δημοσιεύματα; Έγιναν ή δεν έγιναν οι ως 
άνω απευθείας αναθέσεις στις τιμές που αναφέρονται, με ποια αιτιολογία και βάσει ποιών διατάξεων; 
Είναι δημόσια διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα και που; – Πότε προκηρύχθηκαν οι σχετικοί διαγωνισμοί 
που αναφέρονται στο δελτίο τύπου της 4η1/1/2018 του ΟΑΣΘ και που έχουν δημοσιευθεί ή αναρτηθεί 
οι προκηρύξεις ώστε να τις πληροφορηθούν τυχόν ενδιαφερόμενοι; – Εν τέλει, ποιο είναι το νομικό 
καθεστώς που διέπει τις προμήθειες του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ; – Για ποιο λόγο δεν αναρτώνται οι πράξεις 
του – κρατικοποιημένου πλέον – ΟΑΣΘ στη Διαύγεια ενώ τα μόνα έγγραφα που είναι αναρτημένα στη 
Διαύγεια του νεοσύστατου ΟΣΕΘ είναι πάλι τρεις απευθείας αναθέσεις; Υπάγονται οι δύο Οργανισμοί στη 
νομοθεσία για την υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο;» Η κα Μάρκου, παράλληλα, ζητά την 
κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων (αποφάσεις Δ.Σ. των δύο Οργανισμών με τις οποίες εγκρίθη-
καν οι προμήθειες που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, διακηρύξεις των διαγωνισμών που ήδη έχουν 
προκηρυχθεί).

111.684 κλήσεις το 2016 κι 
ακόμη… τριπλοπαρκάρουμε! 
Ο δήμαρχος στον απολογισμό 
του για το… 2016 ανέφερε την 
αντιμετώπιση του προσφυγικού (;) 
«Τις προσπάθειες παραχώρησης 
διαχείρισης του παραλιακού 
μετώπου της πόλης, επιστέγασμα 
της οποίας υπήρξε η υπογραφή του 
μνημονίου συνεργασίας με την ΕΤΑΔ 
και το ΤΑΙΠΕΔ. Όταν ξεπεραστούν 
και τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά 
προσκόμματα, θα μπορέσει ο 
Δήμος επιτέλους να αξιοποιήσει το 
παραλιακό μέτωπο στο σύνολό του, 
προς όφελος των δημοτών» είπε 
χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος 
στην υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου για τον εξωραϊσμό του 
δημόσιου χώρου, υπογράμμισε 
τις συντονισμένες προσπάθειες για τη διάσωση και επιτόπου ανάδειξη των αρχαιοτήτων στην οδό Βενιζέλου, 
χωρίς ταυτόχρονα να ακυρωθεί η κατασκευή του ομώνυμου σταθμού του ΜΕΤΡΟ» Αξιοσημείωτη ενέργεια 
για την υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας χαρακτήρισε ο δήμαρχος την έναρξη της λειτουργίας του 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης – ΟΚ!THESS.  «Μέσα στο 2016 η πόλη έγινε και επισήμως μέλος 
του παγκόσμιου Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων («100 Resilient Cities») ενώ ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας. Μέσα στην ίδια χρονιά, ο δήμος Θεσσαλονίκης έγινε ο πρώτος ΟΤΑ της 
χώρας που αξιοποίησε το πρόγραμμα JESSICA, προκειμένου να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του δημοτικού 
φωτισμού. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα σε έργα με ανταποδοτικό 
και αναπτυξιακό όφελος για την πόλη και τους δημότες». Ο απολογισμός του 2016 είχε… 900 συσσίτια, 29 
συνεδριάσεις ΔΣ, δεκάδες εκατομμύρια από δωρεές και ευρωπαϊκά προγράμματα , 1.500 παιδιά που είχαν κάθε 
ημέρα στο σχολείο κολατσιό, 68 αιτήσεις υιοθεσίας στον Αγιο Στυλιανό εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
οι… 13, χτίστηκαν 5 νέα σχολεία, αναπλάστηκαν 3 παιδικές χαρές, φυτεύτηκαν 1.594 νέα δέντρα και 72.000 νέα 
φυτά και βεβαιώθηκαν 111.684 κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, μείωση 6% στα δημοτικά τέλη του 2017, 
χορηγήθηκαν 724 νέες άδειες λειτουργίας σε επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκαν 367 αυτοψίες σε καταστήματα για 
κατάληψη δημοσίου χώρου.
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Γεωργίου Σταύρου 5 
Τ: 2310 282700 - 2310 282710

www.georgemaskas.com
facebook.com/GeorgeMaskasHairSalon

Ιnstagram: georgemaskas

Παρά την οικονομική κρίση, οι παραδό-
σεις και τα μυστήρια της εκκλησίας, 
καλά κρατούν. Όπως φαίνεται και από 
στατιστικές, οι νέοι άνθρωποι αλλά και οι 
μεγαλύτεροι θέλουν να ζήσουν τη χαρά 
του γάμου, τη χαρά της προετοιμασίας, 
παραδοσιακής ή εναλλακτικής, τη χαρά 
της ζωής πολλές φορές αδιαφορώντας 

για το κόστος διότι μια φορά παντρεύεσαι…

Νυφικό κρεβάτι

Στα πιο διαδεδομένα έθιμα είναι το στρώσιμο του νυφικού 
κρεβατιού – που γίνεται ακόμη και σε πολιτικούς γάμους 
ή με σύμφωνο συμβίωσης – έτσι για το καλό! Κατά τη δι-
άρκεια στρωσίματος του κρεβατιού, οι καλεσμένοι συνη-
θίζεται να πετάνε χρήματα, κουφέτα και ρύζι σε συμβολι-
σμό οικονομικής άνθησης, γονιμότητας και ευημερίας του 
ζευγαριού Κατά τη διάρκεια στρωσίματος του κρεβατιού, 
είθισται να το στρώνουν  ανύπαντρες κοπέλες με λευκά 
σεντόνια και ο γαμπρός πρέπει να το ξεστρώσει 3 φορές 
επειδή “δεν το έστρωσαν καλά”. Πρέπει να ριχθεί τουλά-
χιστον  ένα παιδάκι πάνω στο κρεβάτι για γρήγορη από-
κτηση παιδιών. Πιστεύεται ότι το πρώτο παιδάκι που θα 
ριχθεί στο Νυφικό κρεβάτι αν είναι αγόρι τότε το πρώτο 
παιδί του Ζευγαριού θα είναι αγόρι, ενώ αν ριχθεί κορί-
τσι, πιστεύεται ότι το πρώτο παιδάκι που θα αποκτήσει το 
Ανδρόγυνο θα είναι κοριτσάκι. Το νυφικό κρεβάτι συνηθί-
ζεται να στρώνεται 2 ημέρες πριν το γάμο, αφού στρωθεί 

και αφού αποχωρήσουν οι καλεσμένοι, το Ζευγάρι πρέπει 
να χωρίσει για λίγο (να μην ειδωθούν) ως την μεθεπόμενη 
ημέρα που είναι ο Γάμος τους. Λεφτά, ρύζι και κουφέτα 
στο Γαμήλιο Κρεβάτι

Προετοιμασία ζευγαριού
Όταν η Νύφη προετοιμάζεται για το Γάμο, οι άγαμες 
προσκεκλημένες κοπέλες του Γάμου γράφουν με μολύβι 
τα ονόματά τους στη σόλα των  παπουτσιών της Νύφης. 
Όποια ονόματα θα σβηστούν μετά το τέλος του Γλεντιού 
εκείνες θα παντρευτούν πρώτες. Άλλο ένα ωραίο έθιμο, 
είναι αυτό με τα χρήματα που βάζουν στα γοβάκια της 
Νύφης, αλλά διαφέρει από μέρος σε μέρος ανάλογα 
με το ποιος βάζει τα χρήματα και υπό ποιες συνθήκες.
Όταν την ημέρα του Γάμου ξεκινάει να ντυθεί ο Γαμπρός, 
τοποθετούνται μερικά κουφέτα στην τσέπη του σακα-
κιού του. Μετά το μυστήριο του Γάμου , αυτά τα κουφέτα 
μοιράζονται στις άγαμες κοπέλες των στενών συγγενών 
και φίλων, οι οποίες σύμφωνα με το έθιμο θα τα βάλουν 
κάτω από το μαξιλάρι τους για να ονειρευτούν τον άνδρα 

που θα παντρευτούν. Η ολοκλήρωση του Γαμπριάτικου 
ντυσίματος τελειώνει με το ξύρισμα. Κάποτε το ξύρισμα 
αυτό το αναλάμβανε ο μπαρμπέρης της γειτονιάς υπό την 
συνοδεία βιολιού, τώρα το έχουν αναλάβει οι φίλοι και ο 
κουμπάρος του Γαμπρού.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε υιοθετήσει διάφορα έθιμα που 
δεν είναι ελληνικά. Ένα από αυτά είναι η “Καλτσοδέτα” και 
η “Ανθοδέσμη”. Κατά τη διάρκεια του Γλεντιού η Νύφη με 
γυρισμένη την πλάτη προς τις ανύπαντρες προσκεκλη-
μένες κοπέλες, που έχουν μαζευτεί στην πίστα, πετάει τη 
νυφική Ανθοδέσμη της και όποια την πιάσει εκείνη θα πα-
ντρευτεί πρώτη. Το ίδιο θα κάνει και ο Γαμπρός, αφού βγά-
λει την Καλτσοδέτα από τη Νύφη, θα την ρίξει και αυτός 
με γυρισμένη την πλάτη στους ανύπαντρους προσκεκλη-
μένους νεαρούς. Στο τέλος της διαδικασίας ο νεαρός και 
η κοπέλα θα πρέπει να χορέψουν κάποιο βαλς. Το πιο συ-
νηθισμένο Έθιμο που τηρείται πάντα είναι η καθυστέρηση 
της νύφης να πάει στο γάμο –εντός ή εκτός Ελλάδος - και 
φυσικά η νύφη παραδοσιακά και ελληνικά να πατήσει το 
πόδι του γαμπρού…

Σήμερα γάμος γίνεται…

ΑΦΊΕΡΩΜΑ
Karfitsa
«ΓΑΜΟΣ»



Για την πιο όµορφη ηµέρα, αυτή του γάµου σας,
δεν πρέπει να αφήσετε τίποτα στην τύχη!

Ψάχνετε έναν εύκολο αλλά και ασφαλή τρόπο να ξεκινήσετε ή να διατηρήσετε το µαύρισµα σας;

Ελάτε µια βολτα απο το SunΑngel Solarium!
Μαζί θα συζητήσουµε και θα βρούµε την µέθοδο  µαυρίσµατος που σας ταιριάζει!

Μηνιαίο πακέτο:
12 έως 14 συνεδρίες οι οποίες πραγµατοποιούνται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες! 

Για όλους εσας που δεν θέλετε χρονικούς περιορισµούς, υπαρχουν πακέτα προπληρωµένου χρόνου από 35€.

New in
Μπορείτε να µας επισκεφθείτε και στο ολοκαίνουριο SunAngel Tan Club µέσα στο εµπορικό κεντρο «Πλατεία» Τσιµισκή 43. 

Το πρωτο Megasun8000 Hybrid στην Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ για να κλέψει τις εντυπώσεις! 
UVA και UVB για απίστευτο µαύρισµα, red light therapy και ρουµπίνια για ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου - µείωση λεπτών γραµµών και ρυτίδων, 

blue light therapy για λαµπερό δέρµα-µείωση ακµής....
Το µέλλον των solarium βρίσκεται εδώ!

 

Ακόµα και για εσάς που θέλετε έντονο και αψεγάδιαστο µαύρισµα σε µια ηµέρα υπάρχει τρόπος...
Το Mystic spray tan ήρθε για να κλέψει τις εντυπώσεις! Είναι η πιο γρήγορη και εύκολη λύση για εντυπωσιακές εµφανίσεις. 
Η συνέδρια  διαρκεί µόλις 5 λεπτά και σας χαρίζει έντονο µπρονζε χρώµα διαρκειας 8 ηµερών. Στεγνώνει αµέσως χωρίς να 
αφήνει τον παραµικρό λεκέ στα ρούχα ή το νυφικό σας.

SunAngel Tan Club 2310223020, Τσιµισκή 59, 
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki

Για ραντεβού-πληροφορίες καλέστε στα: 

SunAngel Tan Club 2310223021, Τσιµισκή 43
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki Εµπορικό Κέντρο «Πλατεία»

Our site: sunangelsolarium.gr

Ενηµερωθείτε για τα πακέτα και τις παροχές µας και σίγουρα το µαύρισµά σας 
θα είναι το πιο υπέροχο και λαµπερό αξεσουάρ που θα σας συνοδεύει!

Επίσκεψη
solarium από

€5
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Το ανθοπωλείο «ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟ» ξεκίνησε να «μπαί-
νει» στα σπίτια της Θεσσαλονίκης το 1973. Τον 
Απρίλιο του 2009 η εταιρεία ανανεώθηκε και τα ινία 
ανέλαβε ο γιος του ιδρυτή Αναστάσιου Αβάνογλου. 
Το «FIORENTINO Luxury Floral Services» με εξειδι-
κευμένο τμήμα «Weddings & Events» και υπεύθυ-
νο πλέον τον Αβραάμ Αβάνογλου, έχει καταφέρει 
να κερδίσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της 

Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς μπορεί να καλύψει όλες τις επιμέ-
ρους πλευρές αυτού που ονομάζουμε γενικά λουλούδι. Βαθιά ρι-
ζωμένος στη συνείδηση του κόσμου είναι πλέον ο σεβασμός προς 
το αντικείμενο, η καλαισθησία και το σύγχρονο design που τώρα 
συναντά τη λεπτομέρεια σε κάθε σύνθεση, τη διακόσμηση χώρου, 
τις σωστές συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς, την συνέπεια και 
τα υψηλά standards που απαιτεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Η εταιρία 
είναι μπροστάρης σε κάθε μεγάλο event της πόλης. Η «FIORENTINO 
Weddings & Events», αναλαμβάνει το στολισμό και τη διακόσμηση 
γάμων στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο... καθώς μπορεί να αναλάβει 
στολισμούς σε όποιο μέρος εσείς επιθυμείτε, με εγγυημένη ποιό-
τητα και φρεσκάδα αφού η μεταφορά των λουλουδιών γίνεται με 
φορτηγά ψυγεία. Μάλιστα, είναι η πρώτη επιχείρηση που έφερε τα 
διάσημα πλέον eternity roses, (ειδικά επεξεργασμένα αληθινά τρια-
ντάφυλλα που είναι σχεδιασμένα να ζούνε για τουλάχιστον ένα χρό-
νο) στη Θεσσαλονίκη. Ο floral designer Αβραάμ Αβάνογλου, μιλά 

στην Karfitsa για τις τάσεις που θα επικρατήσουν στους γάμους 
του 2018, τα μελλοντικά του σχέδια και τις… προκλήσεις του επαγ-
γέλματος.  

Για ποιο λόγο ένα ζευγάρι να επιλέξει εσάς για την πιο σημαντι-
κή ημέρα της κοινής του ζωής; 
Είμαστε ενεργοί στον κλάδο του γάμου για περισσότερα από 40 χρό-
νια. Έχουμε την απαιτουμένη τεχνογνωσία και εμπειρία πάνω στο 
λουλούδι, στη σωστή διατήρησή του σε δύσκολες συνθήκες αλλά 
και τη σωστή μεταφορά του. Ένα μεγάλο μας ατού είναι πως το όνο-
μα Fiorentino είναι πλέον συνυφασμένο και με την ευρύτερη έννοια 
των παροχών διακόσμησης και διεκπεραίωσης ενός γάμου ή μίας 
δεξίωσης. 

Τι προτείνει η «Fiorentino weddings and events» για τους γά-
μους του 2018; Ποιες είναι μερικές συμβουλές που θα δίνατε σε 
ένα ζευγάρι που σκέφτεται να οργανώσει τον γάμο του;  
Μας αρέσει πολύ ο rustique γάμος. Αγαπάμε πολύ τα χρώματα και 
την ποικιλία στα λουλούδια σε μια επιμελώς ατημέλητη διάταξη. Οι 
νέες τάσεις στην Ελλάδα τείνουν προς έναν τέτοιο γάμο. Ως floral 
designer ζητώ συνήθως από τις νύφες, πριν έρθουν σ’ εμένα για να 
κάνω τις προτάσεις μου, να έχουν κατασταλάξει στην επιλογή του 
νυφικού φορέματος. Όταν αναλαμβάνουμε την επιμέλεια του γάμου, 
ως event planner προτείνω να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη 

αφιέρωμα

«Για εμένα κάθε δεξίωση είναι μοναδική. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα θέλω σας πραγματικότητα»
Η «FIORENTINO WEDDINGS & EVENTS» ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΊΣ ΤΑΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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αφιέρωμα

«Για εμένα κάθε δεξίωση είναι μοναδική. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα θέλω σας πραγματικότητα»
Η «FIORENTINO WEDDINGS & EVENTS» ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΊΣ ΤΑΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018

διακόσμηση της δεξίωσης. Αν είναι πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, 
προτείνουμε περισσότερο το στολισμό με λουλούδια, ενώ αν είναι 
βράδυ λατρεύουμε το στολισμό με πολλά κεριά και αξεσουάρ.

Εκτός από τις παροχές υψηλού επιπέδου που έχετε, οι τιμές σας 
είναι ανταγωνιστικές; Δεδομένου ότι ένας γάμος, αποτελεί ένα 
σημαντικό έξοδο.
Οι παροχές μας, προσαρμόζονται πάνω στο μπάτζετ του πελάτη 
μας. Δεν υπάρχουν μίνιμουμ ή μάξιμουμ πακέτα! Υπάρχει μόνο μια 
ολοκληρωμένη πρόταση πάνω στα θέλω που θα μας υποδείξει ο 
πελάτης μας. Θεωρώ πως είναι ο πιο ξεκάθαρος τρόπος για να μας 
εμπιστευτεί κάποιος ακόμη περισσότερο!

Ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα χρώματα και λουλούδια για 
ένα γάμο και ποια είναι αυτά που δίνουν το κάτι παραπάνω και 
μπορούν να μεταμορφώσουν ένα χώρο; 
Οι έντονες αποχρώσεις του ροζ - μωβ - μπορντό σε συνδυασμό με 
μια πιο παστέλ απόχρωση, είναι η αγαπημένη μου πρόταση! Τρελαί-
νομαι για burgundy με nude, όπως και για deep purple, plum και 
ροζ! Ανά εποχή υπάρχουν λουλούδια που πραγματικά μεταμορφώ-
νουν ένα στολισμό και κατ’ επέκταση ένα χώρο. Για άνοιξη και καλο-
καίρι προτείνουμε λουλούδια όπως οι παιώνιες, οι ορτανσίες και τα 
garden roses, ενώ για το φθινόπωρο και το χειμώνα μας αρέσουν οι 
τουλίπες, οι νεραγκούλες και οι αμαρυλλίδες.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε μέχρι 
σήμερα στη διοργάνωση ενός γάμου;
Κάθε γάμος, κάθε επιμέλεια στολισμού και διακόσμησης, είναι μια 
ξεχωριστή πρόκληση. Έχεις να κάνεις με διαφορετικούς χαρακτή-
ρες κάθε φορά και με διαφορετικά θέλω. Όσο ίδιοι κι αν φαίνονται 
κάποιοι στολισμοί γάμων, είναι διαφορετικοί και κατά τη γνώμη μου 
μοναδικοί.

Είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με το κομμάτι αυτό 
εδώ και αρκετά χρόνια. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας στο 
κομμάτι της διοργάνωσης; 
Ασχολούμαι ενεργά με τα events και τον ανθοστολισμό εδώ και εν-
νιά χρόνια κι έχω μάθει δίπλα σε πολύ έμπειρους ανθρώπους του 
χώρου, κάτι που με κάνει νιώθω ευγνώμων και σίγουρος για τον 
εαυτό μου. Στόχος μου είναι να παρουσιάζω πολύ εύκολα προς τα 
έξω τις παροχές μας, κάτι στο οποίο βοηθάει ιδιαίτερα η τεχνολο-
γία. Είμαι ήδη προς έρευνα χώρου όπου θα γίνονται τα ραντεβού, 
οι δειγματισμοί και θα υπάρχει φυσικά showroom με εξειδικευμένο 
ανθοδέτη, για να παρουσιάζει τα θέλω που φαντάζεται ο πελάτης 
μας. Για να σε εμπιστευτεί πλέον ένας ενδιαφερόμενος για τη μέρα 
του γάμου του, πρέπει να δει τι του πουλάς. Όχι μόνο με εικόνες και 
λόγια, αλλά με πράξεις. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα θέλω σας 
πραγματικότητα! 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

Εµπιστευτείτε µας και κλείστε άµεσα το ραντεβού σας.

Ειδική προσφορά -25% στα πακέτα γάµου και θεραπειών

Τσιµισκή 44 | 6ος Όροφος | Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310.268.830 - Κιν: 6932315928 | e-mail: thoulivaridimou@yahoo.gr | fb: Thouli Varidimou

Το Thouli beautician είναι o χώρος στο κέντρο της πόλης που µπορεί  να κάνει τα θέλω σας πραγµατικότητα.
Μοναδικές και καινοτόµες θεραπείες για πρόσωπο & σώµα!

Σώµα: VANQUISH. Η αναίµακτη λιποανναρόφηση, µια θεραπεία που ανατρέπει όσα γνωρίζουµε µέχρι τώρα!
Αποκλειστικότητα στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόσωπo: θεραπεία επαναφοράς και ενεργοποίησης του κολαγόνου µε RF.
∆ιατροφή: Cambridge Weigt Plan. Αδυνατίστε µε ασφάλεια, γρήγορα µε θεαµατικά αποτελέσµατα.

 



Ξεκινήσαµε τον Απρίλιο του 2016, ευλεπιστώντας να 
δείξουµε στον κόσµο ότι το µασάζ και γενικά η µάλαξη, 

ειναι τρόπος ζωής και όχι πολυτελείας.
Η οµάδα µας αποτελείται αποκλειστικά απο 

εξειδικευµένους φυσικοθεραπευτές.

Χαλαρωτικό µασάζ για όλο το σώµα
60min 18€/ 30min 10€ 

Nap time  massage 15 min 5€
Neck and back 30 min 15€

Deep tissue 60min 25€
Σοκολατοθεραπεία 45 min 30€

Aromatotherapy massage 60min 25€
Reflexology massage 50min 25€/ 30min 15€

Melispa body massage 60 min 30€
Body massage 50min 30€

Λεµφικό Μassage 45min 30€
Μασάζ κυτταρίτιδας 30min 15€
Αποτρίχωση από 5€ έως 20€
Scrub προσώπου 30min 10€
Scrub σώµατος 40min 20€
Μασάζ βοτάνων 50min 25€

4 hands massage 45min 30€
Θεραπεία προσώπου 30min 15€
Θεραπεία σώµατος 50min 25€

Μητροπόλεως 68 (2ος όροφος)
Τηλ.2314017952

Ώρες λειτουργίας 11.00 π.µ. - 23.00 µ.µ.
Fb: melispa massage

Instagram: melispa_massage

Wedding Spa Bachelors Offer από 150€
Οι τιµές και οι παροχές του πακέτου ειναι συνδυαστικές.

Εσείς και οι φίλοι σας επιλέγετε τις υπηρεσίες που επιθυµείτε.
(Στην τιµή περιλάµβανεται κρασί και finger food)

Το bachelor party στα Melispa ειναι αναζωογόνηση για σώµα και πνεύµα! 
Το πακέτο περιέχει χαλαρωτικό µασαζ σε ολόκληρο το σώµα, θεραπεία προσώπου µε προϊόντα αισθητική και ρεφλεξολογία. 

Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, ενώ µπορούν να συµµετέχουν µέχρι και 10 άτοµα. ∆ηµιουργούµε τις κατάλληλες συνθήκες 
για να χαλαρώσετε πριν το γάµο σας!



Στάγκος
Ανθοιστορία...

Παύλου Μελά 34, Θεσσαλονίκη
2310268640
Fb: Στάγκος Άνθη-Φυτά

Εκεί που η πολυτέλεια συναντά το χειροποίητο και το φιλικό περιβάλλον τις πολύ καλές τιµές, βρίσκεται το L' 
Atelier. Σε ένα όµορφο και ζεστό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ,σας περιµένουµε για να οργανώσουµε τις 
πιο ευτυχισµένες στιγµές της ζωής σας. Εδώ µπορείτε να βρείτε µοναδικές χειροποίητες δηµιουργίες Γάµου και 
Βάφτισης όπως Στέφανα, Καράφες, Ποτήρια, Μποµπονιέρες, Προσκλητήρια, Λαµπάδες, Αξεσουάρ και µπιζού. 
Επίσης αναλαµβάνουµε την κάλυψη σε φωτογραφία και βίντεο, χτένισµα και µακιγιάζ, ανθοστολισµούς, 
στολισµούς εσωτερικών - εξωτερικών χώρων, Catering, Χώρους δεξιώσεων, ειδικά πακέτα προσφορών. 

L'Atelier | Αριστοτέλους 28 (1ος Όροφος) | Τηλ/Fax : 2311 25 24 12
e-mail: latelierskg@gmail.com | https://www.facebook.com/latelierskg/
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Success story
O Χρηστος Μουδούρης είναι ο florist 
που η έννοια της new age ανθοδετικής 
παίρνει σάρκα και οστά επιτέλους και 
στην Ελλάδα.

Η ανθοδετική όπως αναφέρει είναι μια 
τέχνη που κρατάει λίγο. Αυτό που μένει 
όμως είναι η χαρά και η ανάμνηση.
Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το 1986. Σπούδασε την τέχνη της 
γραφιστικής στην akto art & design. Σε 
μικρή ηλικία, αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τον κόσμο των λουλουδιών και 
εκτότε δεν σταμάτησε καθόλου να 
ασχολείται με την τέχνη της ανθοδε-
τικής. Έκανε διάφορα σεμινάρια στην 
Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ολλανδία. 
Στην Ολλανδία ταξιδεύει συχνά για 
εκθέσεις, αλλά κυρίως για τους παρα-
γωγούς, ωστε να μαθαίνει απο πού και 
με ποιο τρόπο παράγεται η πρωτη ύλη. 
Απο το 2004 έως και σήμερα ακόμη 
παρακολουθεί σεμινάρια ανθοδετι-
κής, κυρίως με τον εκπαιδευτή Πάρη 
Σταυρόπουλο (3ης γενιάς ανθοδέτης). 
Συμμετέχει  στα δρώμενα της ανθοδε-
τικης (επιδείξεις, διαγωνισμοί) απο το 
2010. Έχει εργαστεί με μια απο τις με-
γαλύτερες αλυσίδες ανθοπολείων στη 
Νέα Υόρκη. Διατηρεί την οικογενειακή 
επιχείρηση Paradise flowers στον Εύο-
σμο, αλλά συνεργάζεται και με άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο του design και 
της οργάνωσης εκδηλώσεων.
«Μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι, να 
κουβεντιάζω, να αναζητώ. Πιστεύω ότι 
μέσα απο την αλληλεπιδράση με άλλους 
ανθρώπους και την σύμπραξη μπορούν 
να βγουν σπουδαία πράγματα».Paradise flowers - 28ης Οκτωβρίου 70, Εύοσμος  - T. 2310 766 089 - Fb: Christos Moudouris

Σε ένα από τα πιο γραφικά και ξακουστά χωριά της Βόρειας 
Ελλάδας, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο φτιάχνονται ιδιαίτερα 
ρολόγια από ξύλο. Η βιτρίνα του καταστήματος βρίσκεται 
στην μικρή πλατεία του χωριού σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, 
στις πλαγιές του όρους Καϊμάκτσαλαν και τραβούν την προ-
σοχή  χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται τον παραδο-
σιακό οικισμό.

Ο δημιουργός τους είναι ο Γιάννης Πλιάγκας, μηχανουργός 
στο επάγγελμα, αλλά η αγάπη του για τα ρολόγια τον έκανε 
να ακολουθήσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του συ-
γκεκριμένου αξεσουάρ. «Αρχικά, μαζί με έναν συνεργάτη 
μου δημιουργήσαμε ξύλινα γυαλιά, εγώ ανέλαβα να έχω τις 
πωλήσεις και εκείνος το κομμάτι της κατασκευής. Εδώ και 
ένα χρόνο άρχισα να φτιάχνω μόνος μου τα ρολόγια από 
ξύλο. Αγαπώ πολύ τα ρολόγια από μικρή ηλικία και επει-
δή είμαι τεχνικός μηχανουργός έχω μεγάλη ευκολία στο να 
κάνω κάποια πράγματα. Στην αρχή κατασκεύαζα τα ρολόγια 
κυρίως για φίλους. Όταν είδα ότι είχε απήχηση και το απο-
τέλεσμα ήταν πολύ καλό σκέφτηκα να το κάνω επαγγελμα-
τικά», είπε στην Karfitsa ο κ. Πλιάγκας. Ο ίδιος περιέγραψε 
πως: «κάθε μέρα προσπαθούμε να τελειοποιούμαστε όλο 
και περισσότερο. Ψάχνουμε συνέχεια για το καλύτερο και 
για το επόμενο βήμα κι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ωραίο 
αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύω είναι το μυστικό στις μέρες μας, 
να μην επαναπαύεσαι, αλλά να είσαι σε εγρήγορση πάντα και 
να βρίσκεις το κάτι παραπάνω και το διαφορετικό που θα 
πάει ένα βήμα παρακάτω τη δουλειά σου». Η προσπάθεια 
του κ. Πλιάγκα δείχνει πως έχει αποτέλεσμα, καθώς πλέ-
ον όσοι επισκέπτονται τον Άγιο Αθανάσιο κάνουν μια στάση 

στο μαγαζί του για να δουν, να ρωτήσουν λεπτομέρειες και 
να αγοράσουν τα ρολόγια με την πρωτότυπη κατασκευή. 
«Όποιος κι αν περάσει από το σημείο που βρισκόμαστε κο-
ντοστέκεται και χαζεύει τα ρολόγια. Αυτό είναι μεγάλη ικα-
νοποίηση για μένα και για την δουλειά μου», επεσήμανε ο 
κ. Πλιάγκας.

Η διαδικασία
Τα ρολόγια από ξύλο είναι χειροποίητα κι έχουν τη δική 
τους διαδικασία για να κατασκευαστούν και να συναρμο-
λογηθούν. Ο κ. Πλιάγκας μας εξήγησε βήμα βήμα τη δια-
δικασία. «Αφού πρώτα γίνει η σωστή επιλογή του ξύλου, 
έχω φτιάξει κάποια καλούπια, τα οποία με βοηθούν για να 
φορμάρω τα ρολόγια, κάτι το οποίο μου εξοικονομεί και 
χρόνο. Έπειτα από την επεξεργασία του ξύλου, τη βαφή 
του και το λουστράρισμα του, προχωράμε στην τοποθέτη-
ση του μηχανισμού και των υπόλοιπων λεπτομερειών για 
να ολοκληρωθεί». Ο κατασκευαστής τους μας ανέφερε ότι 
τα ρολόγια έχουν έναν έτοιμο απλό ιαπωνικό μηχανισμό. 
«Όσο πιο απλός ο μηχανισμός τόσο πιο δύσκολα μπορεί 
να χαλάσει» εξήγησε ο ίδιος, ενώ συμπλήρωσε ότι: «όλα 
τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε εδώ πέρα στο εργαστήριο μου 

στον Άγιο Αθανάσιο. Μάλιστα, συνεργάζομαι και με διά-
φορους ανθρώπους από τους οποίους παίρνω το δέρμα 
που βάζω στα λουράκια». Όσον αφορά στο ξύλο, αυτό δη-
λαδή που κάνει τα ρολόγια να ξεχωρίζουν, ο κ. Πλιάγκας 
υπογράμμισε ότι: «προέρχεται από παντού, από όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιλέγω κατά την γνώμη μου 
το ξύλο που έχε την καλύτερη ποιότητα, καθότι τα ξύλα 
παίζουν σε διάφορες σκληρότητες». Μάλιστα σύμφωνα με 
τον κ. Πλιάγκα το ξύλο στα ρολόγια είναι αδιάβροχο. «Δεν 
παθαίνει τίποτα από το νερό, ούτε από ιδρώτα. Το μόνο 
που δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό είναι ο μη-
χανισμός του ρολογιού, γιατί αυτός δεν είναι αδιάβροχο», 
κατέληξε ο ίδιος.

Τα ξύλινα… ρολόγια που κάνουν θραύση
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

αφιέρωμα
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«Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο αγώνας του Οδοντια-
τρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) για τα εργασιακά 
δικαιώματα των οδοντιάτρων όλης της χώρας. Όντας στο 
μάτι του κυκλώνα τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια 
και τα “παιχνίδια” της Ελληνικής κυβέρνησης, ο ΟΣΘ έχει 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να βοηθήσει τον 
κλάδο να παραμείνει ζωντανός και να προσφέρει μια σα-
νίδα σωτηρίας στους εκατοντάδες οδοντιάτρους που μα-
στίζονται από την κρίση» σημειώνεται σε ανακοίνωση του 
συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΟΣΘ Αθα-
νάσιος Δεβλιώτης, κατέθεσε μήνυση στις 15 Δεκεμβρίου 
του 2016 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε 
βάρος των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα 
Υγειονομικών (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.), των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Υγειονομικών (πρώ-
ην Τ.Σ.Α.Υ.) και παντός άλλου υπευθύνου προσώπου. Για 
την ίδια υπόθεση, κλήθηκε εκ νέου από πταισματοδίκη της 
Θεσσαλονίκης προ ολίγων ημερών, προκειμένου να δώσει 
συμπληρωματική κατάθεση.

«Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα προς όφελος όχι μόνο των 
οδοντιάτρων, αλλά και των υπολοίπων επιστημονικών 
κλάδων της χώρας. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια τα 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα να βάλλονται ανεπανόρθω-
τα, τους συναδέλφους μας να προσπαθούν με νύχια και 
με δόντια να κρατηθούν στο επάγγελμα και τους πολίτες 
να υποφέρουν υπό το αβάσταχτο βάρος της οικονομικής 
ανέχειας, η Ελληνική κυβέρνηση το ελάχιστο που θα μπο-
ρούσε να πράξει, θα ήταν να βοηθήσει την κατάσταση και 
όχι να ψηφίζει διατάξεις που βάζουν ταφόπλακα στο επάγ-
γελμα και στην Οικονομία εν γένει» αναφέρει σε δήλωσή 
του ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης Αθανάσιος Δεβλιώτης.

Το ιστορικό της μήνυσης
Με το Άρθρο 39 του Ν. 4331/2015 και υπό τον τίτλο «Δι-
άταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών», νομοθετήθηκε 
ότι «Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) 
– Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλι-
σης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών 
(Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε 
φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1-1-1993 και 

εφεξής, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάτα-
ξη τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής 
ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προ-
εδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και 
να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31-12-2016». Σε εκτέλεση 
του Νόμου αυτού, πολλοί Οδοντίατροι-μέλη, υπήχθησαν 
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με συνέπεια να κα-
ταβάλουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Δυστυχώς, 
μετά την ανωτέρω συντελεσθείσα ευνοϊκή ασφαλιστική 
υπαγωγή τους, εκδόθηκε η διάταξη του Άρθρου 21 παρ. 
3 του Ν. 4337/2015 με την οποία ορίσθηκε ότι «Οι διατά-
ξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 
(Α’ 69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
τους».

Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους υπέρ των οδοντιάτρων!
«Σε συνέχεια της προαναφερθείσας καταργητικής διάτα-
ξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 122/10-5-2016 Γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία απεφάνθη 
ότι «η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεούται να ανακα-
λέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την 
ισχύ του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015». Ακολούθως, οι 
ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. (πλην του 
Τομέα Υγειονομικών-πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) που είχαν υπαχθεί 
στις ευνοϊκές διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν. 4331/2015, 
εξακολούθησαν να καταβάλουν τις χαμηλές ασφαλιστικές 
εισφορές της χαμηλότερης κατηγορίας, ταυτόχρονα δε, 
συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν, τα αχρεωστήτως επι-
πλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά. Δυστυχώς, πάρα 
την άμεση συμμόρφωση όλων των άλλων ασφαλιστικών 
κλάδων του Ε.Τ.Α.Α., ο Τομέας ασφάλισης Υγειονομικών 
του Τ.Σ.Α.Υ. όλως παράνομα και καταχρηστικά δεν έχει 
πράξει τούτο μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν έχει επιστρέψει, 
ούτε έχει συμψηφίσει τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβλη-
θέντα χρηματικά ποσά, που είχαν καταβληθεί μέχρι την 
έκδοση της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους και αφορούσαν χρέωση ασφαλιστι-
κών εισφορών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχαν 
υπαχθεί. Αντιθέτως, εστάλησαν έντυπα των εισφορών με 
ολόκληρες τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του 
Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς δηλαδή να έχει συντελεσθεί ο 
οφειλόμενος συμψηφισμός, ο οποίος αφορά χρηματικό 
ποσό περίπου 2.400 ευρώ ανά ασφαλισμένο Οδοντίατρο» 
Ο πρόεδρος του ΟΣΘ προσθέτει “Εκτός από την χωρίς όρια 
και αναστολές εξακολουθητική συρρίκνωση των συνταξι-
οδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, διαπιστώ-
νουμε ότι από τους αρμόδιους φορείς δεν ενεργούνται 
ούτε όσα επιτάσσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευ-
ρά μας, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον 
κλάδο μας να καταστραφεί και θα χρησιμοποιήσουμε όλα 
τα όπλα που έχουμε διαθέσιμα, προκειμένου να δικαιω-
θούμε»

 «Με νύχια και με δόντια στα δικαστήρια  
για τα εργασιακά δικαιώματα»

υγεία

MΗΝΥΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΊΟΊΚΟΥΣΑΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΩΝ

Αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στα φαρ-
μακεία της Θεσσαλονίκης εξαιτίας των ιώσεων του ανώ-
τερου αναπνευστικού και του γαστρεντερικού. Αντιπυρε-
τικά χάπια, σιρόπια για το βήχα, καραμέλες για το λαιμό, 
βιταμίνες, αλλά και σκευάσματα για τη διάρροια και τον 
εμετό έχουν την τιμητική τους, καθώς οι ασθενείς επισκέ-
πτονται τα φαρμακεία της πόλης αναζητώντας λύσεις για 
να καταπραΰνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα. 

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσης Ευγενίδης, τόσο οι ιώσεις 
του ανώτερου αναπνευστικού όσο και του γαστρεντερι-
κού «χτυπούν» κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους. «Τα συ-
μπτώματα των ιώσεων του αναπνευστικού είναι βήχας, 
καταρροή και πυρετός, ο οποίος δεν είναι υψηλός. Για 
την αντιμετώπισή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιπυρε-
τικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες και σπρέι για τη μύτη και 
συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν το ανοσοποι-
ητικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, εάν παρατηρήσουμε 
ότι ο πυρετός είναι υψηλός και επιμένει, ενώ ταυτόχρο-
να συνδυάζεται με κόπωση και μυαλγία, τότε πρέπει να 

κινητοποιηθούμε άμεσα και να ζητήσουμε τη συμβουλή 
γιατρού», επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης.
Όσον αφορά στις ιώσεις του γαστρεντερικού, τα κύρια 
συμπτώματά τους είναι διάρροια και εμετός και για την 
καταπολέμησή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιεμετικά 
και χάπια κατά της διάρροιας. Την ίδια στιγμή, ενθαρρυ-
ντικά είναι τα νέα από το μέτωπο της εποχικής γρίπης. 
Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, οι Θεσσαλονικείς που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ήταν συνεπείς 
στο ραντεβού τους για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης 
και ήδη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, 
ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που ακόμη δεν εμβολιάστηκαν. 
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρή επάρκεια αντιγριπικών 
εμβολίων στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης και ακόμη 
και τώρα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού και δεν έχουν εμβολιαστεί, προλαβαίνουν να κά-
νουν το εμβόλιο για να θωρακίσουν τον οργανισμό τους», 
τονίζει ο κ. Ευγενίδης.

Χρήσιμες συμβουλές
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές χρήσιμες συμβουλές 

για παιδιά και ενήλικες, ώστε να αποφύγουμε τις ιώσεις, 

είναι οι εξής:

- Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Μπορεί να κολλήσετε εύ-

κολα ιούς, ακόμη και όταν κάνετε χειραψία με κάποιον 

ασθενή ή αν ακουμπήσετε αντικείμενα που χρησιμοποίη-

σε προηγουμένως κάποιος ασθενής.

- Αποφύγετε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από κρύ-

ωμα, όταν αυτό είναι δυνατό.

- Εάν φτερνίζεστε ή βήχετε, χρησιμοποιείστε ένα χαρτο-

μάντιλο και μετά πετάξτε το στα σκουπίδια, γιατί αποτελεί 

πηγή μικροβίων.

- Μην αγγίζετε τη μύτη, τα μάτια ή το στόμα σας με βρόμι-

κα χέρια, γιατί τα μικρόβια μπορούν να εισχωρήσουν στο 

σώμα σας. 

-Αν έχετε πάθει γαστρεντερίτιδα, καταναλώστε αρκετά 

υγρά (νερό, τσάι, κόκα κόλα), ρύζι, πατάτες και αποφύγε-

τε τα όσπρια και τα λαχανικά.

«Τους… έσωσε το εμβόλιο», λέει ο πρόεδρος του ΦΣΘ
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ. 
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ομόφωνα αποφάσισε 
πριν από 9 χρόνια, ότι η ένταξη των Σκοπίων 
αποκλείεται, αν δεν υπάρξει συμφωνία με την 
Ελλάδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία τότε μαζί 
με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή έβαλε 
«βέτο» διανέμοντας στις ξένες αντιπροσωπείες 
έναν πλήρη φάκελο με δεκάδες κρατικά τεκ-
μήρια των Σκοπίων, ότι το όνομα «Μακεδονία» 
αποτελεί το όχημα αλυτρωτισμού που διεκδικεί 
την Ελληνική Μακεδονία ως τα Τέμπη! Αυτό 
βέβαια, αντιβαίνει στις Θεμελιώδεις Αρχές του 
ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε. 
και αποτελεί μέχρι και σήμερα «βόμβα» στα 
θεμέλια της συμμαχίας. Κατά συνέπεια, η υιοθέ-
τηση του όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια, σε 
απλή ή σύνθετη ονομασία, αντίκειται ουσιαστικά 
στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς η διεθνής πρακτική 
δείχνει καθαρά ότι το δικαίωμα των κρατών 
να επιλέγουν ονόματα και σύμβολα μπορεί 
να περιορισθεί όταν υποκρύπτονται εδαφικές 
διεκδικήσεις. Ακόμη και γεωγραφικά, μόνο ένα 
μικρό κομμάτι της επικρατείας του γειτονικού 
κράτους υπήρξε τμήμα της ιστορικής Μακεδο-
νίας και όχι τα Σκόπια που ανήκαν στην αρχαία 
Παιονία μέχρι τα όρια της Δαρδανίας, λαοί 
που διάκειντο εχθρικά προς τους Μακεδόνες! 
Επομένως, ούτε γεωγραφικά τα Σκόπια δικαι-
ούνται στην ολότητά τους να φέρουν το όνομα 
«Μακεδονία». Συνεπώς, μια πρώτη δίκαιη λύση 
θα ήταν εκατέρωθεν αποδεκτή, αν επέλεγαν 
για όνομα το «Βαρντάσκα» διατηρώντας μόνον 
εντός επικράτειάς τους το όνομα Μακεδονία ως 
Περιφέρεια, όπως αυτό άλλωστε έχει θεσπίσει 
όλα τα χρόνια και η Ελλάδα. Μας ακούει κανείς;

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ είναι ότι 130 
χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει τη F.Y.R.O.M. 
ως «Μακεδονία». Τα Σκόπια θα αποκτήσουν τη 
νομιμότητα που χρειάζονται απέναντι στη διεθνή 
κοινότητα, μόνο με τη δική μας υπογραφή και 
συναίνεση, την οποία και δεν πρέπει να τους 
την χαρίσουμε.  Τα ονόματα «Μακεδονία» και 
«Μακεδών» είναι ελληνικά και είναι διαχρο-
νικά αναπόσπαστα με την ελληνική ταυτότητα 
και ιστορία, με «μορφές – σύμβολα» όπως ο 
Μέγας Αλέξανδρος, το αστέρι της Βεργίνας, ο 
βασιλικός ρόδακας κ.α. Η συναίνεση της χώρας 
μας στην ονομασία και ταυτότητα ενός κράτους 
που ο λαός του δεν έχει καμία σχέση με την 
ιστορία του ελληνικού έθνους, θα αποτελέσει 
μέγιστη πράξη προσβολής της ιστορικής μνήμης 
του Ελληνικού λαού, αποδοχή παραχάραξης της 
ιστορίας μας έξω από κάθε επιστημονικό πλαί-
σιο, αλλά και ηττοπαθής και αδιανόητη δικαίωση 
της ανυπόστατης προπαγάνδρας καπήλευσης 
της ελληνικής ιστορίας από τους Σκοπιανούς. 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Μέχρι και  τις 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν οι χειμερινές 
εκπτώσεις 2018, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013. 
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της 
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών 
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπο-
ρική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη 
τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων 
ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, 
οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος 
και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτω-
ση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες 
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου 
ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανα-
γράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο 
αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλ-
λεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να 
μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση 
ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης 
που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματι-
κότητα. Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι 
αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους. Τέλος, 
υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, 
τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυρια-
κή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την 
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018, με προτεινόμενο ωράριο, συμφώνα με 
τον ΕΣΘ, 11:00 έως 18:00.

■ «Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προγενέστερη ενημέρωση ή 
διαβούλευση με τους εργαζόμενους, η νέα διεύθυνση του αερο-
δρομίου «Μακεδονία» ανακοίνωσε 1.200% αύξηση του κόστους 
στάθμευσης στους χώρους του αεροδρομίου για τους εργαζόμενους, 
δημιουργώντας ένα νέο διογκωμένο οικονομικό «βάρος» σε όσους 
προσέρχονται στην εργασία τους και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια 
έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στους μισθούς τους», ανέφερε 
σε ανακοίνωση του το σωματείο εργαζομένων του αεροδρομίου. 
«Εκατοντάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται στο αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» ενημερωθήκαν για την υποχρέωση να καταβάλλουν το 
ποσό των 15ευρώ μηνιαίως ως αντίτιμο στάθμευσης σε αντιδιαστολή 
με το ποσό των 15ευρώ ετησίως που καταβαλλόταν μέχρι το τέλος 
του 2017. Πρόκειται για μια απόφαση που επιβάλλεται αυθαίρετα και 
μονομερώς και χωρίς μάλιστα κανέναν απολύτως διαχωρισμό για 
την ύπαρξη της όποιας χρέωσης αναλόγως της χρήσης του χώρου 
στάθμευσης από κάθε χρήστη, ενώ ουδεμία πρόβλεψη φαίνεται να 
υπάρχει για το τι συμβαίνει σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος 
βρίσκεται σε άδεια και δεν χρησιμοποιήσει τον χώρο στάθμευσης. 
Το σωματείο έθεσε το θέμα στη διεύθυνση του αεροδρομίου, χωρίς 
ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα», σημειώνει σε ανακοίνωση 
του.

■ Επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο 12 εταιρειών, συνολικού 
ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το 2017 το NBG Business Seeds 
της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 
Ειδικότερα, έχουν ήδη υλοποιηθεί οι συμμετοχές στις εταιρείες 
Insybio, itbooms, PD Neurotechnology, Goodvidio, Covve, Mist.
io, και Fieldscale, ενώ σε φάση διαπραγμάτευσης βρίσκονται οι 
συμμετοχές σε ακόμη πέντε εταιρείες. Σε επίπεδο δανεισμού, μέσω 
του NBG Business Seeds έχουν χρηματοδοτηθεί έξι εταιρείες με 
συνολικό ποσό 3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δόθηκαν 49.000 ευρώ ως 
βραβεία στους δέκα νικητές του έβδομου Διαγωνισμού Καινοτομίας 
& Τεχνολογίας. Συνολικά το πρόγραμμα στα οκτώ έτη λειτουργίας του 
έχει χρηματοδοτήσει με 6,2 εκατ. ευρώ: 3 εκατ. ευρώ εγκεκριμένες 
συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο δεκατριών εταιρειών, 3 εκατ. 
ευρώ δανεισμός 6 εταιρειών και 343.000 ευρώ σε βραβεία στις 70 
νικήτριες εταιρείες των διαγωνισμών Καινοτομίας & Τεχνολογίας. Το 
2017, για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η συνεργασία του προγράμ-
ματος της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του NBG Business Seeds με 
μέλη ΔΕΠ από 8 πανεπιστήμια για την αξιολόγηση των 401 προτάσε-
ων του 7ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας.

■ Επιδοτούμενη θα μπορεί να είναι πλέον η συμμετοχή των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: 
Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες, Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.Μέσω 
του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» που θα ενεργοποιηθεί στις 
18 Ιανουαρίου 2018, οι μικροί εξαγωγείς θα έχουν τη δυνατότητα 
να λάβουν εντός 30 μηνών έως και 50.000 για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειάς τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 
ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

■ Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μα-
κεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 
τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ μήνες, ειδικό-
τητας ΔΕ Φύλαξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Υπηρεσίας 
μας, Βασ. Όλγας 68, τκ 54642 Θεσσαλονίκη, κατά 
τις ώρες από 10:00-13:00 εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από 
την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας. Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται 
στα γραφεία της Υπηρεσίας και την ιστοσελίδα του 
Μουσείου http://www.lemmth.gr

■ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει 
στην Έδεσσα του Νομού Πέλλας και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Ημερή-
σιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γρα-
φεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, Αριστοτέλους 16, 
Τ.Κ. 58 200 Έδεσσα, υπόψη κου Γιαβανίδη Κων-
σταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 23810 24356). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων.

■ Ο δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρό-
σληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 
Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα Ν. Ιωαννί-
νων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, 
Καπλάνη 7 Τ.Κ. 454 44, απευθύνοντάς την στο 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Λιάσου 
Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 26513 61346). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΊΣ  
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

Η ΠΕΡΊΟΧΗ - ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 400% ΤΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ 
DATA ΣΤΊΣ ΓΊΟΡΤΕΣ

Η APPLE ΚΕΡΔΊΣΕ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΊΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ SMARTPHONES  
ΚΑΊ TABLETS

Η RYANAIR  
ΚΑΊ Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΊΑ ΤΟ 20Ο ΦΕΣΤΊΒΑΛ ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ WAGON ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Νέο ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων κατέ-
γραψε φέτος τις γιορτές το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας της COSMOTE. Με την ανταλ-
λαγή των εορταστικών μηνυμάτων, videos 
και insta stories, η συνολική κίνηση mobile 
data το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς (το δεκαήμερο 23/12-1/1) έφτασε τα 
1,9 petabytes, σημειώνοντας 75% αύξηση, συγκριτικά 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικά μέσω δικτύου 4G, 
4G+, η κίνηση δεδομένων υπερδιπλασιάστηκε (+150%), φθάνοντας 
τα 1,1 petabytes (σ.σ. 1 petabyte=1000 terabytes). Οι ορεινοί προορισμοί όπως το Πήλιο, 
τα Ιωάννινα, η Καλαμπάκα, η Νάουσα και το Νευροκόπι Δράμας, μεταξύ άλλων, κατέγρα-
ψαν υπερδιπλάσια κίνηση σε mobile data, μέσω του δικτύου της COSMOTE.
Η μεγαλύτερη αύξηση φέτος στην κίνηση δεδομένων μέσω των δικτύων 4G και 4G+ της 
COSMOTE, καταγράφηκε στο Άγιο Όρος καθώς και στην την Φωκίδα (Δελφοί & Δωρί-
δα), την Φθιώτιδα (Στυλίδα & Αμφίκλεια / Ελάτεια), την Ολυμπία, την Δυτική Μάνη και τις 
Σέρρες. Στις παραπάνω περιοχές, η κίνηση υπερ-πενταπλασιάστηκε. Και τα νησιά σημεί-
ωσαν φέτος τις γιορτές μεγάλη αύξηση στην κίνηση δεδομένων. Ειδικότερα σε Ρόδο, Κω, 
Ύδρα, Σαντορίνη, Κύθνο, Σέριφο, Σίκινο, Νίσυρο, Αστυπάλαια, Χάλκη και Άγιο Ευστράτιο, 
η κίνηση υπερδιπλασιάστηκε. Την πρώτη θέση στην προτίμηση των Ελλήνων χρηστών σε 
επίπεδο κίνησης data, εξακολουθεί να καταλαμβάνει το Instagram. Το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του 2017, το Instagram «απορρόφησε» το 22% της συνολικής κίνησης data. 
Εντυπωσιακή αύξηση, της τάξης του 280%, σημείωσε η κίνηση data roaming μέσω του 
δικτύου της COSMOTE, γεγονός που αποδίδεται στη διάθεση των υπηρεσιών roaming 
χωρίς επιπλέον χρέωση στις χώρες εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου της Ε.Ε. Οι 
roamers παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με τους ξένους επισκέπτες στη χώρα 
μας που χρησιμοποίησαν το δίκτυο COSMOTE να φτάνουν τους 150.000 την περίοδο των 
Χριστουγέννων.

Η νέα έκδοση του G30 Alpina B5 Bi-Turbo έχει τον ίδιο V8 κινητήρα των 4,8 λίτρων twin-turbo V8 των 
600+ ίππων που συνδυάζεται με ένα 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Για να κρατά τον απόλυτο 

έλεγχο, η ισχύς πηγαίνει και στους τέσσερις τροχούς. 
Το όχημα χρειάζεται 3,5 sec για τα πρώτα 100 km/h από στάση, ενώ η έκδοση saloon χρειάζεται 
3,4 sec. Παράλληλα η μεγαλύτερη ταχύτητα που πιάνει είναι τα 322 km/h. Μάλιστα, η Alpina ανα-
φέρει ότι η B5 Bi-Turbo Touring είναι το ταχύτερο wagon παραγωγής στον κόσμο. Η B5 Bi-Turbo 
διαθέτει σύστημα διεύθυνσης και για τους πίσω τροχούς, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα να 
μπορεί να στρέψει τους πίσω τροχούς μέχρι και 2,5 μοίρες. Η πολυτέλεια όμως δεν μένει μόνο στο 

μηχανισμό, αλλά και στο εσωτερικό του οχήματος, καθώς μερικές από τις λεπτομέρειες που το συ-
νοδεύουν είναι οι κεραμικές επιφάνειες φινιρίσματος, το μαλακό δέρμα Nappa. Τέλος, να σημειωθεί 

ότι η νέα Alpina B5 Bi-Turbo διατίθεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από 89.000 λίρες σε μορφή saloon και 
από 91.000 λίρες στην έκδοση Touring.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης γίνεται φέτος 20 χρονών και επιφυλάσσει εκπλήξεις, ειδικά αφιερώματα και εκδηλώσεις.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της γιορτής του φετινού ΦΝΘ, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της 20ης διοργάνωσης, που θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Μαρτίου 2018. Οι διοργανωτές παρουσιάζουν μερικά από τα πιο δυνατά ντοκιμαντέρ που θα δούμε στη 
Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστικοί ήρωες της διπλανής πόρτας, μουσικά ινδάλματα, θέματα που σοκάρουν, καθώς και σπουδαία ονόματα 
του ντοκιμαντέρ επιστρέφουν με τις νέες ταινίες τους. Για παράδειγμα: Από το Λονδίνο του ’60 και τα χρόνια με τον Μικ Τζάγκερ ως τους 
αυτοκαταστροφικούς εθισμούς και την αναγέννησή της, η ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας Μαριάν Φέιθφουλ ξετυλίγεται στο ντοκιμα-
ντέρ Faithfull που σκηνοθέτησε η γαλλίδα ηθοποιός Σαντρίν Μπονέρ. Ο πιο στενός βοηθός του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, πρώην ηθοποιός Λίον 

Βιτάλι, αποκαλύπτει στο Filmworker του Τόνι Ζιέρα όλα τα μυστικά που θα θέλαμε να ξέρουμε για τον αινιγματικό σκηνοθέτη: την ιδιοφυΐα, 
τις μεθόδους, αλλά και τις εμμονές του.

Η εταιρεία Flurry Analytics κατέγραψε 
και ανέλυσε τις ενεργοποιήσεις νέων 
smartphone και tablet που έγιναν παγκο-
σμίως την εβδομάδα πριν από τα Χριστού-
γεννα (19 έως 25 Δεκεμβρίου).
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε προέκυ-
ψε ότι η Apple ήταν η μεγάλη νικήτρια. Την 
δεύτερη θέση πήρε η Samsung. Τα iPhone 
and iPad, σύμφωνα με το gr.pcmag.com, 
κατέγραψαν ποσοστό 44% στο σύνολο των 
ενεργοποιήσεων mobile συσκευών, ενώ 
το ποσοστό της Samsung ήταν «μόλις» 
στο 26%, αρκετά μακριά πάντως από αυτό 
της Apple. Όπως μάλλον αναμενόταν, οι 
συσκευές με μέγεθος οθόνης 5 ιντσών και 
πάνω ήταν οι δημοφιλέστερες, αφού κατα-
γράφηκαν σε ποσοστό 53% του συνόλου, 
ενώ την περασμένη χρονιά ήταν στο 37% 
και το 2015 στο 27%.

H Ryanair ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία 
μεταφορών Ryanair Transfers, μια νέα 
πλατφόρμα κρατήσεων, σε συνεργασία με 
την CarTrawler.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα προσφέρει 
στους επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας 
την ευκαιρία να κάνουν κράτηση μέσα από 
μια μεγάλη ποικιλία επίγειων μεταφορών, 
περιλαμβανομένων ταξί, ιδιωτικών μετα-
φορών, λεωφορείων και σιδηροδρομικών 
συνδέσεων στις χαμηλότερες τιμές.
Ο Greg O’Gorman της Ryanair δήλωσε 
σχετικά: «Η νέα υπηρεσία είναι μία από τις 
πιο πρόσφατες καινοτομίες του προγράμ-
ματος της Ryanair «Always Getting Better». 
Οι επιβάτες της Ryanair επωφελούνται από 
τους χαμηλότερους ναύλους στην Ευρώπη 
και η νέα αυτή υπηρεσία εγγυάται τις χαμη-
λότερες τιμές και στις επίγειες μεταφορές». 
Από την πλευρά του ο Aileen McCormack 
της CarTrawler δήλωσε: «Η Ryanair σταδι-
ακά αναδεικνύεται σε «Amazon of Travel». 
Θα προσφέρουμε όλες τις επιλογές μετα-
φορών σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του 
επιβάτη. Αυτή είναι μία ακόμη συνεργασία 
σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ της μεγαλύ-
τερης ιστοσελίδας αεροπορικής εταιρίας 
στον κόσμο και του μεγαλύτερου παρόχου 
μεταφορών Β2Β στον κόσμο».
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CINEMA

THE GREATEST SHOWMAN

JUMANJI: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ

ΚΟΚΚΊΝΑ ΦΑΝΑΡΊΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΊ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ο ΜΑΓΊΚΟΣ ΑΥΛΟΣ
Η δράση με τίτλο «Πίσω από τους Πίνακες. 
Μία συνομιλία με τη ζωγραφική του Πάρι 
Πρέκα» θα παρουσιαστεί στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα, στις 17 Ιανουαρίου. Ώρα: 19:30. 
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ.
Σύνοψη:  Θέατρο και εικαστικές τέχνες 
συνομιλούν σε μία σειρά δράσεων που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος με το Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών ΑΠΘ, για δεύτερη συνεχή χρονιά 
την περίοδο 2017 – 2018. Όσον αφορά την 
συγκεκριμένη δράση με αφορμή τα άλογα, 
τα τάνκερ, το φως και το σκοτάδι του Πάρι 
Πρέκα, τέσσερις ηθοποιοί συνειρμικά μας 
οδηγούν σε κείμενα και τραγούδια του 
Νίκου Καββαδία, στίχους των Γιώργου 
Σεφέρη, Νικηφόρου Βρεττάκου, Τάσου 
Λειβαδίτη, Νίκου Γκάτσου καθώς και 
κείμενα από τον κατάλογο της έκθεσης του 
Τελλογλείου. Ιστορίες για αγκυροβόλια, 
«φευγιά» και μακρινούς ορίζοντες. Παίζουν 
οι: Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα 
Πουρέγκα, Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος 
Φιλιππίδης.

Η ταινία «The Greatest Showman» είναι ένα τολμηρό και πρωτότυπο μιούζικαλ που τιμάει τη γέννηση της show business και το 
αίσθημα του θαυμασμού που νιώθουμε όταν τα όνειρά μας πραγματοποιούνται. Εμπνευσμένη από τη φιλοδοξία και τη φαντασία 
του Φ.Τ Μπάρνουμ, η ταινία διηγείται την ιστορία ενός οραματιστή, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και τελικά δημιούργησε ένα 
μαγευτικό υπερθέαμα που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
Σκηνοθεσία: Michael Gracey 
Σενάριο: Jenny Bicks, Bill Condon 
Πρωταγωνιστούν: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya

Όταν τέσσερα γυμνασιόπαιδα ανακαλύπτουν μια παλιά κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια με έναν τίτλο video game που δεν 
έχουν ακούσει ποτέ έως τότε - Jumanji - αμέσως μεταφέρονται στην καρδιά της ζούγκλας του παιχνιδιού. Εκεί γίνονται 
κυριολεκτικά τα avatars που επέλεξαν: ο παίκτης Spencer γίνεται ένας αδίστακτος τυχοδιώκτης, ο ποδοσφαιριστής Fridge 
χάνει «τα δύο καλύτερα πόδια του σώματός του» και γίνεται ένας Αϊνστάιν, η δημοφιλής Bethany γίνεται ένας μεσήλικας 
καθηγητής και η συνεσταλμένη Martha γίνεται ένας σκληρός πολεμιστής. Αυτό που ανακαλύπτουν είναι ότι δεν παίζουν 
απλά το Jumanji - πρέπει να επιζήσουν από αυτό. Προκειμένου να νικήσουν το παιχνίδι και να επιστρέψουν στον πραγματι-
κό κόσμο, θα πρέπει να επιβιώσουν μέσα από την πιο επικίνδυνη περιπέτεια της ζωής τους, ή να παραμείνουν κολλημένοι 
και φυλακισμένοι στο παιχνίδι για πάντα.
Σκηνοθεσία: Jake Kasdan 
Σενάριο: Chris McKenna, Erik Sommers, Jake Kasdan, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner 
Πρωταγωνιστούν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Missy Pyl, Nick Jonas, Bobby Cannavale

Το έργο «Κόκκινα φανάρια» ανεβαίνει στο 
Θέατρο Αυλαία. Παραστάσεις θα πραγ-
ματοποιούνται έως τις 25 Ιανουαρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
η γενική είσοδος και 8 ευρώ των ανέργων 
και των φοιτητών. Σύνοψη: «Μέσα από 
αυτή την παράσταση, το Θέατρο του 
Άλλοτε θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει 
και να σχολιάσει το θέμα της πορνείας 
ωμά και ρεαλιστικά, αφήνοντας στην άκρη 
τη συνηθισμένη σεξιστική, ωραιοποιημένη 
εικόνα των γυναικών αυτών, που με τη 
νόμιμη σφραγίδα του κράτους και της κοι-
νωνίας υποφέρουν μια στιγματισμένη ζωή 
γεμάτη κινδύνους, κακοποιημένες ψυχικά 
και σωματικά. Γυναίκες που είτε μεγάλω-
σαν μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, 
γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά 
σε μικρή ηλικία από συγγενείς και φίλους, 
γυναίκες – σκλάβες που αναγκάστηκαν 
βίαια να παραδώσουν τα σώματα τους, 
ζουν και αναπνέουν ανάμεσα μας ήσυχες, 
τραυματισμένες και αθόρυβες σαν φαντά-
σματα. Σαν αόρατοι άνθρωποι», αναφέρει 
το σκηνοθετικό σημείωμα. Παίζουν μεταξύ 
άλλων οι: Ολγα Καλαμάρα, Δημήτρης 
Βασιλειάδης, Τζώρτζια Βογιατζόγλου, 
Αννα – Μαρία Γάτου, Μαρία Σεμερτζίδου,  
Βαρβάρα Δουμανίδου, Θεοδώρα Κωστά-
κου, Στέργιος Κωνσταντζίκης

Το Θέατρο ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ συνεχίζει στη 
Θεσσαλονίκη, για 17η συνεχόμενη χρονιά 
τη θεατρική σειρά μυστηρίου «ΚΑΘΕ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ», της Αγκά-
θα Κρίστι. Ώρα: 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 
10 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ το φοιτητικό 
και 5 ευρώ των ανέργων.
Σύνοψη: Έξι άνθρωποι, σ’ ένα μικρό χω-
ριό της Αγγλίας,  μαζεύονται ένα πληκτικό 
και ανιαρό απόγευμα για να πάρουν το 
τσάι τους. Και για να … σκοτώσουν την 
ώρα τους, αποφασίζουν να δημιουργή-
σουν τη «Λέσχη του Εγκλήματος».  Ανάμε-
σά τους και η μις Μαρπλ, μια ηλικιωμένη 
και, φαινομενικά,  φιλήσυχη κυρία που 
ασχολείται κυρίως με το πλεκτό της. Φαι-
νομενικά. Γιατί πίσω απ’ αυτό το ήρεμο και 
καλοκάγαθο πρόσωπο κρύβεται ένα από 
τα πιο κοφτερά μυαλά της ανθρωπότητας. 
Και μόνο αυτή θα καταλάβει τι φοβόταν η 
Γκλάντυς. Και μόνο αυτή θα ρωτήσει γιατί 
ο δολοφόνος άναψε τσιγάρο. Και μόνο 
αυτή θα μαντέψει το μυστικό της Κάσον. 
Παίζουν οι: Γιώργος Γκασνάκης,  Γιώργος 
Καμπούρης , Στεφανία Κουφοπούλου, 
Νατάσα Αγγελοπούλου, Δανάη Μηλίνη και 
η Ελένη Καραμεσίνη.

Η παιδική παράσταση «Ο Μαγικός Αυλός» 
ανεβαίνει στην σκηνή του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, έως και τις 14 
Ιανουαρίου. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ 
γενική είσοδος.
Σύνοψη: Ο βασιλιάς της μέρας και η 
βασίλισσα της νύχτας, κάποτε αγαπήθηκαν 
τρελά και αποφάσισαν να ενωθούν. Όμως 
η αγάπη τους αυτή κράτησε πολύ λίγο. 
Εκείνη ήταν φτιαγμένη από ψέματα και 
κακία, εκείνος από αλήθεια και καλοσύνη. 
Εκείνη ήθελε να εξουσιάζει με το σκοτάδι, 
εκείνος ήθελε να βασιλεύει με το φως. 
Πώς να ταιριάξουνε λοιπόν; Χώρισαν, 
και η μεγάλη αγάπη τους έγινε αμέσως 
έχθρα. Παίζουν οι: Γιώργος Διαμαντίδης, 
Μαριλένα Ζουμπούλογλου, Μάγδα Θεο-
σίδου, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Ηλέκτρα 
Κόντογλου, Νίκος Κύρτσος, Σοφία Μπερ-
μπερίδου, Πλάτων Τσιπίδης, Ελισάβετ 
Χατζηβασιλείου.
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συνέντευξη

Αρχίζει να καταλαγιάζει ο χαρούμενος θόρυβος από τις ευχές 
και τα τραγούδια για τα γεννητούρια του νέου έτους 2018.Το 
νεογνό, παιδί του εικοστού πρώτου αιώνα και της δεύτερης 
δεκαετίας του, είναι από τα στερνοπούλια τους διότι όπως όλοι 
γνωρίζουμε κάθε φαλλοκράτης αιών έχει το συνήθειο να αρα-
διάζει με κάθε δεκαετία ακριβώς δέκα τέκνα κι έπειτα να της 
δίνει δρόμο για να συνεχίσει με μιαν άλλη, νέα, ακριβώς τα ίδια 
μέχρι το τέλος του βίου του. Το βρέφος αφού συνέβαλε αρ-
χικώς στον θόρυβο όπως όλα τα βρέφη σώπασε, εστίασε το 
βλέμμα του και μας κοίταξε κατάματα.

Πως σου προκαλεί δέος και αμηχανία αυτή η ματιά των μω-
ρών! Σκέφτεσαι συχνά ποιος ή τι είναι πίσω από αυτό το βλέμ-
μα … θέλει κάτι; Τι θα γίνει σαν μεγαλώσει; Τι σχέση θα έχετε; τι 
μπορεί να έχει για ‘σένα;  Ευτυχώς που υπάρχουν οι ρουτίνες 
για να δραπετεύει κανείς από την αμηχανία του! Το λοιπόν ας 
αναρωτηθούμε «Τίνος μοιάζει το μωρό;» Που πάει να πει για 
τους φυσιογνωμιστές “τι μπορώ να περιμένω από αυτό;”

Κοίτα φάτσα! Είναι παιδί των γονιών του το δίχως άλλο. Του 
υπερφίαλου και γκατζετάκια 21ου αιώνα του Νεοϊμπεριαλι-
στή που πήρε εργολαβία την παλινόρθωση της αποικιοκρατί-
ας και μόλις ακόμα στην εφηβεία του έχει ήδη αιματοκυλίσει 
τον κόσμο. Υπάρχει από τώρα στην έκφραση του τζούνιορ μια 
ιδέα λουσάτου κρετινισμού. Σαφώς κι έχει κι απ’ τη μάνα του. 
Αυτή η μέγαιρα δεκαετία που όλο σε κρίση βρίσκεται, από 
την πρώτη μέρα του γάμου της, μέχρι τώρα έχει αραδιάσει το 
ένα μοχθηρό κωλόπαιδο πίσω από το άλλο. Τύφλα να ‘χουν 
οι Ντάλτον. Πως να γλιτώσει τούτο το δύσμοιρο (κι εμείς από 
αυτό) από το πανίσχυρο στριγγλογονίδιό της; Έχει κι αυτό το 
κεφάλι οχτάρι σε σχήμα φασολιού… Τι άλλο από αιματηρή και 
γενοκτόνα λιτότητα μπορεί να φέρει τούτο το όσπριο; 

Κι αν καλοκοιτάξεις τη μούρη του «υπό το φως της ενημέρω-
σης» και «στη σκιά των γεγονότων» αρχίζει να αχνοφαίνεται 
κάτω από τη μύτη του ένα απαίσιο αγκαθωτό ερντογανικό 
μουστάκι. Σαφώς η απο-φασιστικότητα του ύφους του το δεί-
χνει έτοιμο να μεγαλουργήσει με τρόπο μοναδικό κι ευαίσθητο 
«παίρνοντας την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία». Το βλέπεις 
να παίζει με τα τουβλάκια του γραπωμένο στο καρεκλάκι του 
και πείθεσαι ότι θα κάνει τέτοιο ξεπούλημα βωμών και εστιών 
που δύσκολα θα ματαγίνει. Κι αυτό του το στόμα, σήμα κατα-
τεθέν της οικογένειας, θα μας πνίξει στο ψέμα τόσο που όταν 
ξαναξεχυθούν οι λασποπλημμύρες δεν θα βρουν κανένα μας. 

Μα αυτά τα βλέπω εγώ ένας πενηντάρης ο οποίος σύμφωνα 
με τον Μαρκ Τουέην υποχρεούμαι να είμαι απαισιόδοξος για να 
μην χαρακτηριστώ ανόητος. Ίσως όμως αυτή την στιγμή άλλα 
νεανικά μάτια γεμίζουν ουρανό, άλλα χειλάκια ορκίζονται στην 
αλήθεια κι άλλες μικρές γροθιές σφίγγονται αποφασιστικά για 
να σταματήσουν αυτήν την κακή σπορά… (φωτο Άλμπρεχτ 
Ντύρερ «Αγγελούδι που θρηνεί»)

*Ο κ. Γίγας είναι βραβευμένος εικαστικός

Τίνος μοιάζει το μωρό (2018);

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΓΑΣ*Ακολουθώντας τον κανόνα, που θέλει 
τους ανθρώπους που γράφουν να 
έχουν την επαγγελματική διαστρο-
φή της παρατηρητικότητας, η Αγάπη 
Ντόκα - μέλος της Ένωσης Λογοτε-
χνών Βορείου Ελλάδος - έμαθε να 
παρατηρεί τον κόσμο από τη δική 
της χιουμοριστική οπτική γωνία και 

να πλάθει ρόλους και ιστορίες καθημερινών ανθρώπων, 
τους οποίους μας συστήνει σήμερα μέσα από την «Κ».

Πόσο καταδικασμένοι να είναι σπάνιοι αποδόθηκαν 
στο βιβλίο οι πρωταγωνιστές σας; Θα μας μιλήσετε γι 
αυτούς;
Η Χαρά: σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, η καθημερινότη-
τά της μια χρυσή ρουτίνα. Διαβάζει μία φράση κι αρχί-
ζει να πιστεύει ότι πάσχει από μία σπάνια ασθένεια: την 
Διαβομονογαμία! Κάνει βουτιές μέσα της, παλεύει με τα 
Πρέπει του Κόσμου και τα Θέλω τα δικά της, συγκρούεται 
με τον εαυτό της -που της κάνει τον δικηγόρο του διαβό-
λου- και αποφασίζει να… (χαμόγελο). Ο Τάκης: ο σύζυ-
γος της Χαράς, ο πρώτος και μοναδικός της έρωτας, ένας 
συνηθισμένος τύπος. Ο Γιάννης: συνάδελφος της Χαράς, 
το αντικείμενο του πόθου της, ο όφις στον Παράδεισο, η 
αιτία να αρχίσει τις βουτιές και να σπάσει τη χρυσή της 
ρουτίνα. Η Βέτα, η Μάρα και η Τζίνα: οι κολλητές της Χα-
ράς -χωρίς καμία άλλη επεξήγηση. Μπλεγμένοι όλοι σε 
καταστάσεις για γέλια και για κλάματα!

Ο τίτλος του είναι από εκείνους που προκαλούν τον 
αναγνώστη να το διαβάσει. Ποντάρατε σ’ αυτόν όταν 
χτυπήσατε την πόρτα του εκδοτικού οίκου «Θερμαϊ-
κός»;
Επειδή βιβλία κυκλοφορούν αμέτρητα και ο κόσμος ελ-
κύεται από το ξεχωριστό, ήξερα ότι ο συγκεκριμένος τίτ-
λος θα έκανε τη διαφορά.

Πώς τον εμπνευστήκατε;
Από μία φράση του Λα Ροσφουκώ: «Μπορεί κανείς να 
βρει γυναίκες που δεν είχαν καμία ερωτική σχέση στη 
ζωή τους, αλλά είναι ΣΠΑΝΙΟ να βρει γυναίκες που εί-
χαν μόνο μία. Αυτή η μικρή λεξούλα πυροδότησε όλη την 
ιστορία μέσα μου. Αυτή η φράση πυρπόλησε την ηρωίδα 
μου.

Με το χιούμορ σας κάνατε πολλούς ανθρώπους να χα-
μογελάσουν. Σας ικανοποιεί όταν σας ευχαριστούν για 
το λόγο αυτό οι αναγνώστες;
Είναι ο λόγος που με κάνει να συνεχίζω να γράφω, όσο κι 
αν ακούγεται κλισέ αυτό. Η καθημερινότητα προσφέρει 
συγκινήσεις δακρύων κι αφού μπορώ, γιατί να μην κάνω 
τους άλλους να χαμογελάσουν;

Έχουμε ανάγκη σήμερα από ένα αυθόρμητο χαμόγελο;
Έχουμε ανάγκη κυρίως από ένα χαμόγελο. Κι όταν αυτό 
βγαίνει αβίαστα, μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την ώρα 
κρατάμε ένα κομμάτι ευτυχίας!

Η «Καταδικασμένη» απευθύνεται σε γυναίκες κυρί-
ως. Ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε στις αναγνώ-
στριές σας;
Το μήνυμα το βρίσκει η κάθε μία μόνη της με τον τρόπο 
που υποδεικνύει η Χαρά: κάνοντας βουτιές, φτάνοντας 
στον πάτο κι ανακαλύπτοντας έτσι τον Εαυτό της. Όμως, 

στην ίδια διαδικασία μπαίνουν και οι άντρες που το δια-
βάζουν.

Δεν είναι όμως και η πρώτη σας συγγραφική προσπά-
θεια.
Η «Καταδικασμένη», είναι το πρώτο μου βιβλίο που εκ-
δόθηκε αυτό που πίστευα περισσότερο για το ξεκίνημά 
μου. Το 2016, με τα κείμενά μου «Στην κρίση μη μ’ αγα-
πάς» και «Να το αποφεύγεις το ηλιοβασίλεμα», είχα πάρει 
μέρος στο συλλογικό βιβλίο «Αχτίδες στο σκοτάδι» των 
εκδόσεων «Ανάτυπο».

Το δείγμα γραφής σας, ωστόσο, το πήρατε αρκετά 
νωρίτερα και μάλιστα σύμφωνα με το βιογραφικό σας 
έχετε βραβευτεί γι αυτό …
Έλαβα Έπαινο για το διήγημά μου «Χίλιες και μία νύ-
χτες» στο διαγωνισμό «Λογοτεχνικές πένες», που συν-
διοργάνωσαν το 2016 οι εκδόσεις «Γράφημα» και το 
GoodBooksweb.com, ενώ το διήγημά μου «Το θλιμμένο 
παλικαράκι» πήρε Τιμητική Διάκριση Συμμετοχής από την 
ΕΛΒΕ, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος για το Λογοτεχνικό Αναλόγιο 2017. Πέρσι επίσης, 
το διήγημά μου «Α, ρε μαλάκα …» κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση στον 5ο Διαγωνισμό Ελεύθερης Γραφής που συν-
διοργάνωσαν οι Εκδόσεις «Γράφημα» και τα «koalakia.
blogspot.com».

Από πού εμπνέεστε τις ιστορίες σας;
Οι άνθρωποι που γράφουν έχουν την επαγγελματική δι-
αστροφή της παρατηρητικότητας. Οι κεραίες τους συλ-
λαμβάνουν ιδέες από ένα γεγονός στο δρόμο, από ένα 
πρόσωπο στην καφετέρια, από μία κουβέντα που θα πει 
κάποιος στο λεωφορείο, από ένα σχόλιο της γειτόνισσας, 
από μία ατάκα που θα πετάξει κάποιος στην παρέα. Εμέ-
να, αυτή τη φορά, μου έφτασε να διαβάσω μία φράση. Τις 
υπόλοιπες, από την δεξαμενή όλων των παραπάνω.

Τι να περιμένουμε στο μέλλον;
Κάτι που δεν θα είναι η συνέχεια της Καταδικασμένης 
– όπως μου έχουν ζητήσει πολλοί, ούτε κάτι παρόμοιο, 
καθώς μου αρέσει να μην επαναλαμβάνομαι. Ήδη δου-
λεύω δύο διαφορετικά -και μεταξύ τους- σε ύφος βιβλία, 
εξασκώντας και προχωρώντας τη γραφή ένα βήμα πα-
ραπέρα.

«Καταδικασμένη να είμαι σπάνια»
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πολιτισμός

LIVING ROOM PROJECT
Το project της Marian Wijnvoord «Living 
Room Project» παρουσιάζεται στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στη Μονή 
Λαζαριστών. Διάρκεια: έως 14 Ιανουαρίου. 
Τιμές εισιτηρίων: 3 ευρώ το κανονικό και 
1,5 ευρώ το μειωμένο.
Το The Living Room Project προκαλεί τα 
παραδοσιακά ιστορικο-καλλιτεχνικά πλαίσια, 
καθώς και τις κριτικά απόμακρες κρίσεις 
μας. Η συμμετοχή του κοινού κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ανοίγει εκ νέου τον διάλογο για 
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και 
παρατηρείται η τέχνη. Αναδεικνύει έναν 
εναλλακτικό, ελάχιστα διαδεδομένο τρόπο 
θέασης του έργου ζωγραφικής – τη συμβί-
ωση με το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό που έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία στην έκθεση ενός 
έργου τέχνης είναι το πλαίσιο: πού εκτίθεται 
και σε ποιο περιβάλλον. Όταν ο πίνακας φεύ-
γει από τον τοίχο του μουσείου, αποκόπτεται 
από τα συνήθη πλαίσια αναφοράς του.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΊΑ

Το «Θάνατος στη Βενετία» είναι το βιβλίο 
του Thomas Mann. Περίληψη: Το βιβλίο 
γράφτηκε το 1912 κι είναι ένα εκπληκτικής 
δεξιοτεχνίας χρονικό της παρακμής, της 
κάθε είδους παρακμής. Ο βραβευμένος 
με Νόμπελ Thomas Mann αναλύει και 
καταγράφει με ακρίβεια τις τάσεις της επο-
χής του, τις αγωνίες της ωριμότητας, την 
άβυσσο του θανάτου, που περισσότερο από 
καθένα βιώνει και αισθάνεται ο καλλιτέ-
χνης, ο δημιουργός.
Ο πενηντάχρονος Γκούσταφ Άσενμπαχ, 
ένας επιτυχημένος συγγραφέας, ταξιδεύει 
στη Βενετία για διακοπές. Στη διάρκεια ενός 
γεύματος στο ξενοδοχείο, την προσοχή του 
τραβάει ένα εξαιρετικά όμορφο αγόρι. Τιμή 
εκδότη: 11 ευρώ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΑΤΊΕΣ

A PAINTING IS BEATEN  
BY A MAN

CUPRUM- ΔΊΑΦΟΡΑ 
ΔΥΝΑΜΊΚΟΥ

CHE ΓΥΜΝΟΊ ΣΤΗΝ ΚΡΊΣΗ TO ΜΟΝΑΣΤΗΡΊ ΤΗΣ ΠΑΡΜΑΣ

Η έκθεση «Παράλληλες ματιές», φιλοξενείται 
στη Ζώγια. Διάρκεια: έως τις 11 Μαρτίου. 
Είσοδος δωρεάν. 
Οι δυο φωτογράφοι, Δημήτρης Βαρδακα-
στάνης και  Γιάννης Τζέμος, εκθέτουν δου-
λειές τους και «συνδιαλέγονται» μέσα από το 
προσωπικό τους βλέμμα. Ο πρώτος αναζητεί 
την έμπνευσή του «Μετά τη βροχή», ενώ ο 
δεύτερος εκθέτει «Φωτογραφίες σε καμβά». 
Ο Δημήτρης Βαρδακαστάνης στις δικές του 
φωτογραφίες ακολουθεί, όπως λέει «την 
επιθυμία να ξεπορτίσει με το που σταματάει 
να βρέχει». Ο Γιάννης Τζέμος κάθε φορά 
που ξανακοιτούσε τις παλιές αναλογικές 
φωτογραφίες του, σκεφτόταν πάντα ότι 
αξίζει κάποια στιγμή ν’ αποκτήσουν μια άλλη 
διάσταση πέραν της αναμνηστικής.

Ο διεθνούς φήμης, εικαστικός-περφόρμερ, 
Φίλιππος Τσιτσόπουλος, θα βρίσκεται στην 
γκαλερί «Λόλα Νικολάου» με μία ιδιαίτερα 
πρωτότυπη έκθεση-περφόρμανς. Διάρκεια: 
έως 3 Φεβρουαρίου. Είσοδος δωρεάν.
«Η θεματολογία της αφορά στο ψυχικό 
‘’τραύμα’’, όπως ερμηνεύτηκε από τον 
Φρόυντ, το οποίο ο δημιουργός το πραγ-
ματεύεται ως τέτοιο πάνω στο φαινόμενο 
της τέχνης. Παραφράζοντας την περιβόητη 
φράση του πατέρα της ψυχανάλυσης από 
ένα γράμμα που στέλνει στον μαθητή του 
Φερέντσι, ‘’ένα παιδί χτυπιέται’’, ο δημιουρ-
γός Τσιτσόπουλος παράγει ευφυώς τη φρά-
ση: «η τέχνη χτυπιέται από έναν άνθρωπο». 
Η φροϋδική φράση αφορά στη γέννηση του 
μαζοχισμού, ενώ η φράση του καλλιτέχνη 
φλερτάρει με μία σαδιστική λογική της 
σχέσης του δημιουργού με το αντικείμενο 
της τέχνης καθ’ εαυτό», έχει αναφέρει για 
την περφόρμανς ο Γιάννης Μήτρου. 

Η ομαδική έκθεση «Cuprum-Διαφορά Δυ-
ναμικού» φιλοξενείτε στην Gallery Chalkos. 
Διάρκεια: έως 27 Ιανουαρίου. Είσοδος 
δωρεάν.
Τα πειράματα του Λ. Γαλβάνι (Luigi Galvani) 
με τον χαλκό οδήγησαν στην ανακάλυψη της 
ιδιότητάς του να παρουσιάζει «διαφορά δυ-
ναμικού» όταν έρχεται σε επαφή με άλλα μέ-
ταλλα κι ήταν καθοριστικά στην επινόηση της 
πρώτης ηλεκτρικής στήλης. Οι τρεις μορφές 
ηλεκτρισμού, καθόρισαν τρεις επινοήσεις 
θεματικών και αποτέλεσαν τους άξονες που 
εκτυλίσσονται τα περιεχόμενα των έργων 
τέχνης που παρουσιάζονται στην ομαδική 
έκθεση, «Cuprum-Διαφορά Δυναμικού». 
Συμμετέχουν οι: Άννα Αντάρτη, Athanasart, 
Αντιγόνη Βαλλέρυ, Χρήστος Καρράς, Καλή 
Κατσούρη, Iάσονας Κοντογιάννης, Μαρία 
Κτιστοπούλου, Γιολάντα Κουντούρη, Costis, 
Έλενα Λακιώτη, Κώστας Μίχαλος, Σταυρού-
λα Μιχαλοπούλου, Βίκυ Μουδήλου, Τάσος 
Νικάκης, Αλεξάνδρα Πετρανάκου, Χρήστος 
Σκούρτης, Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Βασι-
λεία Τάτση, Παρασκευή Τσιμοπούλου, Έλενα 
Χατζηαθανασίου, Δήμητρα Σιάτερλη, Pino 
Pandolfini.

Το βιβλίο «Che, Εικόνες μιας ζωής» έχει 
την υπογραφεί της Ματίλντα Σάντσεζ. 
Περίληψη: Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ανήκει 
μόνο στον εαυτό του. Πενήντα χρόνια μετά 
την εκτέλεσή του σε βουνό της Βολιβίας, 
ο Τσε μοιάζει να μας στέλνει ένα τελευταίο 
συνωμοτικό κλείσιμο του ματιού που 
παρακινεί σε εξέγερση. To βιβλίο υπερβαί-
νει τα όρια της βιογραφίας και του απλού 
φωτογραφικού άλμπουμ. Μέσα από τις 
τετρακόσιες φωτογραφίες, πολλές από 
αυτές ανέκδοτες, επιλέγει να προτείνει ένα 
οδοιπορικό στο οποίο, εν είδει σεμιναρίου, 
εικόνες και αφήγηση, φωνές και ορά-
ματα συνδυάζονται και αναμειγνύονται. 
Επομένως πρόκειται για ένα βιβλίο-φιλμ 
στο οποίο, μισό αιώνα μετά το θάνατό του, 
ο Τσε Γκεβάρα καλπάζει και πάλι. Τιμή 
εκδότη: 15,50 ευρώ.

«Γυμνοί στην κρίση» είναι το βιβλίο 
λεύκωμα Κώστα Μητρόπουλου. 
Περίληψη: Με το γνωστό του χιούμορ, 
ο πολύπειρος γελοιογράφος Κώστας 
Μητρόπουλος σχολιάζει, σατιρίζει και 
δείχνει τον δρόμο της εξόδου από 
την Κρίση που δεν είναι άλλος από 
το ρέμα. Γιατί όπως σημειώνει και ο 
ίδιος στο προλογικό του σημείωμα: «Ο 
γκρεμός είναι γκρεμός. Πάει και τελεί-
ωσε. Το ρέμα όμως μπορεί πιο κάτω 
να γίνεται ποτάμι. Με νεράκι γάργαρο. 
Με φυλλωσιές δροσερές στις όχθες. 
Και εκεί μπορεί να σεργιανάνε νε-
ράιδες και να χοροπηδούν συλφίδες! 
Ζουμερές, αφράτες, παιχνιδιάρες! Εν 
ολίγοις. Συνοψίζοντας, το μέλλον έχει 
θέσεις για πάρκινγκ. Οι πιθανότητες 
να έχουμε και αυτοκίνητο πάλι είναι 
αρκετούτσικες! Μην το αποκλείετε 
καθόλου». Τιμή εκδότη: 15,50 ευρώ.

«Το μοναστήρι της Πάρμας» είναι 
ο τίτλος του βιβλίου του Σταντάλ. 
Περίληψη: Μια εξαίσια αναπόληση 
του Μιλάνου του 1796, τον καιρό της 
γαλλικής κατοχής, καθώς και το δρά-
μα του Βατερλώ. Το βιβλίο καθόρισε 
το ίδιο το μυθιστορηματικό είδος και 
θεωρείται από πολλούς το σημαντικό-
τερο γαλλικό μυθιστόρημα του 19ου 
αιώνα. Πρόκειται για ένα αφηγημα-
τικό παραλήρημα νεανικής τόλμης 
και πάθους με φόντο τα χρυσαφένια 
τοπία της Ιταλίας μέσα και έξω από τον 
ναπολεόντειο κόσμο. Ο έρωτας, οι συ-
νωμοσίες, η τέχνη της μηχανορραφίας 
και η πολιτική μαζί με όλα σχεδόν τα 
ανθρώπινα προτερήματα και ελαττώ-
ματα διεκδικούν το μερίδιό τους σε 
έναν καταιγισμό μικρών και μεγάλων 
επεισοδίων. Τιμή εκδότη: 18,80 ευρώ.
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Τ
ο πολύκροτο μυθιστόρημα του Όσκαρ Ου-
άιλντ «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι», θα 
«ανέβει» στη σκηνή του Μεγάρου Μου-
σικής Θεσσαλονίκης από τις 2 έως τις 4 
Φεβρουαρίου, υπό τις οδηγίες της κατα-
ξιωμένης και ταλαντούχας καλλιτεχνικής 
διευθύντριας Τατιάνας Παπαδοπούλου. 
Αποφοίτησε με υποτροφία από τη Royal 

Academy of Dance του Λονδίνου, είναι καλλιτεχνική δι-
ευθύντρια της ομάδας σύγχρονου χορού «Χορευτές του 
Βορρά», των αναγνωρισμένων σχολών από το κράτος 
«Arabesque», καλλιτεχνική υπεύθυνη του Φεστιβάλ Χορού 
«Μotum» του δήμου Καλαμαριάς και performers manager 
του Tedx Thessaloniki. Η ίδια μιλά στην Karfitsa για τη δια-
φορετική προσέγγιση που έδωσε στην παράσταση, την επι-
στροφή της στην Ελλάδα, τα μελλοντικά της σχέδια αλλά και 
τις… δυνατότητες που (δεν) υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. 

Τι θα δούμε από τους «Χορευτές του Βορρά» στην πα-
ράσταση  «Tο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»;  
Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μία  παράσταση σύγ-
χρονου χορού με πολλά χοροθεατρικά στοιχεία. Η ιστορία 
μας θίγει το θέμα του ηδονισμού, της φιλαυτίας όπως αντι-
κατοπτρίζεται στο φαίνεσθαι και την εμμονή των σύγχρο-
νων ανθρώπων με την εξωτερική τους εμφάνιση. Μετά την 
προγενέστερη ενασχόλησή μου με το συγγραφέα Όσκαρ 
Ουάιλντ και το πρώτο έργο που μετέφεραν με επιτυχία οι 
«Χορευτές του Βορρά» στο φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ, 
«Τα γενέθλια της Ινφάντα», νιώθω ότι έχω έρθει ένα βήμα 
πιο κοντά στη σκέψη και τη σύλληψη του συγγραφέα όσον 
αφορά στα κοινωνικά θέματα που αγγίζει. Με το συγκεκρι-
μένο έργο θέλουμε να στρέψουμε τον θεατή να κοιτάξει τη 
δική του αντανάκλαση στον καθρέφτη και να συνομιλήσει 
με το εγώ του.  

Πως εμπνευστήκατε αυτήν την διαφορετική προσέγγιση 
του μυθιστορήματος του Όσκαρ Ουάιλντ; Θέλετε να πε-
ράσετε κάποιο μήνυμα μέσα από αυτό; 
Όπως σας ανέφερα, είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαι 
με έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Νιώθοντας πιο ασφαλής ότι τα 
νοήματα δε θα χαθούν, η σκέψη μας ήταν ότι δεν θέλαμε η 
παράσταση να είναι μια στεγανότυπη περιγραφή του βιβλί-
ου. Ανταλλάξαμε λοιπόν και τους ρόλους και δώσαμε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντόριαν σε μία γυναίκα. Η επι-
λογή διανομής cross gender εκφράζει μία ανάγκη να κατα-
δείξουμε ότι οι γυναίκες στη σημερινή εποχή ταλανίζονται 
πιο πολύ από την εμμονή με την όψη, αλλά και ταυτόχρονα 
ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν κάνει διακρίσεις φύλων, 
ηλικίας, χαρακτήρων ή μορφών. Επειδή ακριβώς είναι ένα 
γενικότερο φαινόμενο με αποκορύφωμα τη φρενίτιδα των 
social media και της επεξεργασίας των φωτογραφιών με 
τρόπο που μοιάζουν ενίοτε πανομοιότυπες, θα θέλαμε να 
αφιερώσουμε το έργο σε όσους δε μπορούν να αντιστα-
θούν στην ανάρτηση μίας selfie!  Το πιο ωραίο χαμόγελο εί-
ναι αυτό της ψυχής μας, αυτό όλοι μας το γνωρίζουμε αλλά 
λίγοι το συνειδητοποιούμε. 

Είχατε μία καταξιωμένη και πολλά υποσχόμενη καριέ-
ρα στο Λονδίνο, πως αποφασίσατε να επιστρέψετε στην 
Ελλάδα; 
Οι καλλιτέχνες ως γνωστόν είμαστε έντονα συναισθημα-
τικοί και παρορμητικοί χαρακτήρες. Γύρισα στην Ελλάδα, 
στην Αθήνα συγκεκριμένα, για έναν έρωτα. Ερωτική μετα-
νάστρια, λοιπόν, σε άλλη πόλη, ενώ ζούσα από τα 16 μου 
στο Λονδίνο με την υποτροφία σπουδών που είχα πάρει. 
Μετά όμως από ένα σοβαρότατο τραυματισμό στην σπον-
δυλική μου στήλη  επέστρεψα και πάλι πίσω στην αφετηρία 
μου, στη γενέτειρα πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Όταν επα-
νήλθα, το 1994, δημιούργησα την ομάδα «Οι Χορευτές του 
Βορρά» με τον Γ. Μαργαρώνη και το 1998 ανέλαβα εξ ολο-
κλήρου την καλλιτεχνική διεύθυνση της ομάδας.  Ένιωσα 
την ανάγκη, ιδίως μετά το ατύχημα και τις δύσκολες εκεί-
νες ώρες, μέρες, μήνες, να συμβάλλω,  να βάλω κι εγώ 
ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα πολιτισμού στην πόλη που 
με γέννησε και η οποία με κράτησε κοντά της όλα αυτά τα 
χρόνια. 

 «Το να έχεις ανέλιξη στη Θεσσαλονίκη ως 
χορευτής είναι αδύνατον»

συνέντευξη

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΊΑΝ ΓΚΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ… SELFIES

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

Ποια θα λέγατε ότι ήταν -μέχρι σήμερα- η παράσταση της 
ζωής, είτε ως χορεύτρια είτε ως χορογράφος; 
Ως χορογράφος, δεν ήταν παράσταση. Ήταν απλά ένα κομ-
μάτι το οποίο έχω χορογραφήσει μέσα σε μόλις δύο ώρες. 
Είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Ελύτη που μου είχαν 
κάνει δώρο σε μορφή CD και μου χάρισαν την πιο αυθόρμη-
τη και γεμάτη συγκινήσεις χορογραφία μου. Ως χορεύτρια 
νομίζω θα διάλεγα την πρώτη επαγγελματική μου παράστα-
ση κλασσικού μπαλέτου στο Λονδίνο στο ρόλο της Κίτρι από 
τον Δον Κιχώτη. Αγαπημένος ρόλος και ποτέ δε θα ξεχάσω 
αυτήν την αίσθηση της πληρότητας σαν να κατέχεις τον κό-
σμο όλο, όταν πρωτοκοίταξα από την κουίντα το κατάμεστο 
και τεράστιο, για τα έως τότε μάτια μου, θέατρο. 

Η Θεσσαλονίκη, είναι μία πόλη που δίνει δυνατότητες σε 
χορευτές και χορογράφους να ανελιχθούν και να ανα-
δειχτούν; 
Δε συνηθίζω να είμαι απαισιόδοξη αλλά θα τολμήσω να πω 
πως δυστυχώς όχι. Κάποτε υπήρχε τουλάχιστον το χορο-
θέατρο του ΚΘΒΕ που πλέον δεν υφίσταται. Σήμερα, απο-
φοιτούν καθηγητές χορού από Επαγγελματικές Σχολές της 
πόλης, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να εργαστούν ως 
χορευτές, διότι στις ομάδες χορού τα χρήματα που κερδί-
ζουν είναι 300-400 ευρώ ΤΟ ΧΡΟΝΟ! Στην Αθήνα, οι δυνα-
τότητες είναι σαφώς περισσότερες γιατί υπάρχει και πληθυ-
σμιακά περισσότερο κοινό να στηρίξει τις παραστάσεις, είναι 
η Εθνική Λυρική Σκηνή, γενικότερα τα πολιτιστικά δρώμε-
να, ως πρωτεύουσα, εδράζουν εκεί. Το να έχεις ανέλιξη στη 
Θεσσαλονίκη ως χορευτής είναι αδύνατον! Όσα παιδιά από 
την πόλη μας κάνουν καριέρα έχουν φύγει στο εξωτερικό ή 
έστω στην Αθήνα. Αλλά θεωρώ ότι ευθυνόμαστε κι εμείς, το 
κοινό δηλαδή, γιατί γίνονται παραστάσεις αλλά δεν τις στη-
ρίζουμε και δεν πηγαίνουμε να τις δούμε. Όλα είναι κύκλος 
κι εάν δεν στηρίζουμε τέτοιες παραστάσεις, επαφιόμενοι 

στη μιζέρια και στο πνευματικό τέλμα, θα πάψουν να υπάρ-
χουν κι αυτές οι λίγες. 

Ποιοι είναι οι επόμενοί σας στόχοι/project για τους «Χο-
ρευτές του Βορρά»;   
Επειδή είναι πολύ κουραστικό και χρονοβόρο να στήσεις 
από το μηδέν μία τέτοια παράσταση έως το τελικό αποτέ-
λεσμα, στόχος μας είναι το ίδιο έργο να μπορέσει να ταξιδέ-
ψει σε όσο περισσότερες πόλεις μπορούμε. Δε σας κρύβω 
όμως ότι επιθυμία μας είναι και η παρουσίαση του έργου 
στο εξωτερικό, για το στόχο αυτό άλλωστε γίνονται ήδη 
προσπάθειες κι έχουν υπάρξει και απροσδόκητες προσκλή-
σεις σε Φεστιβάλ. 

Πέραν από τους Χορευτές του Βορρά ασχολείστε με κά-
ποια άλλη καλλιτεχνική δραστηριότητα; 
Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι καλλιτεχνική υπεύθυνη και 
πολύ περήφανη για το δρώμενο αυτό, στο Φεστιβάλ Χορού 
MOTUM, που διοργανώθηκε με πρωτοφανή επιτυχία στη 
Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Στο πλαί-
σιο του Φεστιβάλ, εκτός από τις παραστάσεις που δίνονται 
και απαρτίζονται κυρίως από Έλληνες χορευτές ή χορο-
γράφους με διεθνή καριέρα  διενεργούνται master classes 
κατά το πρότυπο αντίστοιχων διοργανώσεων του εξωτερι-
κού και παραδίδονται δωρεάν μαθήματα, με προτεραιότητα 
σε επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους όχι μόνο της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης Ελλάδας. Σας προ-
σκαλώ λοιπόν, εάν ευδοκιμήσουν οι προσπάθειές μου για 
τη διοργάνωσή του για τρίτη συνεχή χρονιά τον Απρίλιο 
2018, να παραβρεθείτε στις παραστάσεις αξιόλογων έργων 
αλλά και στα εκπαιδευτικού χαρακτήρα master classes για 
να δείτε από κοντά την προσπάθεια προσφοράς πολιτισμού.  
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GUTHRIE GOVAN  
& YIORGOS FAKANAS
Στις 19 Ιανουαρίου ο Guthrie Govan και ο 
Yiorgos Fakanas θα ανέβουν στη μουσική 
σκηνή του Mylos Club. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 15 ευρώ στην προπώληση και 
20 ευρώ στο ταμείο.
O Guthrie Govan, ο κιθαρίστας που οι κιθαρί-
στες προτιμούν, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα 
να αντικαταστήσει για πέντε χρόνια (2001-
2006) τον Steve Howe ως κιθαρίστας των 
πολυπλατινένιων ASIA, να συμμετάσχει στο 
προοδευτικό project GPS με τους John Payne, 
Jay Schellen (ex-ASIA) και Ryo Okumoto και 
πολλά άλλα. O Γιώργος Φακανάς, είναι ένας 
από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους 
μουσικούς της Ελληνικής και Διεθνούς μου-
σικής σκηνής. Ο συνδυασμός του εκρηκτικού 
και δυναμικού παιξίματος του Guthrie Govan 
στην κιθάρα , του Γιώργου Φακανά στο μπά-
σο, του Δημήτρη Σεβδαλή στα keyboards και 
του Μένιου Πασιαλή στα drums ξεσηκώνουν 
το κοινό όπου κι αν εμφανίζεται το γκρουπ.
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60 ΧΡΟΝΊΑ ΠΑΜΑΚ-20 
ΧΡΟΝΊΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΊΚΗΣ

Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ  
& Ν. ΒΕΛΊΩΤΗΣ COMEBACK KID

ΕΊΣΒΟΛΕΑΣ  
& THE TEDDS LIVE

ARCTURUS JOHN CAGE:  
THE KEYBOARDS

ΜR. HIGHWAY

Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στις 13 Ιανουαρίου, με αφορμή τα 
20 χρόνια λειτουργίας του τμήμα-
τος Μουσικής στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Ώρα: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη με δελτία εισόδου.
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης (ΤΜΕΤ) διανύει το εικοστό 
έτος της λειτουργίας του. Στα χρόνια 
αυτά έχει καταξιωθεί στο χώρο της 
τριτοβάθμιας μουσικής εκπαίδευ-
σης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
σπουδές, που συνδυάζουν την 
επιστημονική κατάρτιση με την καλ-
λιτεχνική αριστεία. Στη συναυλία θα 
συμμετέχουν: Ορχήστρα Εγχόρδων 
ΤΜΕΤ, Ορχήστρα Πνευστών ΤΜΕΤ, 
Συμφωνική Ορχήστρα και Χορω-
δία ΤΜΕΤ, Σύνολα Παραδοσιακής 
Μουσικής & Εργαστήριο «Ποιητι-
κής». Σολίστ θα είναι οι: Αγγελική 
Καθαρίου, Επίκουρος Καθηγήτρια - 
Ανδρέας Καρακότας. Την διδασκαλία 
της Χορωδίας έχει αναλάβει η Μαρία 
Έμμα Μελιγκοπούλου, την διεύθυν-
ση Ορχήστρας ο Αθανάσιος Ζέρβας 
(πνευστών). 

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος 
Βελιώτης θα βρεθούν στη σκηνή του 
Βασιλικού Θεάτρου, στις 19 Ιανουαρί-
ου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 
ευρώ το φοιτητικό και των ανέργων, 
12 ευρώ στην προπώληση και 14 
ευρώ στο ταμείο.
Οι δυο καλλιτέχνες επιστρέφουν σαν 
μοναχικοί μαδημένοι λύκοι. Οι δυο 
τους μόνοι πάνω στο πάλκο θα πα-
ρουσιάζουν παλιά και νέα τραγούδια 
από τις «Ανάσες Των Λύκων» και το 
«Πότε Θα Φτάσουμε Εδώ» (τους δύο 
δίσκους που κυκλοφόρησαν το 2005 
και το 2007) και καινούργιες διασκευ-
ές ρεμπέτικων, λαϊκών και ροκ τρα-
γουδιών με όσο θόρυβο χρειάζεται.

Oι Comeback Kid έρχονται στις 19 
Ιανουαρίου, στο Principal Club Theater. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ 
και 18 ευρώ στην προπώληση και 20 
ευρώ στο ταμείο. 
Οι Καναδοί Comeback Kid έρχονται για 
να αποδείξουν ότι η μπάντα των Andrew 
Neufeld και Jeremy Hiebert είναι εδώ 
για να διασώσει την τιμή του punk. 
Με τον νέο δίσκο τους «Outsider» να 
εισπράττει ενθουσιώδεις κριτικές και 
τα κομμάτια να εγγυώνται ένα καται-
γιστικό live, οι Καναδοί βασιλιάδες του 
hardcore, που τους λάτρεψε το ελληνικό 
κοινό, φέρνουν το crossover hardcore/
metal/thrash μουσικό τους υβρίδιο 
ξανά στη σκηνή για να διεκδικήσουν τη 
θέση που τους αξίζει στις καρδιές όσων 
λάτρεψαν τον μοναδικό ήχο τους.

Ο Εισβολέας μαζί με τους The Tedds θα εμφα-
νιστούν στις 19 Ιανουαρίου, στον πολυχώρο 
WE. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ με 
μπύρα. Ο Παπανικολός Ηλίας κατά κόσμον 
«Εισβολέας» γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 
‘81 και μεγάλωσε στην Αθήνα, καταπιάστηκε 
με τον στίχο το ‘96 και με την σύνθεση το 
‘99, είναι ένας αυτοδημιούργητος μουσικός 
καθώς έμαθε να παίζει όργανα, να γράφει 
μουσική και να συνθέτει μόνος του κατά κύριο 
λόγο Hip-Hop. Η πρώτη δισκογραφική του 
κυκλοφορία έγινε το 2001 και από τότε έχει 
κυκλοφορήσει επίσημα ακόμα 8 δίσκους. 
Έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές και σε 
φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην 
Ευρώπη και την Κύπρο. 

Οι Arcturus έρχονται στο Eightball 
στις 13 Ιανουαρίου. Ώρα: 20:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ στην 
περιορισμένη προπώληση, 23 ευρώ 
στην προπώληση και 25 ευρώ στο 
ταμείο.
Πραγματοποιώντας την εμφάνισή 
τους, περίπου πριν από ένα τέταρ-
το του αιώνα, οι Arcturus έκαναν 
κατευθείαν αίσθηση με το προοδευ-
τικά σκεπτόμενο, πειραματικό και 
καλλιτεχνικά φιλόδοξο έργο τους, 
που περίτεχνα ζωγράφιζαν πάνω σε 
έναν black metal καμβά. Η φιλο-
δοξία τους αυτή συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα. Από την ίδρυσή τους 
κιόλας, οι Arcturus παρουσίασαν μία 
σταθερή αφοσίωση στην εξερεύνη-
ση του ήχου και την εγκαθίδρυση 
του απρόβλεπτου σε αυτόν. Αυτά 
είναι τα δύο χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα που καθιστούν τη μπάντα ένα 
μοναδικό και αγαπημένο στοιχείο 
μέσα στους progressive και extreme 
metal κύκλους.

Ένα μοναδικό αφιέρωμα με συνθέ-
σεις του John Cage θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, στις 19 Ιανουαρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το 
κανονικό και 5 ευρώ το μειωμένο.
Μεταξύ άλλων θα ακουστούν το 
«Bacchanale», η πρώτη σύνθεση 
για προετοιμασμένο πιάνο, όργανο 
που δημιούργησε ο ίδιος ο Cage το 
1940. Τα ατμοσφαιρικά Dream και 
In a landscape για πιάνο. Η Σουίτα 
για παιδικό πιανάκι. Tο HPSCHD 
για τσέμπαλο, μαγνητοταινία και 
προβολή βίντεο από τα διαστημικά 
προγράμματα Apollo, που εξελίσ-
σονταν όσο ο συνθέτης συλλάμβανε 
την ιδέα του έργου. Tο μινιμαλιστικό 
Souvenir για εκκλησιαστικό όργανο, 
από τα τελευταία έργα του συνθέτη. 
Και το Water Μusic, ένα θεατρικό 
έργο-«περφόρμανς» για πιανίστα.

Οι Mr. Highway Band θα πραγμα-
τοποιήσουν ένα live στο Rover Bar, 
στις 17 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:30. 
Είσοδος δωρεάν.
Οι Mr. Highway Band είναι μία από 
τις ποιοτικότερες και πιο δραστήριες 
μπάντες της ανεξάρτητης rock σκη-
νής των τελευταίων ετών. Με έδρα 
την Αθήνα έχουν καταφέρει από το 
2011 να διαμορφώσουν το ξεχω-
ριστό και αναγνωρίσιμο ύφος τους, 
ένα ιδιαίτερο μείγμα americana, 
rock, country, blues, ακόμα και 
punk rock ήχων, και να κερδίσουν 
ένα διαρκώς αυξανόμενο αφοσιω-
μένο κοινό. Τρία στούντιο άλμπουμ 
και ένας live δίσκος, παράλληλα με 
τη διοργάνωση του καθιερωμένου 
πλέον Music Highway Festival, 
δείχνουν ότι πρόκειται για ένα συ-
γκρότημα που δε σταματά στιγμή να 
παράγει και να δημιουργεί βάζοντας 
πάνω απ’ όλα το δικό του καλλιτε-
χνικό κριτήριο. 

πολιτισμός
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ

ΖΩΔΙΑ

Οι προσωπικές σχέσεις πάντα δοκιμάζονται 
στα δύσκολα. Αυτός ο κανόνας υπάρχει και 
στο ποδόσφαιρο. Εχει λοιπόν ενδιαφέρον 
η απάντηση στο ερώτημα, αν οι Ελληνες 
φίλαθλοι αγαπούν πραγματικά την ομάδα 
τους ή αγαπούν τις επιτυχίες της; Αυτές 
δηλαδή που δεν τους κάνουν απλώς ευτυ-
χισμένους, αλλά τους προσθέτουν πόντους 
υπερηφάνειας. Η ιστορία του εγχώριου 
ποδοσφαίρου μάλλον ισχυροποιεί τη δεύ-
τερη άποψη. Ας πάρουμε ως παράδειγμα 
της ομάδες, κυρίως της περιφέρειας, που 
διεκδικούν την άνοδο τους στην επόμενη 
κατηγορία. Σ’ αυτή τη διεκδίκηση έχουν 
στο πλευρό τους συσπειρωμένους όλους 
τους φιλάθλους τους οι οποίοι εμπνέονται 
από τον στόχο. Υποστηρίζουν την ομάδα 
τους για την οποία γνωρίζουν ότι στην επό-
μενη κατηγορία το καλύτερο που μπορεί να 
πετύχει είναι να παραμείνει στην κατηγο-
ρία, αν πρόκειται για τη Super League. Η 
συνέχεια είναι αποκαρδιωτική. Οι φίλαθλοι 
φωνάζουν δυναμικά το παρών τους στους 

αγώνες ντέρμπι με τις μεγάλες ομάδες 
της κατηγορίας και οι υπόλοιποι γίνονται 
μεταξύ γνωστών και φίλων. 

Δυστυχώς ίδιο το αποτύπωμα και  των 
παραδοσιακών ομάδων που αγωνίζο-
νται στη Super League. Για παράδειγμα ο 
βασανισμένος φέτος Παναθηναϊκός, παρότι 
χρειάζεται την υποστήριξη του κόσμου, 
τόσο για οικονομικούς όσο και για  αγωνι-
στικούς λόγους, στους εντός έδρας αγώνες 
παίζει  μπροστά σε άδειες κερκίδες. Ο 
Πανιώνιος ο οποίος έχει καταφέρει τα 
τελευταία χρόνια να βρίσκεται μέσα στην 

πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα, 
φέτος κόβει λιγότερα εισιτήρια από πέρυσι, 
γιατί προφανώς οι φίλαθλοι του έχουν με-
γαλύτερες απαιτήσεις από την ομάδα. Τέ-
τοιες που είναι πάνω από τα όρια της. Στην 
κεντρική Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά. Ο κόσμος έχει κάνει δεύτερη 
φύση του τη συμπαράσταση στην ομάδα, 
ανεξαρτήτως από την κατηγορία που αγω-
νίζεται ή τις επιτυχίες της. Η Μόναχο 1860 
είναι ένα καλό παράδειγμα που υποστηρίζει 
αυτή την άποψη. Η ομάδα- σύμβολο της 
Βαυαρίας μετά την αγωνιστική περίοδο 
1992-‘93 αναγκάστηκε φέτος να αγωνιστεί 
στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του γερμα-
νικού πρωταθλήματος! Τι ζει φέτος η Μό-
ναχο 1860; Εξακολουθεί να μοσχοπουλάει 
την επίσημη φανέλα της ομάδας αντί 75 
ευρώ, να κάνουν ουρά οι φίλαθλοι της στα 
εκδοτήρια για ένα εισιτήριο διαρκείας και 
να παρακολουθούν τηλεοπτικά τον αγώνα 
περίπου 400.000 άτομα. Αυτά.

Το κριτήριο της αγάπης των φιλάθλων για τις ομάδες

αθλητισμός

ΛΕΩΝ

Αυτό το διάστημα θα οργανωθείτε σε επαγγελματικό επίπεδο, να επι-
κοινωνήσετε με αγαπημένα σας πρόσωπα και να σκεφτείτε αλλαγές 
που θα σας ευνοήσουν. Ένα ταξίδι θα σας δώσει λύσεις οικονομικές. 

Θα βρίσκεστε σε μία συνεχή πνευματική εγρήγορση. Επιπλέον, θα 
διαπιστώσετε ότι η διαίσθησή σας θα δουλέψει τέλεια και θα σας 
βγάλει σε κάποιες περιπτώσεις ασπροπρόσωπους. Πολύ πιθανόν ένα 
ταξίδι να σας προσφέρει εξαιρετικές οικονομικές απολαβές. 

Μια πολύ ξεχωριστή περίοδος, που θα σας δώσει αρκετά πλεονε-
κτήματα σε προσωπικό επίπεδο. Οι σχέσεις θα ευλογηθούν από μία 
ουράνια δύναμη, που δεν θα μπορέσετε εύκολα να κατανοήσετε. 
Σημασία έχει ότι το βράδυ της Κυριακής θα είστε ευτυχείς. 

Εξαιρετικό διάστημα για όσους από σας θέλετε να ολοκληρώσετε μία 
προσωπική σας υπόθεση. Μπορεί να θελήσετε να ασχοληθείτε με 
καινούργια πράγματα και να παρακολουθήσετε κάποια πρωτοποριακά 
σεμινάρια. 

Πολλά θα έχετε να κάνετε αυτές τις μέρες. Θα έχετε πολλές δημι-
ουργικές ιδέες και ίσως να πρέπει να βοηθήσετε επαγγελματικά και 
κάποια άτομα που βρίσκονται κοντά σας. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με τη φόρα που έχετε πάρει, θα βρεθείτε πολύ σύντομα σε κάθε 
απαιτητικό σας όραμα. Η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς κάνει να ασχολη-
θείτε με πάθος με την αλλαγή και της εξωτερικής σας εμφάνισης. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το παρασκήνιο θα είναι αρκετά περίεργο αυτές τις μέρες. Θα πρέπει 
να είστε αρκετά υποψιασμένοι με τους άλλους και, κυρίως, με άτομα 
που έχουν μοιραστεί ή μοιράζονται την καρδιά σας. 

Ευνοείται η συναισθηματική σας ζωή. Θα επικοινωνήσετε με άτομα 
που είχατε απομακρυνθεί για αρκετό καιρό. Η οικογένεια θα σημαίνει 
αρκετά περισσότερα για σας και οικονομικά θέματα υπόσχονται πολλά.

Τα σχέδιά σας αποκτούν σάρκα και οστά. Οι φίλοι βρίσκονται κοντά 
σας και σας προστατεύουν από κάθε μικρή ή μεγάλη αναποδιά. Η 
οικογένεια θα δεθεί περισσότερο και ίσως αφορά αυτό ένα ταξίδι. 

Δυναμικές επαφές θα δώσουν τις λύσεις που σας ευνοούν, σε 
οικονομικά κυρίως θέματα. Θα πρέπει να σκεφτείτε λύσεις για θέματα 
επαγγελματικά και οικονομικά. Η συναισθηματική σας ζωή σάς 
καλύπτει απόλυτα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΉΣ
Ενώ όλα πάνε πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο, θα υπάρξουν 
κάποιες ανατροπές που θα σας κάνουν να χάσετε την ηρεμία σας. 
Το παρασκήνιο είναι ενεργό εδώ και πολύ καιρό, αλλά ίσως να είναι 
κάτι που επιθυμείτε. 

Θα πρέπει να τολμήσετε και να πάρετε αποφάσεις σε κάθε τομέα. 
Οικονομικά θα υπάρξουν κάποια καλά νέα και θα πρέπει να εμπιστευ-
τείτε την τύχη που είναι με το μέρος σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΚΡΙΟΣ

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

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
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
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Dandelion 
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papallion 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
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
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
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Αntico café 
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ίατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής
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