
26 Οκτωβρίου 2019 | karfitsa.gr | paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage24.gr

Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη

Σελ. 33-42

Τα 5+1 έργα που αλλάζουν 

την εικόνα της Θεσσαλονίκης

Μετρό, ΟΑΣΘ, κάθετοι οδικοί άξονες Εγνατίας Οδού, αναβάθμιση περιφερειακής οδού, 

σύνδεση του λιμανιού οδικώς και σιδηροδρομικώς και το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα 

στην κορυφή της ατζέντας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σελ.  24 - 25

#794



2 26.10.2019

editorial

{

{
Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Την ώρα που 
σκοτώνονται δεκάδες 
συμπατριώτες τους, 
που υπηρετούν την 
πατρίδα τους, τι θα 

έπρεπε να κάνουν, να 
χορεύουν ζεϊμπέκικο 
και τσιφτετέλι για να 
μην ενοχληθούμε 

εμείς;
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Σοβαρά, μας φταίνε οι Τούρκοι και 
όσοι αγαπούν την πατρίδα τους;

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον όλες αυτές τις αντιδράσεις που προκαλούνται με αφορμή 
τον στρατιωτικό χαιρετισμό των Τούρκων αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνων ή στα αποδυ-
τήρια των ομάδων τους.

Να μου επιτρέψετε να έχω μια αιρετική άποψη, σε σχέση με όλες όσες έχουν κυριαρχήσει 
στο μιντιακό περιβάλλον.

Δεν θα μπω στην ουσία της συμπεριφοράς της Τουρκίας διαχρονικά, μια και ως Μικρα-
σιάτης έχω και γνώση και θέση. 

Άρα, μακριά από μένα ακόμη και ως αποχρώσα υποψία ότι θα στήριζα με τον όποιον 
τρόπο καουμπόικες λογικές, όπως αυτές που εφαρμόζει ο Ερντογάν (με την κάλυψη των 
μεγάλων δυνάμεων) στην περιοχή.

Από αυτό το σημείο όμως να κατηγορούμε τους Τούρκους ποδοσφαιριστές, αθλητές, 
μαθητές ή την τουρκική ηγεσία, γιατί με κάθε τρόπο στηρίζουν την πατρίδα τους είναι πραγ-
ματικά πέρα από κάθε λογική. 

Δηλαδή, την ώρα που σκοτώνονται δεκάδες συμπατριώτες τους, που υπηρετούν την 
πατρίδα τους, τι θα έπρεπε να κάνουν, να χορεύουν ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι για να μην 
ενοχληθούμε εμείς; 

Ή οι άλλοι λαοί έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Από τους Βρετανούς (για να θυμη-
θούμε τι πέρασε ο Αργεντινός άσος της Τότεναμ, Αρντίλες, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στα 
Φώκλαντ) μέχρι τους Αμερικανούς. Πάνω από όλα και όλους είναι η πατρίδα τους, είτε έχει 
δίκιο είτε έχει άδικο. 

Μπορεί να μας ενοχλεί, μπορεί να μην είναι ανθρωπιστικό, μπορεί να μην είναι δίκαιο, 
αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα σκληρή, που όλοι οι άλλοι την αντιλαμβάνονται πλην ημών. Τα 
αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης σε πνευματικό και σε υλικό επίπεδο είναι γνωστά.

Χάνουμε διαχρονικά εδάφη και πλέον αργά και σταθερά γινόμαστε κομμάτι του παγκο-
σμιοποιημένου αχταρμά. 

Χωρίς ταυτοτικά στοιχεία, χωρίς πυξίδα, χωρίς πρόγραμμα και σχέδιο.
Μακάρι ο κόσμος να ήταν αλλιώς, αλλά σε αυτόν ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.
Και οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει καλά αυτό και διαρκώς κερδίζουν εδάφη και ισχυρές 

συμμαχίες, την ώρα που εμείς κονταίνουμε διαχρονικά.
Όσο και να ενοχλούνται κάποιοι, είναι καιρός να αρχίσουμε να παίρνουμε κάποια μαθή-

ματα από τη συμπεριφορά των γειτόνων μας.
Διότι εμείς έχουμε πάει στην αντίπερα όχθη. Να μη διεκδικούμε, να μη φωνάζουμε, να 

κατεβάζουμε τις σημαίες, να διαγράφουμε την ιστορία μας. Να έχουμε μια πολιτική τού να 
μην ενοχλήσουμε κανέναν, γιατί πώς θα τα βάλουμε με τα… θηρία. 

Λες και η ιστορία μας δεν είναι γεμάτη από τέτοιες… τρελές περιπτώσεις αντίστασης.
Φανταστείτε δηλαδή, μέρες που είναι, ο Ιωάννης Μεταξάς και ο ελληνικός λαός να ακο-

λουθούσαν τη σημερινή στρατηγική στα εθνικά θέματα, πού θα είχαν φτάσει οι Ιταλοί και 
οι Γερμανοί. Όπως ορθά έλεγαν οι Λατίνοι, εάν θες ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο (Si vis 
pacem para bellum). Και εμείς, αντί για να προετοιμαζόμαστε σε κάθε επίπεδο, ασχολούμα-
στε με τις γελοιότητες τύπου «Joker». Δείτε πώς μας την έφεραν στο θέμα των Σκοπίων για 
να καταλάβετε. Και αυτό είναι μόνο η αρχή δυσάρεστων εξελίξεων στα εθνικά μας θέματα. 
Μέχρι να ξυπνήσουμε, θα έχουμε καθίσει στο τραπέζι για να μοιραστούμε και το Αιγαίο. 
Αλλά τότε θα είναι όχι απλώς αργά, αλλά πολύ αργά για δάκρυα. Μας το ετοιμάζουν το 
πακέτο, για αυτό το γράφω. Για αυτό και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Έστω και για την 
τιμή των όπλων…
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Θα περίμενε κανείς ότι με την πάροδο του χρόνου οι 
επιπτώσεις από την επισιτιστική κρίση στα σχολεία θα 
αμβλύνονταν. Τα επίσημα στοιχεία όμως δείχνουν ότι όχι 
μόνο παραμένουν αλλά σε πλείστες περιπτώσεις η κα-
τάσταση χειροτερεύει. Η διατροφή ιδίως τα τρία πρώτα 
χρόνια ενός παιδιού και μέχρι το πέρας της εφηβείας παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχοκινητική του 
εξέλιξη, επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία 
της πρόσβασης των νέων σε ποιοτικό και υγιεινό φαγητό.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Προληπτι-
κής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, το οποίο παρέ-
χει θρεπτικά και υγιεινά γεύματα σε μαθητές που έχουν 
ανάγκη συνεχίζεται για μια ακόμη χρονιά. Αρωγός στην 
προσπάθεια του Ινστιτούτου, η ΑΒ Βασιλόπουλος, που 
αποτελεί το Χρυσό Δωρητή του, στηρίζοντας χιλιάδες 
παιδιά κάθε χρόνο.

«Οι άνθρωποι της ΑΒ έχουν αγκαλιάσει το Πρόγραμ-
μα. Στηρίζουν με ευαισθησία και συνέπεια κάθε χρόνο 
χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους από την Αττι-
κή έως τον Έβρο, ενισχύοντας παράλληλα με έμπρακτο 
τρόπο το μήνυμα της υγιεινής διατροφής», αναφέρει 
στην «Karfitsa» η Αφροδίτη Βελουδάκη, Γενική Διευθύ-
ντρια του Ινστιτούτου Prolepsis προσθέτοντας ότι «είναι 
συγκινητικό πώς μία εταιρεία με ιστορία συνυφασμένη με 
την προσφορά στον συνάνθρωπο, αλλά και με την προ-
ώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, κατανόησε αυτή 
την ανάγκη».

Η συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με το Ινστιτούτο 
Prolepsis ξεκίνησε το 2014 ενώνοντας μια πρωτοβουλία 
που συνεχίζεται και διευρύνεται διαρκώς, με κοινές αξίες 
όπως η φροντίδα για τα παιδιά του τόπου μας σε κάθε γει-
τονιά της Ελλάδας, η σημασία της εκπαίδευσης μικρών 
και μεγάλων στην υγιεινή διατροφή και η απλόχερη προ-
σφορά στην κοινωνία με σεβασμό και ευθύνη.  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Φέτος, για 6η συνεχόμενη χρονιά η ΑΒ Βασιλόπου-

λος μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ θα υποστηρί-
ξει πάνω από 1.500 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και θα 
προσφέρει 190.000 γεύματα, ξεπερνώντας συνολικά 
τα 1.100.000 γεύματα. Τα γεύματα που προσφέρονται 
σχεδιάζονται από εξειδικευμένη ομάδα και περιλαμβά-
νουν ελληνικά προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών που 
βασίζονται στη Μεσογειακή διατροφή και στις συστάσεις 
του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού, με φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, γαλακτοκομικά και υγιεινά αρτοσκευάσματα, 
ενώ περνάνε από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και 
ποιότητας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ανακουφίζονται και οι οικογένει-
ες των μαθητών τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά 
καθώς οι γονείς νιώθουν τη σιγουριά ότι τα παιδιά τους 
τρέφονται σωστά στο σχολείο, ειδικά όταν σε πολλές πε-
ριπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα για ένα αντίστοιχα 
καλό πρωινό στο σπίτι.

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ: πρωινό στο σχολείο για χιλιάδες μαθητές ανά την Ελλάδα  
με τη φροντίδα της ΑΒ & του Ινστιτούτου Prolepsis

Ο άνθρωπος στο κέντρο 
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 «Όταν πριν από 5 χρόνια, ξεκινήσαμε τη συνεργασία 
μας με το Ινστιτούτο Prolepsis, νιώσαμε αμέσως τη σι-
γουριά ότι μοιραζόμαστε από κοινού σημαντικές αξίες, 
όπως τη φροντίδα για τις νέες γενιές, τη σημασία της 
εκπαίδευσης στην υγιεινή διατροφή και βεβαίως την 
προσφορά στην κοινωνία με σεβασμό και ευθύνη», ση-
μειώνει από την πλευρά της, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας & 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος , Αλεξία 
Μαχαίρα. «Σε αυτό το πλαίσιο», συμπληρώνει η Αλεξία 
Μαχαίρα, «συνεχίζουμε και φέτος τη συνεργασία μας για 
6η συνεχή χρονιά, μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 
για να προσφέρουμε καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, ένα θρεπτικό γεύμα σε χιλιάδες 
παιδιά νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε όλη τη 
χώρα. Η εκπαίδευση των μικρών μας φίλων στην υγιεινή 
& ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με τη συνει-
σφορά μας στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανα-
σφάλειας στη χώρα μας, μας γεμίζει χαρά και ικανοποί-
ηση. Γιατί για εμάς, ο άνθρωπος είναι πάντα στο κέντρο».

Χάρη στο Πρόγραμμα χιλιάδες μαθητές της χώρας 
από το 2012 απολαμβάνουν κάθε πρωί, κάθε μέρα και 
για όλη τη σχολική χρονιά ένα υγιεινό και θρεπτικό γεύ-
μα. Παράλληλα οι μικροί μας φίλοι παίρνουν ακόμη ένα 
μάθημα ζωής στο σχολείο πώς να τρέφονται σωστά στην 
καθημερινότητά τους. Μάθημα, τόσο για εκείνους όσο 
και για τους ανθρώπους τους. 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα γεύματα μοιράζονται κάθε πρωί στο σχολείο, ώστε 

τα παιδιά να τα καταναλώσουν στο πρώτο μεγάλο διά-
λειμμα καθώς στόχος είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

 
Τα σχολεία που συμμετέχουν ανά την Ελλάδα, επιλέ-

γονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. «Η κα-
θημερινότητά μας στο σχολείο», επισημαίνει η Αργεντίνη 
Νομικού, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου στην Αθήνα, «έχει 
ως εξής: την ώρα του πρωινού, η ίδια ομάδα υπηρεσίας 
της κάθε ημέρας, αναλαμβάνει ρόλους. Άλλος είναι ο γα-

λατάς που μοιράζει τα γάλατα, άλλος είναι ο μανάβης, 
που μοιράζει τα φρούτα, άλλος είναι ο φούρναρης που 
μοιράζει τα σάντουιτς και τις πιτούλες. Αυτή είναι μια 
διαδικασία που αρέσει πολύ στα παιδιά, τα ενθουσιάζει!», 
τονίζει και συμπληρώνει: «Η συνεργασία μας με το Ινστι-
τούτο Prolepsis μετρά ήδη αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά 
στο Πρόγραμμα Σίτισης και είναι ιδιαίτερα σημαντική.».

Πράγματι, τα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από 
τα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι εντυπωσιακά. 

‣ Τα τελευταία 5 χρόνια με τη στήριξη της ΑΒ Βασι-
λόπουλος έχουν προσφερθεί περισσότερα από 910.000 
γεύματα σε παιδιά που έχουν ανάγκη, ωφελώντας έμμε-
σα χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα. 

‣ Μόνο πέρυσι (2018) δόθηκαν πάνω από 192.000 
σχολικά γεύματα σε σχολεία ανά την Ελλάδα.

‣ Ενδεικτικά κατά μέσο όρο, κάθε σχολικό έτος στα 
σχολεία που στηρίζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, το 38% των 
οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια 
με πείνα, δεν αντιμετώπιζε πια στη λήξη του σχολικού 
έτους. 

‣ Το 32.4% των μαθητών απέκτησε φυσιολογικό 
βάρος, ενώ ποσοστό 91% αύξησε τις γνώσεις του όσον 
αφορά στην υγιεινή διατροφή. 

Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ η ΑΒ Βα-
σιλόπουλος αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η Εται-
ρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
φιλοσοφίας της εταιρείας, καθώς βρίσκεται καθημερινά 
και όλο το χρόνο δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, σε όλη 
την Ελλάδα.



6 26.10.2019

Κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, το τριήμερο 
από 26 έως 28 Οκτωβρίου, κυριαρχούν το θρη-
σκευτικό συναίσθημα και οι ιστορικές μνήμες. Τα 
βλέμματα όλων στη χώρα στρέφονται στην πόλη 
μας αναζητώντας ηθική ανάταση και τόνωση του 
εθνικού φρονήματος καθώς η Θεσσαλονίκη τιμά 
τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Δημήτριο, 
και γιορτάζει δύο εξαιρετικά σημαντικές επε-
τείους, της απελευθέρωσής της (Α’ Βαλκανικός 
Πόλεμος, Οκτώβριος 1912) και του ΟΧΙ της 28ης 
Οκτωβρίου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιού-
νται με ιδιαίτερη λαμπρότητα παρουσία του προ-
έδρου της Δημοκρατίας, εκπροσώπων της κυ-
βέρνησης και των κομμάτων. Σημαιοστολισμός 
της πόλης, πανηγυρική δοξολογία, μαθητική και 
στρατιωτική παρέλαση περιλαμβάνονται –μετα-
ξύ άλλων– στο πρόγραμμα. Σε μια Θεσσαλονίκη 
η οποία «ντύνεται» στα γαλανόλευκα και κάθε 
γωνία της κατακλύζεται από κόσμο, τους μόνι-
μους κατοίκους της αλλά και τους χιλιάδες επι-
σκέπτες, στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας.

Με αφορμή τον τριπλό εορτασμό η εφημερί-
δα Karfitsa θέλησε να «ξυπνήσει» μνήμες στους 
αυτοδιοικητικούς της πόλης.

Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης:

«Συνήθως για εμάς τα παιδιά ήταν ένα χα-
λαρό τριήμερο. Θυμάμαι, ωστόσο, έντονα και με 
ωραία συναισθήματα την 28η Οκτωβρίου 1989, 
όταν παρέλασα εδώ στη Θεσσαλονίκη με το 
άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας. Ήταν η χρο-
νιά που υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία. 
Παρελάσαμε ενώπιον του τότε προέδρου της 
Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη. Η προετοι-
μασία είχε αρχίσει από νωρίς το πρωί, ενώ τις 
προηγούμενες ημέρες συμμετείχα και στην πρό-
βα που γίνεται στην Περιφερειακή. Πολλοί συνά-
δελφοι προσπαθούσαν να το… σκάσουν από την 
παρέλαση –ξέρετε πως είναι στο στρατό–, αλλά 
εγώ το γούσταρα! Δυστυχώς δεν έχω φωτογρα-
φία από εκείνη την ημέρα. Είχε αναλάβει κάποιος 
συνάδελφος να βγάλει φωτογραφίες αλλά τότε 
οι φωτογραφίες δεν ήταν ψηφιακές, ούτε υπήρ-

χε messenger για να μου τις στείλει άμεσα! Έτσι, 
απολυθήκαμε και δεν τις έλαβα ποτέ!»

Δήμητρα Ακριτίδου, αντιδήμαρχος Παι-
δείας δήμου Θεσσαλονίκης:

«Οι μνήμες μου είναι δυνατές, αδιάλειπτες 
και απορρέουν από την γνώση της ιστορίας και 
από την οικογενειακή στρατιωτική παράδοση της 
οικογένειάς μου. Πιστεύω ιδιαίτερα στη δυναμι-
κή του έθνους μας, το 1912 την εποχή της Με-
γάλης Ιδέας, όταν κανείς δεν πίστευε ότι η χώρα 
μας ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει στις δυσκολί-
ες ενός πολέμου με τους Οθωμανούς Τούρκους, 
η Ελλάδα εξέπληξε τους πάντες. Το βράδυ της 
26ης Οκτωβρίου, ημέρας της γιορτής του πολι-
ούχου και προστάτη της πόλης Άγιου Δημητρίου, 
η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τον ελλη-
νικό στρατό. Ο τριπλός εορτασμός των ημερών 
εμπεριέχει και αυτόν της 28ης Οκτωβρίου, που 
μέσα από τον πατριωτισμό και την εθνική συνεί-
δηση, τονίζεται μία κορυφαία ιστορική στιγμή 
στην οποία συμμετείχαν όλοι, αναδεικνύοντας 
τη βαθιά αγάπη για την πατρίδα, ως τον βασικό 

Άνθρωποι της αυτοδιοίκησης μιλούν στην Karfitsa για τη σημασία του 
τριπλού εορτασμού 26 – 28 Οκτωβρίου και τις δικές τους αναμνήσεις 

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει 
και φοράει τα καλά της!
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ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
ΦΑΛΗΡΟ

2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ

2310 859 880

Amazing Service For Amazing People

30
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

400
ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13 7
ΧΩΡΟΙ

ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο ELIXIR GYM NETWORK αγαπάµε την άσκηση και δείχνουµε τεράστιο σεβασµό 
στους ανθρώπους που µας εµπιστεύονται και όχι µόνο. 

Η ιστορία µας, αποδεικνύει την πίστη µας στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης και 
γενικά στην άσκηση σαν µέσο πρόληψης της υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

Για εµάς, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ασκούµενος, και αναζητάµε την τίµια 
συναλλαγή µαζί του, µε απώτερο σκοπό να τον καθοδήγησουµε, µέσω της σωστής 

ενηµέρωσης και της έµπνευσης, να πετύχει τους στόχους του.

Αποστολή µας είναι η εξαιρετική εξυπηρέτηση σε εξαιρετικούς ανθρώπους 
και η πρόβλεψη των αναγκών του κάθε ενεργού µέλους του δικτύου µας.

ΧΡΟΝΙΑ
ELIXIR

3000
ΕΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ
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παράγοντα που ενέπνευσε τότε οδηγώντας στην νίκη και 
εμπνέει και σήμερα. Η Θεσσαλονίκη θυμάται, τιμά και 
γιορτάζει τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της».

Δημήτρης Δαγκλής, εντεταλμένος δημοτικός 
σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυ-
νομίας:

«Μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη από τα παιδικά μου 
χρόνια, θυμάμαι αυτές τις μέρες και πλημμυρίζω από 
περηφάνια και συγκίνηση. Αυτές τις ημέρες αποδίδουμε 
τιμές στις θυσίες του έθνους μας που αγωνίστηκε για την 
απελευθέρωση της πόλης μας το 1912 αλλά και για τις 
θυσίες που ακολούθησαν όταν βροντοφωνάξαμε ‘’ΟΧΙ’’, 
δημιουργώντας το έπος του ‘40, αντιμετωπίζοντας έναν 
αντίπαλο που φάνταζε άτρωτος μέχρι εκείνη την στιγμή, 
και όμως, εμείς τον πληγώσαμε. Στην εκκλησιά του Αγί-
ου Δημητρίου, του Πολιούχου και Προστάτη μας, μύρα 
αναβλύζουν και ευλογούν την πανέμορφη πόλης μας. 
Με τη βοήθειά του δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάντα στο 
πλευρό μας, να μας οδηγεί με τον βίο του. Με επιμονή, 
υπομονή και πίστη, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. 
Το ένδοξο παρελθόν μας αποτελεί την παρακαταθήκη, 
τα ισχυρά θεμέλια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις της εποχής μας. Η Θεσσαλονίκη παραμένει η 
πόλη της ψυχής και των ονείρων μου. Νιώθω τυχερός και 
ευλογημένος που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε τούτη 
την ιστορική, ηρωική και ευλογημένη πόλη».

Ρία Καλφακάκου, δημοτική σύμβουλος της πα-
ράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί»:

«Τριήμερος ή πιο σωστά πενθήμερος ο εορτασμός 
για τη Θεσσαλονίκη στις  τελευταίες μέρες του Οκτώβρη. 
Στις 26 Οκτωβρίου γιορτάζεται η απελευθέρωση της 
πόλης, από τα ελληνικά στρατεύματα το 1912. Η Θεσ-
σαλονίκη που πήρε το όνομά της από την αδελφή του 
Μέγα Αλέξανδρου, η βυζαντινή συμβασιλεύουσα, πόλη 

με ιστορία που εντάσσεται στον ελληνικό πολιτισμό, με 
πανσπερμία πληθυσμών στο τέλος της Τουρκοκρατίας, 
διεκδικούμενη από τους γειτονικούς λαούς, κυρίως από 
τους Βουλγάρους, γίνεται κομμάτι της Ελλάδας, που με-
γαλώνει με τις «νέες χώρες». Στις 28 Οκτωβρίου μαζί με 
όλη την Ελλάδα γιορτάζει την ηρωική στάση του λαού 
μας στους φασίστες κατακτητές. Τιμάει την υπεράσπιση 
της πατρίδας, αλλά και το  δημοκρατικό φρόνημα του 
περήφανου ελληνικού λαού, που αντιστάθηκε και στην 
εισβολή αλλά και στη διάρκεια της Κατοχής, με την παλ-
λαϊκή συμμετοχή στην εθνική αντίσταση. Και επιτέλους 
αναγνωρίστηκε ως τοπική γιορτή, η 30 Οκτωβρίου, η 
ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης από το ΕΑΜ – 
ΕΛΑΣ, το 1944. Χωρίς αιματοχυσίες, χωρίς αντεκδικήσεις, 
έσωσε την Ηλεκτρική Εταιρία και το υδραγωγείο, και βο-
ήθησε να προχωρήσει χωρίς βία η νέα περίοδος μετά την 
αποχώρηση των Γερμανών. Είναι καθήκον απέναντι στην 
ιστορία της πόλης, να ανεγερθεί ξανά το μνημείο για την 
απελευθέρωση, που είχε στηθεί στην πλατεία Αγίας Σο-
φίας, ως σύμβολο του εθνικού αλλά και αντιφασιστικού 
αγώνα στην πόλη μας, στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Γιάννης Ιωαννίδης, δήμαρχος Δέλτα:
«Η ελευθερία που χάρισε από το 1912 η Θεσσαλονίκη 

στους πολίτες της, αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο 
δώρο σε καθέναν από εμάς για να συνεχίσουμε ενωμένοι 
να υπηρετούμε τις αξίες και τα αγαθά της ελευθερίας, της 
ισότητας, της συνεργασίας και της προόδου μέσα από την 
ελεύθερη σκέψη και βούληση που προασπίζεται η δημο-
κρατία μας. Η 28η Οκτωβρίου του 1940 έδειξε περίτρανα 
την εθνική ομοψυχία των Ελλήνων που με τεράστιο από-
θεμα ήθους και θάρρους προασπίστηκε την εθνική ελευ-
θερία μέχρις εσχάτων συμβάλλοντας στην εδραίωση της 
πολιτικής ελευθερίας. Αυτοί οι δύο σταθμοί της Ελληνι-
κής Ηρωικής Ιστορίας μας προίκισαν με το μεγάλο βάρος 

της εθνικής ομοψυχίας που είναι απαραίτητο να τιμούμε 
εμείς και να διδάσκουμε στις επόμενες γενιές, αποτίνο-
ντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους έδωσαν τη 
ζωή τους για την Ελευθερία. Στο δήμο Δέλτα οι πρόγονοι 
μας –Κουλακιώτες– συνέβαλαν στην απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης το 1912 με την ηρωική παρέμβαση τους 
σε μία αξιομνημόνευτη πράξη πατριωτισμού».

Ανατολή Κωνσταντινίδου, αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη:

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και μαζί γιορτάζουμε όλοι 
οι Θεσσαλονικείς, μικροί και μεγάλοι. Τις ημέρες αυτές 
ανοίγω το σεντούκι των αναμνήσεων, κάνω αναδρομή 
στα μαθητικά μου χρόνια και ανακαλώ εικόνες του πα-
ρελθόντος γεμάτες με ποιήματα, ηρωικά τραγούδια για 
το Έπος του 1940, θεατρικά δρώμενα και μαθητικές πα-
ρελάσεις. Εικόνες που θέλω να τις θυμάμαι με νοσταλ-
γία. Δεν ξεχνώ τον ενθουσιασμό που είχα συμμετέχοντας 
στα θεατρικά δρώμενα του σχολείου προσπαθώντας να 
ερμηνεύσω με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο που υποδυ-
όμουν και κάποια λόγια τα θυμάμαι ακόμα με συγκίνηση 
«...τα χρυσά σου μαλλιά Μαργαρίτα... τους Εβραίους τους 
φορτώνουν στα τρένα...» Θυμάμαι την πρώτη στρατιωτι-
κή παρέλαση που παρακολούθησα ως παιδί, τις πτήσεις 
των μαχητικών αεροσκαφών και την αγωνία της κλήρω-
σης που συμμετείχα για σημαιοφόρος και παραστάτης 
της σημαίας  μεταξύ των αρίστων μαθητών. Γιατί ήταν και 
είναι τιμή να παρελαύνεις είτε κρατώντας, είτε στέκοντας 
δίπλα στη γαλανόλευκη σημαία που θυσίασαν τη ζωή 
τους οι Ήρωες Έλληνες για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύ-
θεροι. Η πόλη μας γιορτάζει και εμείς καλωσορίζουμε 
τους επισκέπτες της με το καλύτερο μας χαμόγελο. Πα-
ρακαλώ κοπιάστε!»
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Η Ελλάδα είναι παντού! Η πολιτιστική κληρονομιά 
μας αναδεικνύεται μέσα από την COSMOTE TV χάρη 
στη νέα σειρά 10 επεισοδίων με τίτλο «Το κάλεσμα 
των μαρμάρων» (πρεμιέρα την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 
στις 22.00 στο COSMOTE HISTORY HD) με το πρώτο 
επεισόδιο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο στο επίσημο 
YouTube κανάλι της COSMOTE TV. 

Το ντοκιμαντέρ  «Το κάλεσμα των μαρμάρων» αφο-
ρά στη διασπορά των ελληνικών αρχαιοτήτων τους τε-
λευταίους πέντε αιώνες και στο ρόλο που διαδραμάτισε 
η ελληνική αρχαιότητα στη διαμόρφωση της νεότερης 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και τη δη-
μιουργία του ελληνικού κράτους. Στο «Κάλεσμα των 
μαρμάρων», σπουδαίοι Έλληνες και Ευρωπαίοι ιστορι-
κοί και αρχαιολόγοι, μεταξύ των οποίων και οι διευθυ-
ντές κορυφαίων αρχαιολογικών σχολών (Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας, Βρετανική Σχολή 
Αθηνών, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Γερμανικό Αρχαιολογι-
κό Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθη-
νών) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία 
150 χρόνια, καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με το 
ενδιαφέρον που έδειξε ήδη από τον 13ο αιώνα η Δυτική 
Ευρώπη για την απόκτηση ελληνικών αρχαιοτήτων. Σή-
μερα, η επιρροή της Αρχαίας Ελλάδας είναι εμφανής σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως μέσα από αρχιτεκτο-
νικά μνημεία και κτίρια. 

«Αν περπατήσετε σήμερα στο Λονδίνο, θα βρείτε μι-

κρούς Παρθενώνες, μικρά Ερέχθεια και μικρά Προπύ-
λαια» αναφέρει στη σειρά ο σειρά ο William St Clair, 
ιστορικός στο Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών στο Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου που συμπληρώνει: « Όχι μόνο στο 
Λονδίνο, αλλά και στο Εδιμβούργο, στο Μπαθ και αλλού. 
Υπάρχει μια αισθητική και η αισθητική δεν αφορά την 
ομορφιά, αλλά την τελειότητα. Όταν έρχεσαι σε επαφή 
με το τέλειο, όπως έλεγαν οι Αρχαίοι, ‘εγκρίνεσαι’ ως άν-
θρωπος, αποκτάς παιδεία. Αλλά όταν αυτή η μεταφορά 
γίνεται σε μία σύγχρονη χώρα, η παιδεία χάνεται και κα-
ταλήγει να γίνει διακοσμητικό στοιχείο».

Οι θεατές μέσα από τη σειρά μπορούν να πληροφο-
ρηθούν ό,τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση της αρπαγής 
και τη μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα από 
τον Τόμας Μπρους, 7ο Κόμη του Έλγιν (1803), ενώ σ’ 
αυτήν τονίζεται ότι η άφιξή τους στο Λονδίνο αποτέλε-
σε  ορόσημο για την  εξέλιξη της πόλης. Χαρακτηριστική 
είναι η αφήγηση του Dr. Ian Jenkins, Επίτιμου Εφόρου 
του Τμήματος Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων 
του Βρετανικού Μουσείου για το θέμα: «Η Αθήνα έγινε 
πόλη-παράδειγμα για το Λονδίνο. Και όταν έφτασαν τα 
γλυπτά του Παρθενώνα στο μουσείο, θεωρήθηκαν μέρος 
της αθηναϊκής ταυτότητας. Τι είχε το Λονδίνο; Μερικούς 
σταθμούς διοδίων και μεσαιωνική ρυμοτομία και εντέλει 
το Βρετανικό Μουσείο είχε πολύ λίγα ακόμα πράγματα 
να δείξει. Έτσι πήραν παράδειγμα από τη μικρή, γενναία 
Αθήνα με τα σοκάκια και τα μικρά σπίτια, τη μικρή γεν-

ναία Αθήνα και τη δόξα της, πέρα από τη χλιδή». 
Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Η αφύπνι-

ση της αρχαιότητας», καταγράφεται η πορεία σημαντι-
κών προσωπικοτήτων όπως του αρχαιοδίφη Κυριακό της 
Αγκώνας και τον χαρτογράφου Κριστόφορο Μπουοντελ-
μόντι, ενώ παρουσιάζεται η «γέννηση» του ενδιαφέρο-
ντος της Δυτικής Ευρώπης για την ελληνική  αρχαιότητα, 
στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη των τεχνών και η με-
γάλη πολιτιστική αλλαγή της Ευρώπης τον 13ο αιώνα. 

Ο Κλεάνθης Δανόπουλος σκηνοθέτησε και έγραψε 
το σενάριο στη νέα σειρά τα επεισόδια της οποίας θα 
προβάλλονται σε Α’ προβολή στο COSMOTE HISTORY HD 
κάθε Τρίτη βράδυ στις 22.00 και σε επανάληψη κάθε Πα-
ρασκευή στις 19.00. Μετά την προβολή τους στο κανά-
λι, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν on 
demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. 

Σημειώνεται ότι «Το κάλεσμα των μαρμάρων» ανή-
κει στο νέο πρόγραμμα με πρωτότυπες εκπομπές και ντο-
κιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD, που αποτελεί το μο-
ναδικό ελληνικό κανάλι με ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα. 
Από το 2016, στο κανάλι έχουν προβληθεί περισσότερα 
από 80 πρωτότυπα ντοκιμαντέρ ή σειρές ντοκιμαντέρ, σε 
παραγωγή ή συμπαραγωγή COSMOTE TV, και πάνω από 
1.000 τίτλοι ντοκιμαντέρ με την υπογραφή καταξιωμέ-
νων Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV για τη διασπορά 
των ελληνικών αρχαιοτήτων στον δυτικό κόσμο

«Το κάλεσμα των μαρμάρων»
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Με καταιγιστικό ρυθμό τα αιτήματα ασύλου το καλοκαίρι

Γιατί αυξάνονται –πάλι– οι Τούρκοι 
που μπαίνουν από τον Έβρο;
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«Τα γεγονότα στην Τουρκία έγιναν πριν τρία 
χρόνια, γιατί ακόμη και σήμερα έρχονται οι λεγό-
μενοι αντικαθεστωτικοί και μάλιστα οι ροές είναι 
αυξημένες». Παράγοντας στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα του Έβρου διερωτάται εκφράζοντας τον 
προβληματισμό του για την αύξηση των ροών, 
ακόμη και τώρα, Τούρκων πολιτών οι οποίοι 
περνούν τα σύνορα με τις οικογένειές τους, ζη-
τώντας –όταν συλλαμβάνονται– πολιτικό άσυλο 
στην Ελλάδα. Οι αριθμοί τους αυξάνονται διαρ-
κώς, αν και η κατάσταση στη γειτονική χώρα για 
όσους δηλώνουν αντίθετοι με τον Ερντογάν έχει 
διαφοροποιηθεί σε σχέση με όσα ακολούθησαν 
της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 
2016.

Η περίοδος αυτή δεν είναι η καλύτερη στον 
Έβρο για τις αρχές των συνόρων, δεδομένου ότι 
οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν 
αυξηθεί σε σχέση με πέρσι και η «πίεση» στο πο-
τάμι είναι μεγάλη. Μόνον που οι ροές δεν περι-
ορίστηκαν στους μετανάστες και στους πρόσφυ-
γες, αλλά επεκτείνονται σε Τούρκους. Δημόσιοι 
υπάλληλοι, καθηγητές, δικηγόροι και γενικώς 
άτομα της ανώτερης μορφωτικής τάξης της γει-
τονικής χώρας, συνήθως με τις οικογένειές τους, 
πληρώνουν διακινητές και διασχίζουν το ποτάμι 
για να βρεθούν σε ελληνικό έδαφος. Σε καθημε-
ρινή βάση οι διελεύσεις Τούρκων πολιτών στον 
Έβρο ξεπερνούν τα δέκα άτομα, ορισμένες φο-
ρές οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει ομάδες μέχρι 
και 30 ατόμων που αμέσως μόλις συλληφθούν 
ζητούν πολιτικό άσυλο.

«Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί 
με τους πολιτικούς όρους που γνωρίζαμε πριν 
την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Κανείς 
δεν μπορεί όμως να συνδέσει την απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης για πόλεμο με την αντί-
δραση των αποκαλούμενων αντικαθεστωτικών 
οι οποίοι διώχθηκαν για εντελώς διαφορετικούς 
λόγους». Πηγή στον Έβρο που γνωρίζει την 
κατάσταση που επικρατεί τόνιζε με νόημα στην 
Karfitsa πως οι ελληνικές υπηρεσίες παρακο-
λουθούν με προσοχή την εξέλιξη της συγκεκρι-
μένης κατάστασης. Οι έντονες αυξητικές τάσεις  
αποτυπώνονται και στα στατιστικά στοιχεία τόσο 
της αστυνομίας, με τις συλλήψεις που καταγρά-
φει, όσο και της υπηρεσίας ασύλου για τα αιτή-
ματα που υποβάλλονται.

Στα επίπεδα του 2018
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία το 

πρώτο εξάμηνο του 2019 συνελήφθησαν 3.228 

Τούρκοι πολίτες για παράνομη είσοδο στην Ελ-
λάδα. Ο αριθμός αυτός όλο το 2018, χρονιά που 
εκτιμάται πως κορυφώθηκε η φυγή των αντικα-
θεστωτικών λόγω διώξεων στην Τουρκία, έφτα-
σε τους 8.899. Το 2017 οι συλληφθέντες ήταν 
μόλις 2.738, καθώς ακόμη υπήρχαν οι επιφυλά-
ξεις για την ελληνική στάση και ήταν σε εξέλιξη 
η υπόθεση των επτά Τούρκων στρατιωτικών που 
συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη, όταν αυ-
τομόλησαν από τη χώρα τους. Όμως η εκτίμηση 
πως τη φετινή χρονιά ο αριθμός των Τούρκων οι 
οποίοι θα έφευγαν παράνομα από τη χώρα τους 
φοβούμενοι για πολιτικές διώξεις σε βάρος τους, 
θα μειωνόταν, δεν επαληθεύτηκε. Αντίθετα, οι 
αριθμοί τείνουν να προσεγγίσουν τους αντίστοι-
χους της περσινής χρονιάς.

Ίδια είναι η εικόνα όπως αυτή αποτυπώνεται 
και στις αιτήσεις χορήγησης πολιτικού ασύλου 
από άτομα που προέρχονται από τη γειτονική 
χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας στην Ελλάδα, 
τον Αύγουστο ήταν σε εκκρεμότητα 2.540 αιτή-

σεις Τούρκων πολιτών. Όλο το 2018 ο αριθμός 
αυτός έφτασε τους 4.834, που σημαίνει ότι τα 
αιτήματα ασύλου έχουν αυξηθεί εντυπωσια-
κά φέτος, ειδικά το καλοκαίρι. Ίσως στο σημείο 
αυτό η εποχή να συνδέεται με όσα συμβαίνουν 
στη Συρία και την επέμβαση της Τουρκίας στις 
κουρδικές περιοχές.

Το βέβαιο είναι πως τα κλιμάκια τόσο της 
αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας όσο και της ΕΥΠ 
που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη εδώ και πε-
ρίπου δύο χρόνια στον Έβρο, δεν περιορίζουν τις 
έρευνές τους μόνον στο ενδεχόμενο να περά-
σουν τα σύνορα τζιχαντιστές. Οι έρευνες εστιάζο-
νται και στο προφίλ των εισερχόμενων Τούρκων 
πολιτών και των οικογενειών τους. Είναι λογικό 
να εντείνεται η αμφισβήτηση για το αν πρόκειται 
πράγματι για μέλη των μεγάλων ομάδων που 
είδαν να βρίσκονται κατηγορούμενοι για προ-
δοσία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 
να μπλοκάρονται, καθώς χαρακτηρίστηκαν ως 
οπαδοί του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν.
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Το επαγγελµατικό σεµινάριο αισθητικής 
νυχιών παραδίδεται εδώ και ένα χρόνο 
από τη Νάνσυ Ξενιτοπούλου, ιδιοκτήτρια του Nail it 
και στέφεται µε απόλυτη επιτυχία.

Ο ενδιαφεροµενος µέσα από τη θεωρητική κατάρτιση 
αλλά κυρίως µέσω της πρακτικής άσκησης στον χώρο µας, 
αναπτύσσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί µε επιτυχία 
ως επαγγελµατίας στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Στο nail it  θα µάθετε στην πράξη, τα πάντα για το µανικιούρ, το πεντικιούρ, 
καθώς επίσης και όλες τις σύγχρονες τάσεις της οµορφιάς γύρω από τα άκρα, 
nailart & προσθετική νυχιών.

Σεµινάρια
ονυχοπλαστικής

BOOK NOW
Μητροπόλεως 47, Θεσσαλονίκη

2310 254089 
web: www.nailitsalon.gr

Facebook: nail it
Instagram: nail_it_mitropoleos_47
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Η προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη δε-
καετή κρίση, επηρεάζονται σοβαρά από σημαντικές εστίες αβεβαιότητας στο 
διεθνές περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι, το τελευταίο διάστημα ο κόσμος μας 
φαίνεται να διακατέχεται όλο και περισσότερο από την αβεβαιότητα. Παλιές 
και νέες απειλές ενισχύονται. Νέοι παράγοντες αστάθειας και εστίες γεω-
πολιτικών εντάσεων αναδύονται. Το διεθνές σύστημα εμπορίου δοκιμάζεται 
από τη συσσώρευση των επιπτώσεων του δασμολογικού πολέμου ΗΠΑ – 
Κίνας και άλλων  μεγάλων εμπορικών εταίρων. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εξασθενεί σταθερά, με τους διεθνείς 
οργανισμούς να προειδοποιούν για μια συγχρονισμένη επιβράδυνση. Τον 
περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε τη διαπίστωση από τον ΟΟΣΑ ότι η παγκόσμια 
οικονομία έχει καταστεί υπερβολικά εύθραυστη και αβέβαιη, με αποτέλεσμα 
να αναμένεται επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης την επόμενη διετία. 

Το Διεθνές Νομισματικό αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του και 
αναμένει πλέον η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη να επιβραδύνει από το 
3,6% του 2018 στο 3% το 2019. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο, μετά 
τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008.  Η αύξηση του όγκου του εμπορίου 
αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο αναθεωρήθηκε δραστικά προς τα κάτω 
στο 1,1%, που αποτελεί τον ασθενέστερο ρυθμό από το 2012. Σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα 
μειώσουν το επίπεδο του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 0,8% ως το 2020. Οι πρό-
σφατες διμερείς διαπραγματεύσεις αποτέλεσαν ένα θετικό βήμα. Ωστόσο, οι 
προσδοκίες για ανακωχή παραμένουν ακόμη χαμηλές. 

Όσο για την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι γεγονός ότι έχει εισέλθει σε 
αχαρτογράφητα νερά, λόγω του επικείμενου Brexit. Οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό την αβεβαιότητα, ως προς το 
πότε και με ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί τελικά η αποχώρηση. Είναι 
γνωστό ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται με στενούς οι-
κονομικούς και εμπορικούς δεσμούς, με το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκεται 

στην πρώτη δεκάδα των κυριότερων πελατών ελληνικών προϊόντων. Σήμε-
ρα, ο όγκος του διμερούς εμπορίου αγαθών προσεγγίζει στα 2,3 δισ. ευρώ, 
με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται στο 1,2 δισ. ευρώ το 2018. Κατά 
συνέπεια, η εμπορική πολιτική που θα επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά 
την έξοδο από την ΕΕ είναι πολύ σημαντική για τις μελλοντικές εμπορικές 
σχέσεις των δυο χωρών. Ανησυχία υπάρχει βεβαίως και ενόψει μιας ενδεχό-
μενης ισχυροποίησης του ευρώ έναντι της στερλίνας, γεγονός που θα πλήξει 
την ανταγωνιστικότητα των εξαγόμενων στο Ηνωμένο Βασίλειο ελληνικών 
προϊόντων.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο προβληματισμού, είναι το προσφυγικό και 
μεταναστευτικό ζήτημα. Η Ελλάδα έχει επωμιστεί τα τελευταία χρόνια ένα 
δυσβάσταχτο φορτίο, το οποίο δυστυχώς αυξάνεται με νέες αφίξεις κάθε 
μέρα και με τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων καταστάσεων να γίνεται όλο και πιο 
έντονος, στα επιβαρυμένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η τουρκική επέμ-
βαση στη Συρία, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τις μεικτές ροές προς τη 
χώρα μας, με δεδομένο μάλιστα ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ήδη το μετανα-
στευτικό και προσφυγικό ζήτημα για να ασκήσει πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Βλέπουμε, τέλος, να αυξάνεται το τελευταίο διάστημα η τουρκική 
προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, με συνεχείς καταπατήσεις του διεθνούς 
δικαίου, χωρίς να υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συ-
νεκτική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυ-
χασμού για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η συστηματική ενίσχυση 
της ανάπτυξης, μέσα από κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και μέτρα, αποτελεί 
μονόδρομο, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις που προκαλεί 
η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και να δημιουργηθούν επαρκή 
αναχώματα, απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

Εστίες αβεβαιότητας 
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Με συνεργασίες και σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό όπως Γερμανία και Ντουμπάι η Κατερίνα Πολυχρονί-
δου γράφει εδώ και αρκετά χρόνια την δική της επιτυχη-
μένη πορεία στον χώρο της ομορφιάς και της αισθητικής. 
Το πελατολόγιο της μάλιστα, αποδεικνύει και την μεγάλη 
της επιτυχία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην karfitsa 
η Κ.Πολυχρονίδου, η οποία είναι και επίσημη αντιπρόσω-
πος της εταιρίας My Style και εκπρόσωπος της σχολής Be 
Professional My Style στη χώρα μας, έχει πελάτισσες από 
Ελβετία, Σουηδία, Ρωσία, Ουκρανία,  Αυστραλία,  και από 
Καστοριά, Κιλκίς, Πολύκαστρο, Καβάλα, Θάσο, Κρήτη, 
Αθήνα, Κατερίνα, Νάουσα και Αλεξανδρούπολη.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το Permanent Aesthetic 
Academy; Τις εξής: Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών, τεχνική 
τρίχα-τρίχα 3D, σκίαση με την τεχνική πούδρας και τεχνική 
Balayage. Ημιμόνιμο μακιγιάζ χειλιών, μακιγιάζ ματιών, 
eyeliner, τεχνική μολυβιού και σκίαση. Δερματοστιξία τρι-
χωτού κεφαλής. Μεσοθεραπεία-micro lifting για σύσφιξη 
και βαθιά ενυδάτωση προσώπου, λαιμού,ντεκολτέ και 
χεριών.

Τι μαθήματα γίνονται στη σχολή σας; Ως εκπρόσωπος 
της κορυφαίας γερμανικής σχολής στο μόνιμο μακιγιάζ 
My Style και αντιπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, 
διεξάγω ταχύρυθμα σεμινάρια σε αυτό το κομμάτι. Χα-
ρακτηριστικά γίνονται τα εξής σεμινάρια: τοποθέτησης 
βλεφαρίδων, μόνιμου μακιγιάζ (φρύδια, μάτια, χείλια για 
αρχάριους) και σεμινάρια επιπέδου Master Class για προ-
χωρημένους.  Εκπαιδεύομαι σε διάφορα Master Class στο 
εξωτερικό πάνω σε ό,τι καινούργιο εισάγεται στο χώρο 
και στη συνέχεια εμπλουτίζω αυτά τα σεμινάρια με έξτρα 
γνώσεις για τους μαθητευόμενους. 

Τι δυνατότητες έχει κάποιος μετά τη σχολή; Πρώτα 
από όλα είναι έτοιμοι να βγουν στην αγορά εργασίας κα-
τευθείαν. Είναι έτοιμοι να δουλέψουν. Μέσα σε μια εβδο-
μάδα που διαρκεί το σεμινάριο, καταφέρνουν να πάρουν 
γνώσεις που μπορούν να τις εφαρμόσουν αμέσως, αλλά 
και εμπειρία στην πράξη. Αυτό συμβαίνει γιατί πριν πάρουν 
το πτυχίο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο δίνουν εξετάσεις, 
πάνω σε ζωντανά μοντέλα.

Θα ήθελα να τονίσουμε επίσης ότι η εκπαίδευση που 
παρέχω στον τομέα του μόνιμου μακιγιάζ άλλα και στην 
τοποθέτηση βλεφαρίδων είναι μια πολύ καλή επένδυση 
για όλες όσες ασχολούνται  με την ομορφιά και τον τομέα 
της αισθητικής. Απευθύνεται όμως και σε όσες δεν έχουν 
γνώσεις αισθητικής.  Η σχολή παρέχει επίσης , μηχανή-
ματα και χρωστικές της Γερμανικής  εταιριας My Style σε 
όσες το επιθυμούν.  

Τι επιλέγουν οι Θεσσαλονικές; Κυρίως φρύδια και 
εννοείται βλεφαρίδες. Έχω χρόνια πελατολόγιο που έρχο-
νται κάθε τρεις εβδομάδες για την συντήρηση στις βλεφα-
ρίδες, ακόμη και από άλλες πόλεις.

Όταν τα φρύδια και οι βλεφαρίδες είναι περιποιημέ-
να μπορούν να ομορφύνουν ένα πρόσωπο; Ασφαλώς. Το 
πιο σημαντικό σε ένα πρόσωπο είναι το φρύδι, καθώς όταν 
είναι καλοσχηματισμένο μπορεί να αναδείξει τα μάτια 
ακόμα και αν δεν έχουν βλεφαρίδες ή δεν είναι βαμμένες, 
καθώς αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά του προσώ-
που. Για παράδειγμα υπάρχουν πελάτισσες που θα έρθουν 
για τα χείλη τους και εν τέλει θα κάνουν τα φρύδια τους, 
γιατί καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Τα χείλη και τα 
μάτια μπορεί να τα βάψεις μόνος σου, αλλά τα φρύδια όχι.

Από την άλλη όταν έχεις τοποθετήσει βλεφαρίδες 
έχεις αρκετά πλεονεκτήματα, όπως το ότι δεν χρειάζεται 
να βάφεσαι κάθε μέρα, ξεκουράζονται τα μάτια από το συ-
νεχόμενο βάψιμο, ενώ είναι ιδανική περίπτωση για όσες 
ταλαιπωρούνται από αλλεργίες σε μάσκαρα.

Ποιες νέες τεχνικές υπάρχουν στον χώρο της αι-
σθητικής; Αρχικά είναι η τεχνική της πούδρας στα φρύ-
δια. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως στη Ρωσία υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση, όμως στην Ελλάδα ακόμα οι πελάτες 
δεν την προτιμούν. Όσον αφορά τα φρύδια να σημειώσω 
όμως ότι δεν πρέπει να είναι θέμα μόδας, το τι θα επιλέξει 
μια πελάτισσα. Την τεχνική θα προτείνω πάντα ανάλογα 
με το τύπο του δέρματος της πελάτισσες . Το σχήμα που 
θα δώσουμε στο φρύδι ή το φάρδος  θα εξαρτηθεί από 

το σχήμα του προσώπου,  από το ήδη  υπάρχον φρύδι και 
φυσικά απο τους κανονισμούς τις προσωπολογιας . Αυτό 
είναι το μυστικό της επιτυχίας για το ιδανικό φρυδι σε καθε 
πρόσωποΕπίσης, άλλη μια τεχνική είναι αυτή της ακουα-
ρέλας, μια πολύ απαλή τεχνική που δίνει στα χείλη σχήμα 
και χρώμα, με πολύ φυσικό τρόπο.

INFO:
Διαλέττη 6, Εύοσμος
Τηλέφωνο: 6988408934
Facebook: Permanent Aesthetic Academy
Instagram: pkacademy01

Κατερίνα Πολυχρονίδου

Μια επιτυχημένη επαγγελματίας  
στον χώρο της ομορφιάς

Εστίες αβεβαιότητας 
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Στη φετινή ΔΕΘ ακούσαμε όλοι, με πολύ σεβασμό τον 
πρωθυπουργό της χώρας, να προτείνει μεταξύ άλλων: 
«Αναγέννηση του Ελληνισμού της διασποράς με δικαίω-
μα ψήφου στους απόδημους Έλληνες ανά τον κόσμο και 
καθιέρωση της επιστολικής ψήφου». Το θέμα της ψήφου 
των Ελλήνων της διασποράς, έχει λάβει τεράστιες δια-
στάσεις, γι’ αυτό και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνο-
μιλήσουμε για το «μείζον» τούτο θέμα, με τον σημερινό 
βουλευτή της ΝΔ Καβάλας και μέχρι τις εκλογές του Ιου-
λίου 2019 διατελέσαντα επιτυχώς διευθυντής γραφείου 
Τύπου της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Κύριε Λαζαρίδη, ζούμε ακόμα και σήμερα δυστυ-
χώς στην εποχή που εκθειάζονται κάποια πολιτικά 
κόμματα από μη ώριμους ψηφοφόρους, που ευτυχώς 
είναι λίγοι… και απορρίπτουν την ψήφο των Ελλήνων 
του εξωτερικού. Η άποψή σας; Αυτό που δεν μπορώ να 
αντιληφθώ επί της αρχής είναι πως μπορείς να στερήσεις 
από κάποιον ένα δικαίωμα που ήδη έχει. Εμείς όχι μόνο 
δεν έχουμε το δικαίωμα να τους απαγορεύουμε να ψηφί-
ζουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, αλλά έχουμε 
την υποχρέωση να τους δώσουμε τη δυνατότητα ισότιμα 
να εκφράσουν δημοκρατικά την πολιτική του βούληση. 
Δυστυχώς, μερικές φορές ακόμα και τα αυτονόητα αμ-
φισβητούνται. Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο Έλληνες 
πολίτες. Οι επιλογές μας δεν έχουν ταξικό πρόσημο. Η 
αβελτηρία αυτή διορθώνεται άμεσα.

Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τους λόγους 
που είναι αρνητικά διακείμενα τα κόμματα αυτά; Υπο-
πτεύομαι ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν το θέμα φοβικά, 
ιδεοληπτικά και ενοχικά. Κάποιοι απλά, θεωρούν τους 
αποδήμους Έλληνες, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 
Προσδίδουν άλλη βαρύτητα στην ψήφο όσων ζουν εντός 
της χώρας από αυτή όσων Ελλήνων ζουν στο εξωτερικό. 
Είναι παράλογο και προσβλητικό.

Δεν είναι λογικό τώρα που η χώρα μας και πληθυ-
σμιακά συρρικνώνεται και να διώξουμε την ανασφά-
λεια, (για το πόσοι λίγοι είμαστε στην Ελλάδα) να αυ-
ξήσουμε το εκλογικό σώμα παρά να το λιγοστεύουμε; 
Έχετε απόλυτο δίκιο! Η νομοθέτηση της ψήφου των απο-
δήμων αναμφίβολα θα ενισχύσει την φωνή της Ελλάδας 
στα πέρατα της Οικουμένης. Και φυσικά σε καμία περί-
πτωση δεν πρόκειται για «πρόθεση αλλοίωσης του εκλο-
γικού σώματος», όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού 
είναι και συνταγματική επιταγή.

Τα αριθμητικά μεγέθη Ελλήνων στο εξωτερικό θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν το εκλογικό σώμα, ώστε η 
πολιτική επικαιρότητα να οδηγηθεί επί τω βελτίω;

Ασφαλώς, η φωνή όλων των Ελλήνων, από κάθε γω-
νιά της γης, είναι χρήσιμη και απαραίτητη. Η εμπειρία και 
οι γνώσεις, σε συνδυασμό με την αγάπη για την πατρίδα, 
μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Είναι μήπως αληθές ότι η μείζονα αντιπολίτευση, 
αντιτίθεται αλλά και κάποια μικρά κόμματα, αφού με 
τις ψήφους των αποδήμων μπορεί να μην μπουν στη 
Βουλή! Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να δεχθεί τη 
βασική δημοκρατική και συνταγματική αρχή ότι η ψήφος 
όλων των Ελλήνων είναι ισότιμη, έχει την ίδια πολιτική 
βαρύτητα και δεν μπορεί να γίνουν διακρίσεις. Και αυτό 
ενώ, σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 70% της ελληνι-
κής κοινής γνώμης βλέπει θετικά την κυβερνητική πρω-
τοβουλία. Το συγκεκριμένο θέμα δεν χωρά μικροκομμα-
τικά συμφέροντα και όλοι θα πρέπει να το καταλάβουν.

Για εμάς οι απόδημοι πρέπει να ψηφίζουν και αυτό 
αποτελεί αλήθεια, αφού δεν φταίνε αυτοί που έφυγαν, 
αλλά οι πολιτικές καταστάσεις. Και το κυριότερο, θα 
έχουν και αυτοί την αίσθηση ότι αν και μακριά παλεύ-
ουν ακόμα για την πατρίδα και θα συνεχίσουν να προ-
ωθούν με κάθε τρόπο τα ελληνικά συμφέροντα και θα 
ασκούν πιέσεις, όπως σε διεθνείς παράγοντες, όποτε 
μπορούν. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρόκειται –με την 
ευρεία έννοια– για κάποιους από εμάς, για τα παιδιά μας 
που σπουδάζουν στο εξωτερικό, για τους φίλους μας που 
δεν έβρισκαν εργασία στην Ελλάδα και αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν, για τους γνωστούς μας που, μέσα στην 
απόγνωσή τους, αποφάσισαν να κάνουν το δύσκολο 
βήμα με στόχο την επιβίωσή τους. Προφανώς το ελληνι-
κό αίμα θα συνεχίσει να κυλά στις φλέβες τους και είμαι 
βέβαιος πως σε κάθε ευκαιρία θα κάνουν ό,τι περνά από 
το χέρι τους για την προάσπιση των εθνικών μας συμφε-
ρόντων.

Ποια η άποψή σας, στο να ψηφίζουν μόνον οι από-
δημοι που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα; Όντως, μας ενδια-
φέρει οι άνθρωποι που θα κάνουν τις σχετικές αιτήσεις, 
να έχουν ελληνικό AΦΜ, να έχουν σχέση με την Ελλάδα. 
Η πρόταση της κυβέρνησης άλλωστε αφορά στους ήδη 
εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους πολί-
τες οι οποίοι έχουν ήδη ΑΦΜ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός αυτών υπολογίζεται στους 
350.000, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ο τελικός 
αριθμός των ψηφοφόρων του εξωτερικού, αφού θα πρέ-
πει να γίνει εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων.

Μακάριος Λαζαρίδης:

Για την κυβέρνησή μας δεν υπάρχουν 
περισσότερο και λιγότερο Έλληνες

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Φ Η  Β Α Λ Ι Λ Α



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε-ψάχνετε ακίνητο προς πώληση -ενοικίαση - αγορά 
στο νοµό Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα; 

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Β. Ελλάδα για το 2018 και το 2019 

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!
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Από τα έδρανα της Βουλής
στο ΑΠΘ ο Βενιζέλος

Εντάσεις εντός της επικοινωνιακής ομά-
δας του ΚΙΝΑΛ

«Γαλάζια» κόντρα και στη μέση ο… 
Κραουνάκης

«Ένας νέος στα δρώμενα της πόλης» 

Δεν «ξεχνά» τους ασθενείς  
ο Δ. Γκολιδάκης

Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Φλαμούρη

Κόντρα ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζι-
τζικώστα και τον βουλευτή της ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο. 
Αφορμή στάθηκε η χορηγία από το Κέντρο Πολιτισμού 
της Περιφέρειας της συναυλίας του Σταμάτη Κραουνάκη 
στο Μέγαρο Μουσικής, κάτι που ο κ. Σιμόπουλος είδε ως 
«ανταμοιβή υβριστών της ΝΔ σαν τoν Στ. Κραουνάκη», 
όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, για να 
λάβει την απάντηση του Απ. Τζιζτικώστα, που ξεκαθάρι-
σε ότι όσο ο ίδιος βρίσκεται στην ηγεσία της Περιφέρειας 
«θα γίνονται διαρκώς εκδηλώσεις με ανθρώπους που 
έχουν προσφέρει στον πολιτισμό, ακόμα κι αν διαφω-
νούμε πολιτικά μαζί τους». Ωστόσο τα «μαχαίρια» δεν 
μπήκαν στα θηκάρια και ο κ. Σιμόπουλος επανήλθε, ταυ-
τίζοντας την Περιφέρεια με ΜΜΕ φίλα προσκείμενα στο 
ΣΥΡΙΖΑ και προτείνοντας τον καλλιτέχνη για την επόμενη 
χορηγία και μια δημοσιογράφο γνωστή για τα φιλοσυ-
ριζαϊκά της αισθήματα για την παρουσίαση. Αναμένεται 
συνέχεια…

Η διοίκηση του Κ.Ζερβα φαίνεται πως δίνει βήμα 
στους ενεργούς νέους της πόλης. Συγκεκριμένα ως μέ-
λος του ΔΣ του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης επελέγει 
μεταξύ άλλων ο κ.Χρήστος Κοκκινάκης, ο οποιός από 
πολή νεαρή ηλικία είχε εκδηλώσει την αγάπη του για 
την ιστορία με θεματική έκθεση που είχε διεξάγει στον 
δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, γνώστης της ιστορίας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ανακοίνωση της αρμο-
διότητας του, εκατοντάδες άτομα του εύχηθηκαν στον 
προσωπικό του λογαριασμό στα social media

Η ζωή κάνει κύκλους και από αυτόν τον κανόνα δεν 
θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. 
Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά από 
μια τεράστια πολιτική πορεία που φυσικά και δεν έχει 
τερματίσει, από τα έδρανα του κοινοβουλίου που είχε 
συνηθίσει ο ίδιος να βρίσκεται, αλλά τον είχαν συνηθίσει 
και πολίτες να τον παρακολουθούν, κλείνοντας έναν 
κύκλο 26 ετών επέστρεψε στην έδρα του ως καθηγητής 
του ΑΠΘ και στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Μάλιστα 
ο κ. Βενιζέλος στην πρώτη του παρουσία γνώρισε πολύ 
θερμή υποδοχή με τους φοιτητές της Νομικής Σχολής 
να τον καταχειροκροτούν κατά την είσοδο του. Στην 
εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Βενιζέλος, εξέφρασε τη 
χαρά του που αποκτά ξανά τη δυνατότητα επαφής με τη 
διδασκαλία. «Αυτό μου είχε λείψει», σημείωσε.

Ανεβαίνουν οι τόνοι, όπως μαθαίνουμε, εντός της 
πολυπληθούς επικοινωνιακής ομάδας που έχει συ-
στήσει στο ΚΙΝΑΛ η Φώφη Γεννηματά. Μάλιστα δεν 
είναι καθόλου απίθανο να απομακρυνθεί υψηλόβαθμο 
στέλεχος αυτής της ομάδας που προεκλογικά έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στο επικοινωνιακό κομμάτι του κόμμα-
τος... Πριν από λίγες ημέρες ξέσπασε μεγάλος καβγάς 
εντός του επικοινωνιακού επιτελείου, με αποτέλεσμα να 
εξαφανιστεί ο εν λόγω κύριος και να μην απαντά ούτε 
στα τηλέφωνα. Μένει να φανεί από την απόφαση της 
προέδρου, η οποία έχει γνώση για το θέμα, ποια θα είναι 
η τελική κατάληξη.

Κοντά στους ασθενείς του υποσχέθηκε ότι θα βρίσκε-
ται και στο μέλλον ο γνωστός καρδιολόγος Διαμαντής 
Γκολιδάκης, που στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές 
ήταν υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα 
Δημοκρατία, στις οποίες, μάλιστα, είχε εντυπωσιακή 
παρουσία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την 
έναρξη λειτουργίας του ιατρείου του, ο κ. Γκολιδάκης 
ευχαρίστησε σε ανάρτησή του στα social media τους 
πολίτες που του εμπιστεύονται «ό,τι πολυτιμότερο» 
έχουν, δηλαδή «την υγεία τους», και άφησε να εννοηθεί 
πως ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις που ενδέχεται 
να καταλάβει στο μέλλον, το ιατρείο του θα είναι πάντα 
ανοιχτό!

Το νέο βιβλίο του «Ψυχο-λογικά Μυστικά ( που μα-
κάρι να γνώριζα νωρίτερα)» παρουσιάζει ο best selling 
συγγραφέας Θετικής Ψυχολογίας Δημήτρης Φλαμούρης 
–PhD το  Σάββατο 02/11 στις 20:30 στο Coffice Books & 
Coffee (Αιγαίου 62, Καλαμαριά. Περιορισμένος αριθμός 
θέσεων. Κρατήσεις 2310403550).
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών 
αερίου και της υδραυλικής εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!
www.edathess.gr/asfaleia

Στις 25/10/1912, στον σταθμό του Τοπσίν 25 χιλιόμετρα από τη 
Θεσσαλονίκη, αντιπρόσωποι του Χασάν Ταχσίν Πασά, διοικητή της 8ης 
Στρατιάς του Οθωμαν. Στρατού της Μακεδονίας, έφεραν στο Ελληνικό 
Γεν. Επιτελείο Στρατού, το οποίο έδρευε εκεί, προτάσεις για την αναίμα-
κτη παράδοση της Θεσσαλονίκης. Την επομένη, δύο Τούρκοι αξιωματικοί 
του Επιτελείου έφεραν έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Χασάν Ταχσίν με 
το οποίο αποδεχόταν να παραδώσει τη Θεσσαλονίκη με όρους που συμ-
φώνησε ο έλληνας αρχηγός την προηγούμενη μέρα στο Τοπσίν. Της πα-
νηγυρικής εισόδου είχε προηγηθεί κόντρα του αρχιστρατηγού Διαδόχου 
Κωνσταντίνου και του Έλληνα πρωθυπουργού Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου. 

Βενιζέλος: «Αναμένω να μοι γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνσιν, ην 
θα ακολουθήση η προέλασις του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον 
να έχετε υπ’ όψιν ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουσι να ευρεθώ-
μεν μίαν ώρα ταχύτερον εις την Θεσσαλονίκην». Κωνσταντίνος: «Ο στρα-
τός δεν θα οδεύση κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω καθήκον να στραφώ 
κατά του Μοναστηρίου, εκτός αν μου το απαγορεύετε». Βενιζέλος: «Σας 
το απαγορεύω!» 

Ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου επιθυμούσε πρώτα την κατάληψη 
του Μοναστηρίου προς Βορρά (θεωρητικά, δεν είχε άδικο), ενώ ο Βενι-
ζέλος, βλέποντας την πιθανότητα να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από το 
βουλγαρικό στρατό ή την ‘’διεθνοποίηση’’ της, πίεζε τον Κωνσταντίνο να 
κατευθυνθεί προς τη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η απελευθέρωση της 
οποίας αποτελούσε διακαή πόθο του ελληνισμού. Τα τηλεγραφήματα τα 

οποία αντάλλαξαν οι δύο άνδρες αποτέλεσαν το προοίμιο του Εθνικού 
Διχασμού. «Καθιστώ υμάς υπευθύνους διά πάσαν αναβολήν έστω και 
στιγμής» του τηλεγραφεί επιτακτικά ο Βενιζέλος.

Ο Βενιζέλος έβλεπε το αδιέξοδο και απευθύνθηκε στον βασιλιά Γε-
ώργιο Α’ προκειμένου να καμφθούν οι αντιρρήσεις του διαδόχου και να 
διασφαλιστεί η προέλαση του στρατού προς τη Θεσσαλονίκη. Έτσι μπήκε 
ο Κωνσταντίνος στην πόλη και ο Ταχσίν Πασάς υπέγραψε τα πρωτόκολλα 
παράδοσης πριν φτάσει ο βουλγαρικός στρατός. Στη συνέχεια η ελληνι-
κή κυβέρνηση ετοίμασε την θριαμβευτική είσοδο του βασιλιά και στις 29 
Οκτωβρίου 1912 ο γηραιός και αγαπητός Γεώργιος Α΄εισήλθε έφιππος 
στην Θεσσαλονίκη. Στην λαμπρή υποδοχή ήταν όλοι εκεί: λαός, θρησκευ-
τικοί ηγέτες και όλες οι προσωπικότητες της πόλης. 

Η διπλωματική νίκη του Βενιζέλου ήταν δεδομένη. Νίκη προς όσους 
στο εξωτερικό ποθούσαν οικονομικά και γεωγραφικά την Θεσσαλονίκη 
και επιτυχία στο εσωτερικό κατά εκείνων που των διέβαλαν συστηματικά. 
Θεσσαλονίκη, πάντα ελληνική πάντα ανοιχτή, πάντα γοητευτική... Χρόνια 
Πολλά Θεσσαλονίκη! Χρόνια Πολλά Μακεδονία! Χρόνια Πολλά Ελλάδα! 

*Υπογράφουν οι: Αναστασία Νικολοπούλου, Απόφοιτος Νομικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
ΑΠΘ και Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς, Επικοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας

Εμπρός, στην Θεσσαλονίκη! 

opinion

Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
Μ Ι Χ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Χ . 
Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *



18 26.10.2019

Και ιππείς τερμάτισαν Η ανάρτηση της Βούλας από το κρεβάτι Το γκολ του Μπρούνο και ο Αλέξανδρος 

Παππούς ο Διαμαντάκης Σπρίντ μετά τον μαραθώνιο ο Ζεϊμπέκης 

Τα συγχαρητήρια του Αβραμόπουλου 
στον Ζέρβα

Ισχυροί δεσμοί Βυζαντίου 
- Θεσσαλονίκης 

Διώχνουν τους Ρομά από την Περαία

Την εκκίνηση στο 48ο Rally Sprint Θερμαϊκού έδωσε 
ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Κρα-
τώντας την καρό σημαία κήρυξε την έναρξη του αγώνα, 
μοίρασε ευχές στα πληρώματα και παράλληλα εξέφρα-
σε την αισιοδοξία πως η συγκεκριμένη διοργάνωση θα 
καθιερωθεί ως θεσμός με επίκεντρο τον δήμο Ωραιο-
κάστρου. Πάντως, στα αξιοσημείωτα είναι πως από την 
γραμμή του τερματισμού πέρασαν όχι μόνο τα αγωνιστι-
κά αυτοκίνητα, αλλά και αναβάτες με άλογα! 

 Στο κρεβάτι έμεινε για λίγες μέρες η αντιπεριφε-
ρειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Ένα ατύχη-
μα στο γόνατό ήταν αρκετό για να μην της επιτρέψει να 
ακολουθήσει το πρόγραμμά και τις υποχρεώσεις της. Η 
κ.Πατουλίδου, η οποία ανάρτησε φωτογραφία της στο 
Instagram, φορώντας πιτζάμες, δέχθηκε ευχές για καλή 
και ταχεία ανάρρωση. “Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα 
από το να θέλει η ψυχή και το σώμα και να μην μπορεί”, 
σχολίασε. Ωστόσο, ως αθλήτρια και μάλιστα ως χρυσή 
Ολυμπιονίκη κάτι τέτοια ατυχήματα δεν την πτοούν! 

 Ζήτα το κι έγινε! O δημοτικός σύμβουλος του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, γνωστός 
για τα κιτρινόμαυρα αισθήματα του, ζήτησε από τον 
Μπρούνο Γκάμα να σκοράρει  στο εκτός έδρας παιχνίδι 
του Αρη με την Ξάνθη κι αυτός του έκανε το χατίρι! Ο 
κ. Μπαρμπουνάκης βρισκόμενος στη Ξάνθη φωτογρα-
φήθηκε με τον ποδοσφαιριστή του Αρη και ανέβασε 
τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη 
λεζάντα “Μπρούνο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις”. Με τη 
λήξη του παιχνιδιού μάλιστα, ο Γκάμα γύρισε προς τους 
φιλάθλους και χαμογέλασε στον κ. Μπαρμπουνάκη, 
καθώς κράτησε την υπόσχεση του. 

Παππούς έγινε ο πρώην δημοτικός σύμβουλος στον 
δήμο Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης. Η νύφη του, 
έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Πλέοντας 
σε πελάγη ευτυχίας ο κ. Διαμαντάκης ανακοίνωσε το 
ευχάριστο γεγονός μέσω των social media. Αλλωστε, οι 
πληροφορίες λένε πως ο μικρός θα πάρει και το όνομα 
του παππού! Γι αυτό οι χαρές!  

Αστραπιαία επιχείρηση καθαριότητας στήθηκε από 
τον δήμο Θεσσαλονίκης μετά τον νυχτερινό ημιμαρα-
θώνιο. Με την ολοκλήρωση των αγώνων, όπου συμ-
μετείχαν περισσότερα από 20.000 άτομα, υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας με απορριμματοφόρα 
έπλυναν μέσα σε λίγες ώρες τους κεντρικούς δρόμους, 
προκειμένου η πόλη να είναι καθαρή την επόμενη μέρα. 
“Κάποιοι τρέχουν μετά τον αγώνα”, ήταν το σχόλιο του 
εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, αρμόδιου για την 
Καθαριότητα, Νίκου Ζεϊμπέκη. 

 Συγχαρητήρια και καλή θητεία ευχήθηκε στον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο επίτροπος 
Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι 
δύο τους συναντήθηκαν στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς 
Συμποσίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος 
υπηρέτησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δήμαρχος 
Αθηναίων ευχήθηκε στον κ.Ζέρβα να πάνε όλα καλά. 

 Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στόχος, σύμφωνα με τον 
δήμαρχο, η Θεσσαλονίκη. ως η μοναδική πόλη στην 
οποία ο βυζαντινός πολιτισμός παραμένει τόσο ζωντα-
νός, να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην οργάνωση 
και στη λειτουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Βυζαντινών 
Πόλεων. 

Το πράσινο φως για την διοικητική αποβολή των 
Ρομά στην Περαία άναψε το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Θερμαϊκού. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψη-
φία, μετά από πρόταση του δημάρχου Γιώργου Τσαμα-
σλή, ο οποίος τόνισε ότι «το ακίνητο αυτό ανήκει κατά 
χρήση, νομή και κατοχή στον δήμο».
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Στην πάνω πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς, εκεί που πε-
ραστικοί συναντούν μπροστά τους την ιστορία της Θεσσα-
λονίκης, πριν από 17 χρόνια άνοιξε για πρώτη φορά ένα 
μαγαζί που σύνδεσε το όνομα του με την παράδοση του 
ναργιλέ.

Ο λόγος για τη Sh. Ex Shisha Experts by Rahati, όπου 
το 2002 επέλεξε το μαγαζί στην οδό Ολύμπου 75, όπου η 
ιστορικότητα του σημείου συνδυάστηκε με την παράδοση 
για να συστήσει στην πόλη μια νέα εμπειρία στο ναργιλέ 
και έκτοτε έχει κατακτήσει τις προτιμήσεις.

Ο λόγος δεν είναι μόνο η αξιοπιστία που παρέχει μέσα 
από τα προϊόντα της, τα οποία προέρχονται από τις κορυ-
φαίες εταιρείες του κλάδου και το εξειδικευμένο και εκ-
παιδευμένο προσωπικό της.  Η Sh. Ex Shisha Experts by 
Rahati έχει συνδυάσει το όνομα και τις υπηρεσίες της με 
την τοποθεσία που βρίσκεται. Αν και ο ναργιλές υπάρχει 
πλέον σε αρκετά καταστήματα, η Sh. Ex Shisha Experts by 
Rahati έχει εδραιωθεί στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της πόλης, εξελίσσοντας την παράδοση του ναργιλέ, ενώ 
το μαγαζί έχει γίνει σημείο συνάντησης κουλτούρας, πα-
ράδοσης και φρέσκου αέρα.

Από φοιτητές, μέχρι δικηγόροι και επώνυμοι αθλητές 
απολαμβάνουν την μαγεία του ναργιλέ στο Rahati. Μάλι-
στα, τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη δοκι-
μάζουν την εμπειρία του, καθιστώντας το Rahati νούμερο 
ένα στις επιλογές του είδους σε γνωστό ταξιδιωτικό οδη-
γό.

Για αυτό τον λόγο η εταιρεία αναπτύσσεται όλο και πε-
ρισσότερο, κάθε χρόνο με τις συνεργασίες της να αυξάνο-
νται συνεχώς. Μάλιστα, μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εμπι-
στευτεί τους ειδικούς της Sh. Ex Shisha Experts by Rahati, 
όπως  το πασίγνωστο Cavo Tagoo, το Wet Stories, το Niki 
Beach και το Yalos στη Σαντορίνη.

Το μαγαζί που 
«καθιέρωσε»
τον ναργιλέ

Ολύμπου 75, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2312315032

Εmail: a.kotsaridisgroud@gmail.com
Instagram: raxatithess

Facebook: Ραχατι - rachati

Για επικοινωνία με τους Sh.Ex  
(Shisha Experts by Rahati):

Shisha Experts 
by Rahati 

όπου υπάρχει καπνός...  
κρύβονται οι Sh.Ex...
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Το CBD Oil Shop, το brand με τη μεγαλύτερη ποικιλία οργα-
νικών προϊόντων CBD και το μεγαλύτερο δίκτυο franchise πα-
νελλαδικά, γιόρτασε τα εγκαίνια του 12ου καταστήματός του στη 
Βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος CBD Oil 
Shop  στην οδό Ι. Πασαλίδη 56, στην Καλαμαριά.

Κατά την διάρκεια του event πλήθος κόσμου έδωσε το παρών 
γνωρίζοντας καλύτερα από κοντά τα προϊόντα του CBD Oil με τη 
φυσική ουσία που χαρίζει φυσικό αίσθημα ευεξίας, καλύτερη συ-
νολική υγεία και ενημερώθηκαν για τις ευεργετικές του ιδιότητες. 
Παράλληλα, δόθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική ομι-
λία από τον Γεώργιο Mπαλαμούτσο– Νευρολόγος και Υποψήφιος 
Διδάκτωρ ΑΠΘ, ενώ απηύθυνε χαιρετισμο o Δημήτριος Μηλιά-
δης– Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς και η Μα-
ρία Φώτη – Medical Sales & Marketing Manager του CBD Oil Shop.

 Λίγα λόγια για το CBD Oil Shop
Το CBD Oil Shop, μέσα σε μόλις δυο χρόνια, όχι μόνο έφτασε 

να έχει συνολικά 45 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αλλά κα-
τάφερε να κερδίσει τις καρδιές του ελληνικού κοινού. Αυτό που 
το κάνει τόσο ξεχωριστό, είναι ότι διαθέτει την πληρέστερη προϊο-
ντική γκάμα CBD, που ανταποκρίνεται σε κάθε ξεχωριστή ανάγκη.

Από τους αρχάριους που θέλουν να μάθουν περισσότερα, τους 
λάτρεις του ευ ζην και του healthy living, μέχρι όσους αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα υγείας, το CBD Oil Shop μπορεί να ικανοποιήσει 
κάθε απαίτηση.

Στα καταστήματά τους θα ανακαλύψεις μια εντυπωσιακή ποι-
κιλία από 100% οργανικά και πιστοποιημένα προϊόντα CBD, τα 
οποία είναι απόλυτα νόμιμα και ασφαλή στη χρήση.

Το νέο κατάστημα του Cbd Oil Shop
στην Καλαμαριά

Σίμος υπέρ Κούρδων Εκτός παράταξης Βούγια ο Μπαρμπου-
νάκης

Πρόεδρος δ.σ. ο Κούπκας

Στο πλευρό των Κούρδων ο δήμαρχος Σίμος Δανι-
ηλίδης. Μαζί με αντιδημάρχους και δημοτικούς συμ-
βούλους του δήμου Νεάπολης-Συκεών, παραβρέθηκε 
και συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ατόμων 
Κουρδικής καταγωγής. Ο κ. Δανιηλίδης έστειλε μήνυ-
μα καταδίκης των επιθέσεων της Τουρκίας κατά των 
Κούρδων. 

Αναταράξεις στην παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσα-
λονίκη» του Σπύρου Βούγια. Ο Αλέξανδρος Μπαρμπου-
νάκης ανεξαρτητοποιήθηκε εξαιτίας της μη ένταξης 
του στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή εκπροσώπων στην 
ΠΕΔΚΜ. Στο ψηφοδέλτιο συμπεριελήφθησαν μόνο 
τα ονόματα των Σπύρου Βούγια και Ανδρέα Κουράκη. 
Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του συντονιστή της παράταξης, 
Νίκου Νυφούδη, ο οποίος χρέωσε στον Αλέξανδρο 
Μπαρμπουνάκη ότι ήθελε εξαρχής να είναι μέλος της 
διοίκησης Ζέρβα.

Από αντιδήμαρχος Οικονομικών... πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον 
Μιχάλη Κούπκα, ο οποίος βρέθηκε στη θέση του προ-
έδρου του Δ.Σ. εξαιτίας της εκλογικής διαδικασίας για 
τους εκπροσώπους του δήμου στην ΠΕΔΚΜ. 
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‣ Μυϊκή ενδυνάμωση  
‣ Λιποδιάλυση-σύσφιξη 
‣ Φυσική κατάσταση 
‣ Εξάλειψη κυτταρίτιδας 
‣ Ενεργοποίηση μεταβολισμού 
‣ Σωματική ανόρθωση

Συνεχίζεται ο επικοινωνιακός σχεδιασμός στο ΚΙΝΑΛ, 
με τον προβληματισμό πάντως να είναι παρόν, καθώς 
υπάρχουν εξελίξεις που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντι-
κές και ξεκινούν από την βάση, από τους ψηφοφόρους. 
Το ενδιαφέρον για εγγραφή νέων μελών είναι πολύ μι-
κρό, όπως κι ο αριθμός των μελών που ανανέωσαν την 
ανάλογη, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 4.000.

Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν, καθώς δεν βλέ-
πουν ριζικές αλλαγές, ανανέωση σε όλους τους τομείς 
και ένα όραμα που θα βγάλει την παράταξη από το τέλμα 
του 8% και θα ξανακάνει το κόμμα –όπως άλλωστε είναι 
ο στόχος της ηγεσίας–  την μεγάλη προοδευτική παράτα-
ξη της χώρας.

Στο ΚΙΝΑΛ οι τάσεις και οι ομάδες είναι πολλές, παρά 
το γεγονός ότι μετρά 22 βουλευτές και αυτό δείχνει τη 
νευρικότητα που υπάρχει όσον αφορά τις εξελίξεις, από 
τα ψηλά μέχρι τα χαμηλότερα στρώματα. Πλέον άρχισαν 
και εκδηλώνονται όσοι έχουν βλέψεις για την ηγεσία, 
όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ υπάρχουν και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι, για παράδειγμα ο Νίκος Παπανδρέου, 

για τον οποίο πρώτη η Karfitsa έχει δημοσιοποιήσει την 
πρόθεσή του. Ερωτηματικά έχει προκαλέσει και η ανα-
φορά του Κώστα Σκανδαλίδη ότι η Φώφη Γεννηματά θα 
μπορούσε να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα διεκδι-
κήσουν την προεδρία της Δημοκρατίας.

Στους κόλπους του Κινήματος πάντως ενόψει του συ-
νεδρίου που ετοιμάζεται για τέλη Δεκεμβρίου, μπαίνουν 
σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι 
πώς το κόμμα από την πορεία εσωστρέφειας που έχει πά-
ρει, θα κάνει ξανά άνοιγμα στην κοινωνία. Επίσης, ποια 
θα είναι η ιδεολογική γραμμή και ο πολιτικός λόγος που 
θα μπορέσει να ξαναφέρει τμήμα των ψηφοφόρων πίσω. 
Όπως και σε πόσο μεγάλο βαθμό χρειάζεται ανανέωση 
όχι μόνο προσώπων.

Το ΚΙΝΑΛ, που έβλεπε τον κίνδυνο να έρχεται από 
αριστερά, δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει να αντιμετωπί-
σει όμως ακόμη ένα μέτωπο που δεν είχε προβλεφθεί 
και αυτό είναι ότι πολλοί ψηφοφόροι του φαίνονται σε 
δημοσκοπήσεις ικανοποιημένοι από την πορεία και της 
κινήσεις της κυβέρνησης. Η Φώφη Γεννηματά καλείται 

να αντιμετωπίσει άμεσα τα υπαρξιακά θέματα του κόμ-
ματος, καθώς και την αμφισβήτηση προς το πρόσωπό της 
που εκδηλώνεται, με την ίδια να αισθάνεται διαρκώς ότι 
απειλείται και υπονομεύεται εκ των έσω.

Το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται σε φάση όπου και οι οργανωτικές 
του δομές χρειάζονται «λίφτινγκ». Άλλωστε, δεν μπορεί 
ένα κόμμα του 8,1% να διατηρεί οργανώσεις του παρελ-
θόντος όταν τα ποσοστά του ήταν υπερδιπλάσια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ουσία λειτουργούν 
πολύ λιγότερες οργανώσεις από αυτές που φαίνεται πως 
υπάρχουν. Η προσπάθεια της ηγεσίας και του επικοινωνι-
ακού επιτελείου είναι να φαίνεται το κόμμα όσο πιο ενω-
μένο γίνεται και όσο πιο λειτουργικό. Ωστόσο, φωνές από 
ψηλότερα ή χαμηλότερα και διάφορες διαρροές κάνουν 
λόγο για  δυσλειτουργίες και  αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν άμεσα, έτσι ώστε να φτάσει το κόμμα σε ένα συ-
νέδριο στο οποίο θα έχουν μπει οι βάσεις για την επόμενη 
μέρα και όχι απλά θα ακουστούν διαπιστώσεις και κατα-
στάσεις γνωστές…

Προβληματισμός στο κόμμα για τη συρρίκνωση της βάσης

ΚΙΝΑΛ: Πολλές τάσεις, πολλά ερωτήματα
Α Π Ο  Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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Εβδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται στις 30 
Οκτωβρίου από τη μέρα (30/10/1944) που και ο τε-
λευταίος στρατιώτης των δυνάμεων κατοχής του Γ’ Ράιχ 
εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και η πόλη απελευθερώθη-
κε μετά από περίπου 3,5 χρόνια από τον γερμανικό ζυγό.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η εικόνα της πόλης 
άλλαξε ριζικά, με αποτέλεσμα ελάχιστα να είναι πλέον 
τα κτίρια που να θυμίζουν –και αυτά μάλλον μόνο στους 
παλαιότερους– την παρουσία των ναζί. Σήμερα, τα πιο 
έντονα «ίχνη» των κατοχικών δυνάμεων εντοπίζονται 
στο καταφύγιο που κατασκεύασαν οι Γερμανοί κάτω από 

το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Πρόκειται για ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο με χο-

ντρούς τοίχους και χαμηλό ύψος, που έχει διατηρηθεί 
αρκετά καλά και δεν έχει αλλάξει ριζικά από την εποχή 
κατά την οποία χτίσθηκε. Το μεγαλύτερο δωμάτιο λει-
τουργούσε ως χώρος χειρουργείου, ενώ στους τοίχους 
υπάρχουν επιγραφές στα γερμανικά και ζωγραφιές, οι 
οποίες έγιναν από τους στρατιώτες του Γ’ Ράιχ. Μια από 
τις επιγραφές στους τοίχους αναφέρεται προφανώς στην 
σθεναρή αντίσταση που είχαν συναντήσει οι Γερμανοί 
από τους Έλληνες αντάρτες, καθώς αναγράφει στα γερ-

μανικά: «Εξοπλισμένοι είμαστε όντως πολύ, όμως οι 
‘’συμμορίτες’’ (δηλαδή οι αντάρτες) είναι καλύτερα εξο-
πλισμένοι από εμάς». Ο χώρος που οδηγεί στην αίθουσα 
του χειρουργείου αποτελούσε τότε χώρο ανάπαυσης των 
στρατιωτών και σήμερα αποτελεί χώρο αποθήκευσης εγ-
γράφων του «Γ. Γεννηματάς».

Με αφορμή τη φετινή επέτειο των 75 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, η Karfitsa μπήκε στο 
καταφύγιο και αποτύπωσε φωτογραφικά τα κατάλοιπα 
της γερμανικής κατοχικής παρουσίας στην πόλη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΜΑΖΗΣ

Στα άδυτα του γερμανικού καταφυγίου 
της Θεσσαλονίκης
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kismetkismet
Να σας πούµε το φλυτζάνι;

Πίνετε τον καφέ σας µε 3 ευρώ
και δωρεάν, σάς λέµε το φλυτζάνι 

Παράδοση ετών από τη Σµύρνη 
µε 100% επιτυχία 

Δωρεάν χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 6977849494, 2315511055

Οι εκτός επικράτειας Έλληνες πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου, 
όμως και πάλι δεν θα το αποκτήσουν. 

1. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται στο σύνταγμα του 1975, και 
έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένο με την αναθεώρηση του 2001, που ψη-
φίστηκε με ευρεία πλειοψηφία και καθόρισε τους όρους της συμμετο-
χής τους.

2. Την εποχή που έγινε η αναθεώρηση, η συζήτηση για το θέμα 
αυτό ήταν σε κορύφωση στις ομογενειακές οργανώσεις και φυσικά 
στο ΣΑΕ. Η πρόταση του ΣΑΕ, που υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, 
περιέργως δεν ήταν ταυτόσημη με τη συνταγματική αναθεώρηση και 
μιλούσε για εκλογικές περιφέρειες ανά ήπειρο και ομογενείς βουλευ-
τές, που θα αφαιρούνταν από τους βουλευτές Επικρατείας.

 
3. Έγιναν τρεις προσπάθειες από ισάριθμες κυβερνήσεις –το 2003, 

το 2006 και το 2018– να διαμορφωθεί και να ψηφιστεί ο εφαρμοστι-
κός νόμος όπως ορίζει το σύνταγμα στο άρθρο 51 παράγραφος 4, που 
όμως καμία δεν ολοκληρώθηκε, για να φτάσουμε τώρα στην τέταρτη 
προσπάθεια. 

4. Δυστυχώς όμως όλα δείχνουν ότι η συζήτηση είναι προσχημα-
τική, αφού καμιά ουσιαστική προετοιμασία δεν έχει γίνει για ένα τόσο 
σημαντικό αλλά και εξίσου δύσκολο εγχείρημα. 

5. Η κυβέρνηση, που είχε την πρωτοβουλία, ενδιαφέρεται κυρίως 
να χρεώσει στην αξιωματική αντιπολίτευση –και όχι μόνο– την άρνηση 
στην ψήφιση ενός αυτονόητου, δίκαιου αιτήματος, ενώ στο πίσω μέρος 
του μυαλού της ενδιαφέρεται για τα εκλογικά οφέλη της. Το ίδιο φυ-
σικά ισχύει και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί οι αντιρρήσεις 
της δεν είναι πάνω στη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά στα πιθανά 
οφέλη που θα έχει η ΝΔ.

6. Στην ουσία του θέματος, με βάση το σύνταγμα, η μόνη πρόταση 
που είναι συμβατή με αυτό είναι η αρχική της κυβέρνησης. Δυστυχώς, 
η πρόταση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη, διότι έχει πολλές τεχνικές και 
ουσιαστικές δυσκολίες που με πρώτη ματιά είναι ορατές για όποιον δεν 
έχει κομματικές παρωπίδες ή άλλες σκοπιμότητες, που δεν εγγυώνται 
τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των εκλογών.

7. Η ευελιξία που επιδεικνύει η κυβέρνηση στον διάλογο με τα 
άλλα κόμματα δεν είναι ειλικρινής, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι 
δεν γνωρίζει ότι οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης άλλες 
είναι ευθέως αντισυνταγματικές και άλλες συγκαλυμμένα. 

Στόχος της είναι να συγκεντρώσει τις διακόσιες ψήφους που χρει-
άζονται για την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου, είτε μαζί με τον 
ΣΥΡΙΖΑ είτε χωρίς – μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση θα είναι διπλά 
κερδισμένη. 

Εάν ψηφιστεί με διακόσιες ψήφους, πολύ γρήγορα όλοι οι «κό-
φτες» που θα ενσωματωθούν θα κριθούν αντισυνταγματικοί, με βάση 
το άρθρο 51 παράγραφος 3 του συντάγματος, από τα αρμόδια θεσμι-
κά όργανα της πολιτείας, είτε υπάρξει προσφυγή είτε όχι, και αυτό που 
θα μείνει είναι η αρχική πρόταση της κυβέρνησης. 

8. Τα κόμματα το ήξεραν αυτό όταν συζητιόταν η αναθεώρηση του 
συντάγματος στην προηγούμενη Βουλή –γιατί δεν μπορώ να φαντα-
στώ άγνοια– και όμως δεν το συζήτησαν καθόλου.

9. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι πολυετής και πλούσια, διαφορετι-
κή για κάθε χώρα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, γνωστή από την 
εποχή που το ΣΑΕ, δηλαδή οι απόδημοι, έθεταν το θέμα και όμως δεν 
αξιοποιήθηκε. 

10. Τώρα, αντί να χάνουν χρόνο σε προσχηματικές συζητήσεις και 
να εκτίθενται, μια ακόμη φορά, στους πολίτες και ειδικά στους εκτός 
επικράτειας Έλληνες, ας ζητήσουν συγγνώμη και ας δεσμευτούν ότι 
θα δουλέψουν από κοινού για να εξασφαλίσουν την ουσιαστική και 
αδιάβλητη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές το συντομότερο 
δυνατόν. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ 

Γιατί οι απόδημοι δε θα αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου 

opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η * 
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Το ενδιαφέρον του για τη Θεσσαλονίκη επι-
βεβαίωσε για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Τρίτη επι-
σκέφτηκε εκ νέου την πόλη χωρίς να έχει μεσο-
λαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τε-
λευταία του επίσκεψη, στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Εκθέσεως.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Θεσσαλονίκη είχε τρεις στάσεις. Η πρώτη ήταν 
στο Διοικητήριο για μια σφαιρική ενημέρωση 
γύρω από σημαντικά θέματα της πόλης. Αμέσως 
μετά επισκέφθηκε την 7η Mπιενάλε Σύγχρονης 
Τέχνης με γενικό τίτλο «Στάση», όπου είχε μια 
ξενάγηση στους χώρους της για περίπου 20 λε-
πτά από τη διευθύντρια της έκθεσης, Συραγώ 
Τσιάρα. Τέλος, είχε ομιλία στο επίσημο δείπνο 
της φετινής διοργάνωσης του «Συμποσίου της 
Θεσσαλονίκης», με τίτλο «Governing at a time 
of ungovernability» («Κυβερνώντας σε καιρούς 
ακυβερνησίας»).

Οι συσκέψεις στο Διοικητήριο
Ο πρωθυπουργός δείχνοντας την επιθυμία 

να έχει πλήρη ενημέρωση για όσα έχουν δρο-

μολογηθεί σε επίπεδο υποδομών και στον τομέα 
της ανάπτυξης-επιχειρηματικότητας με στόχο 
την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ή ακόμη 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών όπου αυτό 
είναι εφικτό, διεύθυνε δυο συσκέψεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο υφυπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης. Η πρώτη σύσκεψη είχε ως αντικείμενο 
το κομμάτι των υποδομών και για αυτό το λόγο 
παρευρέθησαν εκπρόσωποι του συνόλου των 
φορέων που εμπλέκονται, όπως και ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής. Στη δεύτερη σύσκεψη, με αντικείμενο την 
ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την και-
νοτομία, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να 
συζητήσει με εκπροσώπους του συνόλου των 
παραγωγικών φορέων που ασχολούνται με τους 
παραπάνω τομείς.

Και στις δύο συσκέψεις παρευρέθηκαν ο 
υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μα-
κεδονία – Θράκη, Θεόδωρος Καράογλου, ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστο-
λος Τζιζτικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο υφυπουργός παρά το 

πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος και η προϊσταμέ-
νη του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσα-
λονίκη, Μαρία Αντωνίου.

5 + 1 σημαντικά θέματα υποδομών
Έξι ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην 

πρώτη σύσκεψη, πέντε εντός ημερησίας διατά-
ξεως και ένα εκτός: Μετρό, ΟΑΣΘ, κάθετοι οδικοί 
άξονες Εγνατίας Οδού (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα 
και Αμφίπολη – Δράμα), αναβάθμιση περιφερει-
ακής οδού με την δημιουργία Fly Over, σύνδε-
ση του λιμανιού οδικώς και σιδηροδρομικά και 
εκτός ημερησίας συζητήθηκε το θέμα του γηπέ-
δου του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Τούμπας.

Όσον αφορά στις υποδομές έγινε, όπως τόνι-
σε αμέσως μετά σε δηλώσεις του ο πρωθυπουρ-
γός, μια αποτίμηση για όλα τα σημαντικά έργα 
που είχαν εξαγγελθεί από τον ίδιο στη ΔΕΘ. Ταυ-
τόχρονα δήλωσε ευτυχής για την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί.

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν τρία 
έργα στα οποία στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης.

Το ενδιαφέρον του για τη Θεσσαλονίκη 
δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Όλα τα «καυτά» ζητήματα της πόλης συζητήθηκαν 
σε δυο συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό
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Πρώτο το ζήτημα του μετρό, για το οποίο τόνισε πως εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευ-
ση για λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2023. «Το μετρό θα παραδοθεί και θα λειτουρ-
γήσει εξ ολοκλήρου τον Απρίλιο του 2023, με το σταθμό στη Βενιζέλου να αναδεικνύει με 
το σωστό τρόπο την πλούσια πολιτιστική παράδοση της πόλης. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος 
του έτους, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έχει δώσει την έγκριση του για να 
προχωρήσουμε στην κατεύθυνση την οποία έχω ήδη δρομολογήσει», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός στέλνοντας για ακόμη μια φορά το μήνυμα πως η τεχνική που θα ακολουθηθεί 
θα είναι αυτή της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιολογικών ευρημάτων στον 
σταθμό Βενιζέλου.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο στάθηκε ήταν ο ΟΑΣΘ, υπογραμμίζοντας πως «ήδη έχουν 
ενταχθεί στο στόλο του Οργανισμού αρκετά λεωφορεία, ώστε κάπως να ανακουφιστεί η 
κατάσταση». Πρόσθεσε ωστόσο πως σημαντική πρόοδος θα υπάρξει από τις αρχές του 
επόμενου έτους, «όταν θα συναφθεί η συμφωνία και ξεκινήσει η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ». 
Σε αυτή τη συνεργασία ποντάρει η κυβέρνηση για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος 
των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Τρίτο και τελευταίο έργο υποδομής στο οποία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δήλωση 
του ο κ. Μητσοτάκης, ήταν η αναβάθμιση της περιφερειακής οδού με την κατασκευή του 
Fly Over, δηλαδή της υπερυψωμένης περιφερειακής οδικής αρτηρίας. Όπως γνωστοποί-
ησε, το έργο προχωράει πολύ γρήγορα και θα μπορέσει να δημοπρατηθεί «εντός ενός 
έτους».

Την συχνή παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν άφησε ασχολίαστη και 
ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος αναφερόμενος 
στο θέμα του γηπέδου της Τούμπας σχολίασε: «Για το γήπεδο δόθηκαν όλες οι οδηγίες 
που έπρεπε, έτσι ώστε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και η ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών που χρειάζονται για να μπορέσει αυτή η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης να 
χτίσει το γήπεδό της».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας είχε την ευ-
καιρία, εκτός από τα παραπάνω θέματα υποδομών, να δώσει στον πρωθυπουργό κάποια 
στοιχεία για θέματα που αφορούν αποκλειστικά στο δήμο Θεσσαλονίκης, όπως η ανάπλα-
ση των στάβλων του Παπάφη, η ανάπλαση της Υφανέτ και του Αλατίνι, με τον κ. Ζέρβα να 
δηλώνει ότι «είναι σημεία που πρέπει να μπουν σε μια φάση σχεδιασμού και υλοποίησης».

Μακεδονικά προϊόντα
Στην δεύτερη σύσκεψη με την παρουσία εκπροσώπων όλων των παραγωγικών φο-

ρέων επικράτησαν θέματα ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αυτό που 
βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν το σήμα για τα Μακεδονικά προϊόντα, ένα σήμα που δημι-
ούργησαν οι εξαγωγείς και παρουσίασαν στον πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, «το υπουργείο Εξωτερικών, στο 
οποίο το δίνει ο κ. πρωθυπουργός, θα μας πει και τη δική του γνώμη στα πλαίσια αυτού 
του σήματος, κάποιες ίσως ελάχιστες παρατηρήσεις, όπως αν το Μακεδονία θα γράφεται 
με “c” ή με “k” (σ.σ.: στα αγγλικά) και πιθανώς να μπει το Greek στο land. Φυσικά θέλουμε 
τη σύμφωνη γνώμη και των τριών περιφερειών, της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής 
Μακεδονίας. Θα υπάρξει, όμως, μια αισθητική  βελτίωση και σε πολύ λίγες μέρες αφού 
το υιοθετήσουν και οι τρεις περιφέρειες, θα φύγει προς τα έξω, ώστε να βρίσκεται δυνατά 
στις διεθνείς αγορές και εκθέσεις». Υπενθυμίζουμε πως το σήμα που πρότειναν οι εξαγω-
γείς είχε ένα μικρό «μ» στο κέντρο του και πλαισιωνόταν από την φράση «MACEDONIA 
THE DIVINE GREAT LAND».

Αναμένονται οι μικρές τροποποιήσεις και πολύ σύντομα πρόκειται να γίνει η παρουσί-
αση του λογότυπου για τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα, προκειμένου να μην υπάρχει 
σύγχυση με τα προϊόντα της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα υπόλοιπα θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της σύσκεψης αφορούσαν άλλες 
πέντε σημαντικές ενότητες:

‣ Ανάπτυξη ελεύθερης ζώνης εμπορίου στο στρατόπεδο Γκόνου
‣ Βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου (κυρίως για την οργάνωση της)
‣ Ανάπλαση Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου
‣ Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς
‣ Δημιουργία τριών μουσείων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

«Δεν θα προσβάλω το εθνόσημο»
Ο πρωθυπουργός έστειλε κάποια σημαντικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του στο επίσημο δείπνο του «Συμποσίου της Θεσσαλονίκης» με θέμα «Κυβερνώντας σε 
καιρούς ακυβερνησίας». Ένα από αυτά ήταν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία 
χαρακτήρισε «κακή», εξηγώντας όμως πως δεν πρόκειται να προσβάλει το εθνόσημο της 

Ελλάδας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών ήταν μια αρνητική συμφωνία για τη χώρα μας. Την καταψήφισα, προειδοποι-
ώντας τίμια, όμως, τους Έλληνες τι συνεπαγόταν η υπογραφή της. Όμως δεν θα προ-
σβάλλω το εθνόσημό μας, έστω κι αν κάτω από αυτό άλλοι έβαλαν την υπογραφή τους. 
Ούτε και θα εκθέσω τη χώρα σε περιπέτειες. Χωρίς, λοιπόν, να ρισκάρουμε την παραμικρή 
αποσταθεροποίηση, θα παρακολουθούμε στενά την ανταπόκριση των γειτόνων μας στις 
υποχρεώσεις τους. Και, προφανώς, στην επίλυση των εκκρεμοτήτων – με πρώτη αυτή της 
προστασίας των μακεδονικών προϊόντων», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο ίδιος σημείωσε πως ως χώρα επιζητούμε σχέσεις καλής γειτονίας και με την Αλβα-
νία, τονίζοντας πως προϋπόθεση για κοινή πρόοδο των δύο χωρών είναι το άνοιγμα του 
«ευρωπαϊκού δρόμου» της Αλβανίας.

Οι τρεις πυξίδες των εθνικών επιτυχιών
Προχωρώντας σε κάποιες αναφορές για το διεθνές περιβάλλον, ο κ. Μητσοτάκης πα-

ρουσίασε τη δική του οπτική για τη θέση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό που αποκαλείται 
«κυβερνησιμότητα», χωρίς να μπορέσει να κρύψει την ανησυχία του για τις συνθήκες που 
διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, «δεν μπορώ να κρύψω την περί-
σκεψή μου για την περιπλοκότητα των σχέσεων ισχύος σε αυτόν τον κόσμο που σήμερα 
είναι τόσο διαφορετικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, πια, φανερό ότι σε πολλά επίπεδα 
βιώνουν έναν διχασμό. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιορκείται από δύο 
απειλές οι οποίες αλληλοτροφοδοτούνται. Μια σταδιακή παραγωγική υστέρηση, μια ήπει-
ρος η οποία γερνά με μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις. Ο λαϊκισμός με τη σειρά του, 
σαν σαράκι, υπονομεύει το Κράτος Δικαίου αλλά και αρχές όπως η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών, η κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία, ξυπνώντας και κάθε τύπου αμφισβήτηση».

Μέσα σε αυτό το ταραγμένο πλαίσιο των διεθνών συσχετισμών, ο πρωθυπουργός ανέ-
φερε τις τρεις πυξίδες που μας οδήγησαν πάντα σε μεγάλες εθνικές επιτυχίες:

‣ Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Αυτοπεποίθησης.
‣ Εθνική Ενότητα, αλλά και Εύρωστη Άμυνα.
‣ Οικονομική Πρόοδος με Κοινωνική Συνοχή.
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Έντεκα σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις 
οδήγησαν στο ακροατήριο του  Κακουργιοδικείου 
Θεσσαλονίκης την εταιρία  «Ελληνικός Χρυσός» 
για τα περιβαλλοντικά μέτρα που σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο δεν λαμβάνονται στην περιοχή της 
Χαλκιδικής, στην περιοχή της εξόρυξης χρυσού και 
άλλων μετάλλων. Αναλύσεις νερών που δείχνουν 
όξινες απορροές βαρέων μετάλλων με υπέρβαση 
194.300% (!), συγκέντρωση επικίνδυνων και μη 
αποβλήτων εκτεθειμένων σε ανοιχτούς κάδους, 
αλλά και υγρά απόβλητα πέραν των ορίων στο ση-
μείο απορροής στη θάλασσα, είναι μερικά από τα 
ευρήματα των ελεγκτών στις Μαύρες Πέτρες, τον 
Μαντέμ Λάκκο και στην Ολυμπιάδα. Και παρ’ ότι γι’ 
αυτά επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούσαν το 
1,7 εκ. ευρώ, αυτά δεν πληρώθηκαν ποτέ, καθώς 
έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρίας πως οι υπηρε-

σίες βεβαίωσαν τα πρόστιμα καθυστερημένα και όχι 
«σε εύλογο χρόνο», όπως προβλέπει η νομοθεσία.

«Εξαιτίας αυτών προκλήθηκε σοβαρή ρύπανση 
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και συγκεκρι-
μένα προκλήθηκε ρύπανση τόσο του εδάφους, όσο 
και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευ-
ρύτερης περιοχής της ανατολικής Χαλκιδικής, ενώ 
συγχρόνως υπήρξαν και σοβαρές αρνητικές συνέ-
πειες στα θαλάσσια ύδατα με ενδεχόμενο κίνδυνο 
δυσμενούς επιρροής και στους υδρόβιους οργανι-
σμούς, επιτείνοντας σημαντικά την επιβάρυνση του 
ήδη επιβαρημένου, λόγω της μακρόχρονης μεταλ-
λευτικής δραστηριότητας, υδάτινου οικοσυστήμα-
τος της περιοχής».

Σε αυτές τις γραμμές το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών Χαλκιδικής προσδιορίζει τις ευθύνες και τη 

στάση των στελεχών της εταιρίας για τη ρύπανση και 
τη γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση της ανα-
τολικής Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται το εξορυκτικό 
πεδίο. Το δικαστικό συμβούλιο κάνοντας δεκτή την 
εισαγγελική πρόταση παρέπεμψε σε δίκη δύο ανώ-
τερα στελέχη της εταιρίας (το ένα έχει πλέον συντα-
ξιοδοτηθεί) για το κακούργημα της υποβάθμισης 
περιβάλλοντος που είχε ως συνέπεια σοβαρή υπο-
βάθμιση κατ’ επάγγελμα και με όφελος μεγαλύτερο 
των 15.000 ευρώ. Η δίκη που είχε προσδιοριστεί 
για την περασμένη Τρίτη αναβλήθηκε λόγω πέρα-
τος ωραρίου για τον προσεχή Ιούνιο στο Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από 
αναφορές κατοίκων της περιοχής της εξόρυξης, 
αλλά και δύο καταγγελίες του δήμου Αριστοτέλη 
στις εισαγγελικές αρχές. Οι καταγγελίες αφορού-

Έτσι έφτασε στο Κακουργιοδικείο 
η επένδυση του χρυσού

Πλήθος περιβαλλοντικών παραβάσεων 
και πρόστιμα 1,7 εκ. ευρώ που δεν εισπράχτηκαν
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο έργο με τίτλο  
“Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin”- AgriTradeNet, με αριθμό BSB 383 
(Ems code), το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Black 
Sea Basin 2014-2020 και συμμετέχουν φορείς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, 

την Τουρκία και την Ουκρανία. 
 

Στόχος του AgriTradeNet είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παρα-
γωγών των χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτό, οι δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση 
και αναγνώριση, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη 

Θάλασσα, καθώς και η διακρατική εμπορία γεωργικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής διοργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε τοπικούς 
παραγωγούς Παρθένου Ελαιόλαδου, καθώς το Παρθένο Ελαιόλαδο Χαλκιδικής είναι το προϊόν 

που επιλέχθηκε προκειμένου να λάβει πιστοποίηση με γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 09:00-17:00 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (Δ/νση: Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου: www.
epichal.gr και πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη είτε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο e-mail: 

info@epichal.gr, είτε στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο e-mail: empsylth@otentet.gr, ή 
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη, έως τις 22/10/2019.

   
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Εμπορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310538790, email: empsylth@otenet.gr). 

Πολύγυρος,  02/04/2019

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

κου από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Αύ-
γουστο του 2014 καταγράφηκαν έξι σοβαρές 
παραβάσεις.

Οι τρεις βασικές αφορούν στη διαχείριση 
αποβλήτων. Η πρώτη με ευρήματα στα νερά 
που χύνονται στη θάλασσα στο Στρατώνι και 
έχουν σημειωθεί υπερβάσεις σε βαρέα μέ-
ταλλα. Σε άλλες επισημάνσεις γίνεται λόγος 
για «ανεξέλεγκτη διάθεση ρυπασμένων πα-
νιών και φίλτρων», για απόθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων εκτός στεγανοποιημένων τμημά-
των των λιμνών, αλλά και για σοβαρές πα-
ραλείψεις, όπως ελλιπή παρακολούθηση της 
ποιότητας των αποβλήτων.

Στην Ολυμπιάδα από τον Απρίλιο του 
2013 έως τον Αύγουστο του 2014 στο βού-
λευμα καταγράφονται πέντε περιβαλλοντικές 
παραβάσεις με σημαντικότερη τη διάθεση 
σχεδόν ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, 
από τις εκροές των νερών των μεταλλείων 
Ολυμπιάδας. Όπως φαίνεται από τα πορίσμα-
τα των ελεγκτών που αποτυπώνονται στο 
βούλευμα, διέθεσαν απόβλητα με υπερβά-
σεις ως προς τις συγκεντρώσεις των βαρέων 
μετάλλων από 100% έως 1.272%, βρέθηκαν 
όξινες απορροές σε τμήμα του ρέματος Μαυ-
ρόλακκα με υπερβάσεις στις συγκεντρώ-
σεις βαρέων μετάλλων που φτάνουν τις 
194.300% σύμφωνα με το βούλευμα. Επί-
σης, κατηγορούνται ότι απόθεσαν περίπου 
100.000 τόνους υπολείμματος κατεργασίας 

από την Ολυμπιάδα σε χώρο που δεν 
προβλεπόταν και δεν είχε την υποδομή 
για τη διαχείριση στραγγιδίων και απορ-
ροών.

Αυτό που υπογραμμίζεται στην ει-
σαγγελική πρόταση είναι πως η εταιρία 
αμφισβητώντας το αντικείμενο των  πα-
ραβάσεων παρέπεμπε σε μετρήσεις βα-
σισμένες σε νομαρχιακές αποφάσεις και 
όχι όσα προβλέπονταν από την αδειο-
δότηση των μεταλλευτικών δραστηρι-
οτήτων και τη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. «Τελικά η εταιρία με το να 
ακολουθεί επιεικέστερες παραμέτρους 
επέλεγε να μην εντοπίζει τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις τις οποίες προξενούσε 
ή θεωρούσε ότι δεν συνέβαιναν ούτως 
ή άλλως; Όποια και αν είναι η απάντη-
ση στο ερώτημα αυτό, προφανώς κατα-
δεικνύεται τόσο η γνώση των πράξεων 
αλλά και των σκοπούμενων παραλεί-
ψεων όσο και το προσδοκώμενο όφελος 
που επιδίωκαν οι εκπρόσωποι και ήδη 
κατηγορούμενοι, να τις προσπορίσουν», 
τονίζεται στην πρόταση της εισαγγελέα 
που υιοθετήθηκε απολύτως από το δικα-
στικό συμβούλιο.

Έτσι έφτασε στο Κακουργιοδικείο 
η επένδυση του χρυσού

σαν υπερβάσεις που διαπιστώθηκαν από 
τις έρευνες των Επιθεωρητών Περιβάλλο-
ντος, από τις διαπιστώσεις ελεγκτών στις 
περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρία 
στη Χαλκιδική. Σε βάρος των δύο κατηγο-
ρουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στις 
αρχές Ιουνίου 2016 και μετά τις απολογίες 
τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με 
περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύ-
ηση. Μάλιστα για τις παραβάσεις επιβλή-
θηκαν δύο πρόστιμα – μαμούθ. Το πρώ-
το ύψους 994.500 ευρώ και το δεύτερο 
739.800 ευρώ. Τα πρόστιμα ακυρώθηκαν 
με απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών ενώπιον του οποίου προσέφυγε η 
«Ελληνικός Χρυσός» αμφισβητώντας τα, 
καθώς η βεβαίωσή  τους έγινε μετά τουλά-

χιστον τρία χρόνια από τη διαπίστωση των 
παραβάσεων.

Τα σημεία – φωτιά
Στο πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβου-

λίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου επι-
σημαίνονται έντεκα σημεία – παραβάσεις, 
πάνω στις οποίες βασίζεται το κατηγορη-
τήριο σε βάρος των στελεχών της εταιρίας 
«Ελληνικός Χρυσός». Οι παραβάσεις που 
διαπιστώθηκαν από ελεγκτές περιβάλλο-
ντος και συνιστούν σύμφωνα με το δικα-
στικό συμβούλιο υποβάθμιση στην μεταλ-
λευτική περιοχή της ανατολικής Χαλκιδικής 
διαχωρίζονται ότι διαπιστώθηκαν σε δύο 
τμήματα. Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
των Μαύρων Πετρών και του Μαντέμ Λάκ-
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Η συλλογική εθνική μνήμη δεν μπορεί παρά να συμπεριλά-
βει στην εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων το γεγονός της γε-
φύρωσης του Αξιού ποταμού στην περιοχή της Χαλάστρας στις 
24 Οκτωβρίου 1912, η οποία αποτελεί, συγχρόνως, μία αξιομνη-
μόνευτη πράξη πατριωτισμού των κατοίκων της Χαλάστρας. Μία 
πτυχή της Ιστορίας που ήταν ως ένα βαθμό αόρατη στις πρώτες 
στρατιωτικές ιστορίες, καθώς επισκιάζονταν ιστορικά από τα γε-
γονότα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Αν ερευνήσει κανείς σε βάθος τα γεγονότα που προηγήθηκαν 
της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, θα διαπιστώσει ότι αυτή 
σηματοδοτείται από τρεις καθοριστικής σημασίας παραμέτρους. 
Πρώτον, από τη διαταγή του Γενικού Επιτελείου, στις 14 Οκτω-
βρίου 1912, με την οποία η Στρατιά Θεσσαλίας αλλάζει πορεία 
και κατευθύνεται προς την Κατερίνη, Βέροια, Γιαννιτσά, Θεσσα-
λονίκη, δεύτερον από τα αλλεπάλληλα επεισόδια της πολιτι-
κο-στρατιωτικής διαφοράς Βενιζέλου – Κωνσταντίνου και τρίτον 
από τη διάβαση του Αξιού ποταμού που σχετίζεται, σαφώς, με τις 
συνθήκες προελάσεως του ελληνικού στρατού και συνέβαλε 
στην ταχύτερη προώθησή του προς τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί, λοιπόν, ήταν σημαντική η διάβαση του Αξιού για την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης; Η αδυναμία αναγνωρίσεως των 
θέσεων του τουρκικών δυνάμεων μετά τη μάχη των Γιαννιτσών, 
η γεωμορφολογία του κάμπου της Θεσσαλονίκης, οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και η ατολμία διενέργειας υπερκερωτικής 
κίνησης από την VII μεραρχία, την ταξιαρχία Ιππικού και το από-
σπασμα Ευζώνων Κωνσταντινοπούλου που επιχειρούσαν νοτίως 
της λίμνης των Γιαννιτσών και ήσαν σχεδόν άπραγες, ανέκοψαν 
την προέλαση του ελληνικού στρατού και έδωσαν τη δυνατότη-
τα στους Τούρκους να καταστρέψουν τις διαβάσεις του Αξιού. Ο 
κίνδυνος να γίνει ο Αξιός ποταμός σύνορο του Ελληνικού κρά-
τους και να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από τους Βούλγαρους, 
εξαιτίας μιας καθυστέρησης, κατέστησε τη διάβαση του Αξιού ένα 

γεγονός μεγάλης πολιτικοστρατιωτικής σημασίας.
Το ότι μετά τη μάχη των Γιαννιτσών (20/10/1912) και μέχρι την 

είσοδο των πρώτων ελληνικών στρατευμάτων και την απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης (25/10/1912) πέρασαν έξι ημέρες, ανέδειξε την 
αδυναμία γεφυρώσεως του Αξιού από ίδιες δυνάμεις του ελληνικού 
στρατού. Οι αναφορές στην Πολεμική Έκθεση της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού περί καιρικών δυσχερειών για τη γεφύρωση του ανατολικού 
βραχίονα του Αξιού δεν αποτελούν τη μόνη αντικειμενική δυσκολία 
που αντιμετώπισε το Μηχανικό του Στρατού, αλλά αναδεικνύει μέσα 
από τη μαρτυρία των αυτοπτών κατοίκων της Χαλάστρας την άκρως 
οριακή κατάσταση στην οποία περιήλθε το Μηχανικό του Στρατού, 
λόγω της έλλειψης των αναγκαίων υλικών για τη ζεύξη του Αξιού σ’ 
εκείνο το σημείο. Ιδιαίτερη δυσκολία ενείχε το εγχείρημα της γεφύ-
ρωσης του Αξιού, αν σκεφτούμε ότι στην περιοχή Χαλάστρας λόγω 
της γεωμορφολογίας του Αξιού στο συγκεκριμένο σημείο, ο ποταμός 
απέρρεε τότε με δύο εκβολές (ανατολικός και δυτικός βραχίονας).

Η κρισιμότητα εκείνων των ιστορικών στιγμών αποτυπώνεται στο 
δραματικό μήνυμα που έστειλε ο Ίων Δραγούμης από το Γιδά (σημ. 
Αλεξάνδρεια), ο οποίος υπηρετούσε στην κρυπτογραφική υπηρεσία 
του ελληνικού στρατού, προς το Γενικό Επιτελείο στο Κίρτζιλαρ (σημ. 
Άδενδρο) αναφέροντας: «…πως, αφού η VII μεραχία περνάει σήμερα 
(24-10-1912) τον Αξιό χαμηλότερα (εν. την περιοχή της Χαλάστρας), 
πρέπει να προχωρήσει κατ’ απάνω τους (εν. εναντίον των Βουλγά-
ρων)».

Η συμβολή της Κουλακιάς –σημερινής Χαλάστρας– στην μετάβαση του Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα την απε-
λευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1912, είναι μια πτυχή της Ιστορίας που δεν έχει αναδειχτεί ιδιαίτερα στα νεότερα χρόνια. Η Karfitsa 
με τη βοήθεια του ιστορικού Λεωνίδα Πλατανιώτη, μπαίνει στα άδυτα της Ιστορίας και αναδεικνύει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συν-
θέτουν το πάζλ της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Τα όσα αφηγείται είναι μοναδικά στοιχεία και αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών…

Η λεμβόζευκτη γέφυρα του Αξιού που κατασκευάστηκε από τους Χαλαστραίους πολίτες και τους στρατιώτες της VII ης Μεραρχίας (αναμνηστικό επιστολικό δελτάριο, Souvenir de Salonique).

Η συμβολή της Χαλάστρας στη διάβαση του Αξιού ποταμού από τον 
ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου (1912)
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διάβαση του Αξι-

ού συνέβαλε στην 

ταχύτερη προώθη-

σή του Ελληνικού 

Στρατού.
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Σπανιότατη φωτογραφία λίγο πριν από την κατασκευή της πλωτής γέφυρας του Αξιού και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
και μεταφοράς των πλαβών (βαρκών) στο σημείο της σχεδιαζόμενης ζεύξης. (Πηγή: Χατζίκος, Δ., 2014)

Στις 22 Οκτωβρίου 1912, η VII μεραρχία απέστειλε τον λόχο Μηχανικού της να με-
τασταθμεύσει στη Χαλάστρα και να επιληφθεί, από της 21:00ης ώρας, των αναγκαίων 
γεφυρώσεων του Αξιού. Αυτό θα γινόταν σε συνεργασία με τους ντόπιους ξυλουργούς, 
με ξυλεία που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Νάουσα και τα γύρω χωριά, αλλά και 
με τα άδεια κρασοβάρελα και τις πλάβες από το χωριό Κουλιακιά (σημ. Χαλάστρα). Τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου, είχε επιτευχθεί η ζεύξη και του ανατολικού 
βραχίονα του Αξιού, ενώ το απόσπασμα Ευζώνων και η ταξιαρχία Ιππικού παρέμειναν 
στην Κουλιακιά.

Το 1962, ο Κώστας Βαφείδης δημοσίευσε στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή» ένα κεί-
μενο με τίτλο: «Το πέρασμα του Αξιού το 1912». Το 1967, είδε το φως της δημοσιότητας 
ένα άλλο κείμενο του ιδίου, με τίτλο: «Η γέφυρα της Κουλιακιάς», όπου διασώζει πολύ 
παραστατικά τη μαρτυρία του Στέργιου Μαρκούδη, ενός από τους μάστορες που συμμε-
τείχαν στη ζεύξη του Αξιού.

Ο Μαρκούδης μάς εξιστορεί τις οδηγίες του Κουλιακιώτη εμπειροτεχνίτη Γεωργίου 
Νταλιγκάρη για την κατασκευή των δύο πλωτών γεφυρών του Αξιού ποταμού και την 
κινητοποίηση των συμπατριωτών του: «Την άλλη μέρα το πρωί στα μάτια όλου του στρα-
τοπέδου παρουσιάσθηκε ένα αξιοθαύμαστο θέαμα. Όλοι έβλεπαν παρατεταγμένο στον 
Αξιό ποταμό το «στόλο» της Κουλιακιάς. Πλήθος από πλάβες και σε κάθε πλάβα από 
δύο λεβέντες μέσα, όρθιοι με τα πλατσίδια στα χέρια ακίνητοι χαιρετούσαν. Οι αξιωματι-
κοί και οι φαντάροι δεν πίστευαν στα μάτια τους… Πρώτα-πρώτα δέθηκε, από στερεούς 
πασσάλους μπηγμένους στις όχθες του ποταμού, ένα πελώριο σε μήκος παλαμάρι και 
άρχισε με γοργό ρυθμό η εργασία. Μία-μία οι πλάβες πλησίασαν και δέθηκαν κάθετα με 
το παλαμάρι, στερεώθηκαν καλά με τις άγκυρες και άρχισαν να δέχονται τα μαδέρια που 
κουβαλούσαν οι φαντάροι με τους εθελοντές πολίτες. Τα σφυριά και οι βαριές δούλευαν 
ακατάπαυστα ξεσηκώνοντας μεγάλο θόρυβο. Θα νόμιζε κανείς ότι βρισκόταν σε μεγάλο 
ναυπηγείο».

Οι δυνάμεις που διάβηκαν τον Αξιό στην περιοχή της Χαλάστρας, την 24η Οκτωβρίου 
1912, ήταν η VII μεραρχία, η ταξιαρχία Ιππικού και το απόσπασμα Ευζώνων Κωνσταντι-
νοπούλου. Οι παραπάνω δυνάμεις ήταν οι πρώτες στρατιωτικές μονάδες που άρχισαν να 
διαβαίνουν τον Αξιό ποταμό στην περιοχή της Χαλάστρας σε σχέση με τις υπόλοιπες που 
άρχισαν να τον περνούν στις 25/10/1912. Είναι οι πρώτες που εγκαθιστούν προφυλακές 
και επιχειρούν αναγνωρίσεις στις πλησιέστερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η VII μεραρ-
χία και το απόσπασμα Ευζώνων Κωνσταντινοπούλου παίρνουν εντολές να καταλάβουν 
τάχιστα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το απόσπασμα Ευζώνων Κωνσταντινοπούλου συμμετείχε 
στην παρέλαση ενώπιον του Βασιλέως Γεωργίου Α΄, την 29η Οκτωβρίου 1912.

Η διερεύνηση των γεγονότων που σχετίζονται με τη διάβαση του Αξιού στην περι-
οχή της Χαλάστρας, αποτελούν έναν ανεκτίμητο πλούτο πληροφοριών, βιωμάτων, δι-
αθέσεων και προθέσεων των καθημερινών ανθρώπων της Χαλάστρας, που υπέστησαν 
τις συνέπειες της ιστορίας, τον οποίο ένας ιστορικός θα πρέπει να τον αξιολογεί για την 
ιστορικότητά του, αναζητώντας κάποια πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν εκεί, στη 
σημερινή Χαλάστρα, την εποχή του Α΄ Βαλκανικού πολέμου, κατά την προέλαση του ελ-
ληνικού στρατού για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

*Ο Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης είναι ιστορικός.
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Χωρίς δάσκαλο είναι περίπου 100 παιδιά 
Ελλήνων στο Αμμάν της Ιορδανίας, τα οποία  
περιμένουν πως και πως να ξαναρχίσουν να 
μαθαίνουν τη γλώσσα των παππούδων τους. Ο 
Σύλλογος Ελλήνων  Ιορδανίας, ζητά από το ελ-
ληνικό  υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για 
την τοποθέτηση δασκάλου στο ελληνικό σχο-
λείο στο Αμμάν, ξεπερνώντας το σκόπελο με το 
χαμηλό επιμίσθιο, προκειμένου να μην χαθεί η 
ελληνική γλώσσα, που εδώ και σαράντα χρόνια 
προσπαθεί με τις δράσεις του να διασώσει.

«Η Ελλάδα δεν σταματάει στα σύνορα της. 
Υπάρχουν πολλές μικρές Ελλάδες που οι κά-
τοικοι τους έχουν  υποχρεώσεις και απαιτήσεις, 
όπως και στην πατρίδα. Και είναι πολύ δύσκο-
λο να διατηρήσεις την ελληνικότητα σε πολλές 
επόμενες γενιές μέσα από μικτούς γάμους μα-
κριά από την πατρίδα χωρίς την βοήθεια της», 
δηλώνει μιλώντας στην Karfitsa η πρόεδρος του 
Συλλόγου Ελλήνων Ιορδανίας, Αμαλία Θαλασ-
σινάκη.

Η Ιορδανία είναι  μια όαση ειρήνης σε μια δύ-
σκολη περιοχή. Οι Έλληνες και οι Ιορδανοί έχουν 
πολλές ομοιότητες. Τις δεκαετίες του ‘70 και ‘80 
πολλοί Ιορδανοί που σπούδασαν στην Ελλάδα 
παντρεύτηκαν Ελληνίδες,  οι οποίες ίδρυσαν το 
1980 στο Αμμάν το Σύλλογο Ελληνίδων Ιορδα-
νίας που αργότερα μετονομάστηκε σε Σύλλογο 
Ελλήνων Ιορδανίας, ο οποίος κατάφερε να δια-
τηρήσει ζωντανή την Ελλάδα στη Μέση Ανατο-
λή.

Η χώρα είναι γνωστή για τον Ιορδάνη ποτα-
μό στα σύνορα με το Ισραήλ, τη Νεκρά Θάλασσα 
που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο κάτω από 
τη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως, κάπου 
400 μέτρα.  Σήμα κατατεθέν της Ιορδανίας είναι 
η Πέτρα, η αρχαία πόλη των Ναβαταίων, γνωστή 
ως Ροζ Πόλη, η οποία είναι μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς και  συγκλονίζει στην 
κυριολεξία τον επισκέπτη. Το πολίτευμα της χώ-
ρας είναι η Συνταγματική Μοναρχία. Ο πληθυ-
σμός της φθάνει τα 10 εκ. ανθρώπους, εκ των 
οποίων τα τρία εκ. και πλέον είναι πρόσφυγες, 
Παλαιστίνιοι και Σύριοι. Η μεγάλη πλειοψηφία 
είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, ενώ υπάρχουν 
επίσης χριστιανοί (περίπου το 3% του πληθυ-
σμού) και σιίτες μουσουλμάνοι.

Δραστήριος ο Σύλλογος Ελλήνων
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ιορδανίας ιδρύθηκε 

το 1980 από Ελληνίδες που είχαν παντρευτεί 
με Ιορδανούς οι οποίοι σπούδασαν στην Ελλά-
δα και που αποφάσισαν να επιστρέψουν στην 
Ιορδανία. Στην αρχή, ο περισσότερος ελληνικός 
πληθυσμός ήταν γυναικείος, λόγω των μικτών 
γάμων με Ιορδανούς και Παλαιστίνιους. Βέβαια, 
υπήρχαν και ελληνικές οικογένειες που είχαν 
περάσει από την Παλαιστίνη στην Ιορδανία λόγω 
πολεμικών γεγονότων.

Με το πέρας των χρόνων τα παιδιά των Ελ-
ληνίδων μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν με ντόπιους  
ή και από άλλες χώρες και δημιουργήθηκε η 
τρίτη και τέταρτη γενιά με ένα πολυεθνικό χρώ-
μα, τονίζει η κ. Θαλασσινάκη. «Όσο και αν ανα-
μιγνύεται το ελληνικό αίμα, δεν παύει να παρα-
μένει ζεστό και ζωντανό στις φλέβες όλων των 
γενιών, διατηρώντας την ελληνική ταυτότητα. 
Στις ημέρες μας οι Έλληνες είναι 500-600χωρίς 
να υπάρχει ακριβής καταγραφή τελευταία, υπο-
γραμμίζει.

«Ο Σύλλογος των Ελλήνων της Ιορδανίας, 
ακολουθεί τα ήθη και έθιμα της πατρίδας στις 
θρησκευτικές γιορτές με συνεστιάσεις σε οικίες ή 
σε διάφορους χώρους όπου απολαμβάνουν ελ-
ληνικά φαγητά και διασκεδάζουν με ελληνικούς 
χορούς. Ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα φροντίζουμε 
να κάνουμε παιδικές χριστουγεννιάτικες γιορτές 

που παρακολουθούν πολλοί γονείς. Επίσης, τις 
Απόκριες διατηρούμε το καρναβάλι με παιδικές 
γιορτές αλλά και για μεγάλους, όπως επίσης την 
Καθαρά Δευτέρα, την Πρωτομαγιά και το Πάσχα 
με τον οβελία. Στην έλευση της νέας  χρονιάς, 
διατηρούμε το έθιμο κοπής της βασιλόπιτας  
με τη συμμετοχή μελών  της πρεσβείας και της 
ελληνικής ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις  εθνικές 
εορτές εκτός της δοξολογίας που οργανώνει η 
πρεσβεία, ο Σύλλογος Ελλήνων οργανώνει σχο-
λικές γιορτές, όπου τα παιδιά απαγγέλουν ποι-
ήματα Ελλήνων ποιητών και χορεύουν παρα-
δοσιακούς χορούς. Επίσης, παίρνουμε μέρος σε 
φιλανθρωπικά παζάρια που οργανώνονται από 
τη βασιλική οικογένεια, όπου εκθέτουμε παρα-
δοσιακά ελληνικά προϊόντα και φαγητά. Φυσικά 
έχουμε δημιουργήσει ελληνικό σχολείο, όπου τα 
παιδιά δεύτερης, τρίτης αλλά και τέταρτης γενιάς 
μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα», σημειώνει η 
κ. Θαλασσινάκη.

«Για τον εορτασμό της   28ης Οκτωβρίου θα 
γίνει δοξολογία στην ελληνική ορθόδοξη εκ-
κλησία, την  Κυριακή παραμονή της εθνικής μας 
επετείου. Συνήθως, ο Σύλλογος ετοιμάζει κά-
ποια εκδήλωση στην έδρα του μαζί με τα παιδιά, 
όπου ακούγονται ομιλίες από υπευθύνους του 
Συλλόγου κι από τον πρέσβη σε μια πατριωτική 
ατμόσφαιρα, ανάλογη της επετείου. Στους νέους 
μέσω του σχολείου και των εκδηλώσεων, προ-

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ιορδανίας διατηρεί ζωντανό το ελληνικό στοιχείο 
και ζητάει δάσκαλο για να μην ξεχάσουν τα Ελληνόπουλα τη γλώσσα τους

Μια... μικρή Ελλάδα
στην καρδιά της Μέσης Ανατολής
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σπαθούμε πάντα να τους διδάσκουμε όλα τα στάδια της 
ιστορίας μας με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε, λόγω του 
οτι τα παιδιά φοιτούν σε αραβικά σχολεία», προσθέτει η 
ίδια.

Χωρίς δάσκαλο
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σή-

μερα οι Έλληνες της Ιορδανίας, είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν υπάρχει δάσκαλος για την εκμάθηση της ελ-
ληνικής γλώσσας στα παιδιά τους. «Είχαμε κατά καιρούς 
εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, αλλά οι περισσότεροι 
δεν μπορούν να παραμείνουν πολύ, λόγω οικονομικού 
προβλήματος.  Και τώρα τελευταία που το επιμίσθιο έχει 
πέσει ακόμα πιο πολύ, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τον πε-

ρασμένο Μάιο που έγιναν οι καθιερωμένες αιτήσεις για 
απόσπαση των εκπαιδευτικών, προσφέρθηκε μια εκπαι-
δευτικός να έρθει και έκανε αίτηση αλλά, δυστυχώς, λίγο 
αργότερα είχε μεγάλο πρόβλημα υγείας και αναγκάστηκε 
να ανακαλέσει την αίτηση της. Κατά κανόνα γίνονται για 
δεύτερη φορά αιτήσεις για να δοθεί η ευκαιρία να συ-
μπληρωθούν κενές θέσεις τον Οκτώβριο. Όμως κατά τα 
λεγόμενα οι αιτήσεις θα πάρουν πολύ χρόνο και το σχο-
λείο μας παραμένει και πάλι χωρίς δάσκαλο», εξηγεί η κ. 
Θαλασσινάκη.

Η ίδιας προσθέτει πως πέρσι το ελληνικό σχολείο 
λειτούργησε με εθελοντές, αλλά φέτος οι περισσότεροι 
για διαφόρους λόγους δεν είναι διαθέσιμοι, με αποτέλε-
σμα  γύρω στα εκατό  παιδιά να περιμένουν πως και πως 

να ξαναρχίσουν να μαθαίνουν «τη γλώσσα της γιαγιάς 
τους. «Ίσως για μερικούς να μη σημαίνει τίποτα, αλλά για 
εμάς είναι πολύ σημαντικό και πρωταρχική ανάγκη στον 
αγώνα μας για την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. 
Ας σκεφτούν οι υπεύθυνοι ότι η Ελλάδα δεν σταματάει 
στα σύνορα της. Υπάρχουν πολλές μικρές Ελλάδες που 
οι κάτοικοι τους έχουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις όπως 
και στην πατρίδα. Και είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις 
την ελληνικότητα σε πολλές επόμενες γενιές μέσα από 
μικτούς γάμους μακριά από την πατρίδα χωρίς τη βοή-
θεια της», καταλήγει η κ. Θαλασσινάκη.

Ό,τι πιο ιερό η Ελλάδα
Η Βασιλική Κουκουλεκίδου Haddad, η οποία κατάγε-

ται από το Λιμνότοπο Κιλκίς, είναι παντρεμένη με Ιορδα-
νό γιατρό που σπούδαζε στην Ελλάδα . Τα τελευταία 21 
χρόνια ζει στο Αμμάν. Είναι δραστήριο μέλος του Συλλό-
γου και διατέλεσε για 9 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων του τμήματος ελληνικής γλώσ-
σας. Όπως τονίζει στην Karfitsa, είναι πολύ σημαντικό να 
τοποθετηθεί δάσκαλος στο ελληνικό σχολείο στο Αμμάν. 
Αναφερόμενη στη δράση του Συλλόγου, σημειώνει ότι 
αποτελεί πηγή εκμάθησης και προώθησης της ελληνικής 
γλώσσας και κουλτούρας. «Μέσα από το Σύλλογο, γνώ-
ρισα φίλες που είμαστε σαν αδερφές μέχρι και σήμερα. 
Τα παιδιά μας, αποκαλούν τις Ελληνίδες θείες, αντιλαμ-
βανόμενα το δέσιμο που έχουμε. Κάθε Κυριακή εκκλησι-
αζόμαστε σε χριστιανική εκκλησία και μετά πίνουμε όλες 
μαζί  τον καφέ μας στην καφετέρια ‘’Cramz’’, που ανήκει 
σε Έλληνα», αναφέρει.

Η Βασιλική Κουκουλεκίδου - Ηaddad, μιλάει με πε-
ρηφάνια και ζεστασιά για την Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι η 
πατρίδα μου. Είναι ό,τι πιο ιερό έχω μέσα μου. Πατρίδα, 
θρησκεία, οικογένεια είναι τα ιδανικά που δεν θα προδώ-
σω ποτέ. Αυτήν την αγάπη μου για την Ελλάδα μετέδω-
σα και στα παιδιά μου. Για μένα δεν ήταν αρκετό μόνο 
να μιλάνε Ελληνικά και να έχουν ελληνικό διαβατήριο. 
Ήθελα να σκέφτονται Ελληνικά, να ριγούν όταν θα ακούν 
τον εθνικό ύμνο και να προβάλλουν την Ελλάδα με τον 
καλύτερο τρόπο. Έχω να διηγηθώ άπειρες ιστορίες από 
τα μαθητικά τους χρόνια στο Αραβικό σχολείο που πή-
γαιναν που σε κάθε ευκαιρία που τους δινόταν πρόβαλαν 
την Ελλάδα χωρίς να ντρέπονται και με πολλή περηφά-
νια. Στο σπίτι μιλάμε μόνο Ελληνικά, βλέπουμε Ελληνική 
τηλεόραση, τα φαγητά είναι ελληνικά και τηρούμε όλες 
τις ελληνικές παραδόσεις. Το σπίτι είναι μια μικρή Ελλά-
δα. Η άντρας μου συχνά λέει δεν μπορούσα να πάρω την 
Ελλάδα μαζί μου φεύγοντας αλλά πήρα εσένα να μου 
θυμίζεις κάθε στιγμή τη χώρα που τόσο αγαπησα και αγα-
πώ», υπογραμμίζει.

Η Καλλιόπη Δέλλιου, η οποία κατάγεται από την Πε-
τριά Πέλλας, παντρεύτηκε με Ιορδανό γιατρό που σπού-
δαζε στη Θεσσαλονίκη και ζει εδώ και τρείς δεκαετίες στο 
Αμμάν. Εδώ και 20 χρόνια είναι εθελόντρια στο Σύλλογο 
Ελλήνων Ιορδανίας και μαθαίνει ελληνικούς χορούς στα 
Ελληνόπουλα. «Τα παιδιά μου μιλούν άπταιστα ελληνικά 
και αγαπούν πολύ την Ελλάδα», τονίζει με υπερηφάνεια. 
Και προσθέτει: «Η Ελλάδα είναι για μένα η πατρίδα μου 
που δεν ξέχασα ποτέ. Η πατρίδα μου, που έρχεται πάντα 
στα όνειρα μου. Η πατρίδα μου, που είναι στις αποσκευ-
ές των παιδιών μου που ταξιδεύουν. Η πατρίδα μου, που 
όσο ζω και αναπνέω θα προβάλλω με όλα τα μέσα που 
εγώ δύναμαι».
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Ολόκληρη η πόλη από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου θα κινείται εορταστικά στους 
ρυθμούς του ΦΚΘ. Υπέροχες ταινίες θα προβληθούν στις οθόνες στην ιστορική έδρα του 
θεσμού, Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού -Φρίντα Λιάππα, Τώνια 

Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού 
«Χρήστος Τσακίρης» στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΩΝ 60!
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Ο Άγγελος Σπάρταλης μιλά 
για την ταινία του που θα 

προβληθεί στο ΦΚΘ «@9: 
Στα εννιά»

Μετά τον «Ξεναγό», ο 
Ζαχαρίας Μαυροειδής 

παρουσιάζει στο ΦΚΘ τον 
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Φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης μετράει 60 χρόνια ζωής και ολόκληρη 
η πόλη από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νο-
εμβρίου θα κινείται εορταστικά στους ρυθμούς 
του. Υπέροχες ταινίες θα προβληθούν στις οθό-
νες στην ιστορική έδρα του θεσμού, Ολύμπιον 
και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού 
-Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσα-
βέτης, Σταύρος Τορνές, στο Δημοτικό Θέατρο του 
Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» στο 
Δήμο Παύλου Μελά και στο Κλειστό Δημοτικό 
Θέατρο Συκεών. Ανατρεπτικοί και συναρπαστικοί 
καλεσμένοι θα δώσουν το παρών, ενώ ένα κό-
μικ, δράσεις στην πόλη, εκθέσεις, αφιερώματα 
θα είναι σε εξέλιξη καθ’όλη την διάρκεια.

Η ταινία έναρξης
Η αυλαία του 60ού ΦΚΘ θα ανοίξει την Πέ-

μπτη 31 Οκτωβρίου  στο Ολύμπιον, με το αφο-
πλιστικά αληθινό φιλμ Ιστορία Γάμου του Νόα 
Μπόμπακ, ενώ το ΦΚΘ κλείνει την Κυριακή 10 
Νοεμβρίου με το απροσδόκητα αστείο και συγκι-
νητικό Τζότζο, του Νεοζηλανδού Τάικα Γουατίτι.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
Στο 60ο ΦΚΘ θα προβληθούν έξι μεγάλου 

μήκους και 17 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες. 
Πιο συγκεκριμένα, 17 ταινίες σε πρώτη προβο-
λή, πέντε ταινίες που βραβεύτηκαν στο πρώτο 
Φεστιβάλ, το 1960, 2 ταινίες από δημιουργούς 
που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή, δυο ταινίες 
στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα», μια 
ταινία που έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στην ενότητα 
«Μια δεύτερη ματιά».  Θα προβληθούν επίσης, 
οι βραβευμένες 16 μικρού μήκους ταινίες από 
το πρόσφατο 42ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας. 

Το διεθνές πρόγραμμα
Όσον αφορά το διεθνές πρόγραμμα, θα πα-

ρουσιαστούν οι καλύτερες βαλκανικές ταινί-
ες στις Ματιές στα Βαλκάνια, θα προβληθούν 
ριζοσπαστικές ταινίες στο >>Film Forward, οι 
αγαπημένοι δημιουργοί θα συναντηθούν στις  
Ειδικές Προβολές,  θα υπάρξουν  μεταμεσονύ-
χτια ραντεβού στη ζώνη ’Round Midnight,  ο πιο 
δυναμικός και πρωτοποριακός κινηματογράφος 
θα είναι στο τμήμα Out of Competition και στους 
Ανοιχτούς Ορίζοντες. Παράλληλα, στο Φεστιβάλ 
θα παρουσιαστεί ένα νέο διαγωνιστικό τμήμα, το 
Meet the Neighbors, με δέκα ταινίες, ανάμεσά 
τους και δύο ελληνικές. Στο τμήμα συμμετέχουν 
νέοι δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανα-

τολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύ-
τερη ταινία τους. Στο Διαγωνιστικό τμήμα ταινι-
ών VR/Virtual Reality συμμετέχουν φέτος οκτώ 
ταινίες. Επίσης,  το Overview Effect, μια εμπειρί-
ας που συγκλονίζει την ανθρώπινη διάνοια, είναι 
το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει το 60ό ΦΚΘ 
τις 14 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού.

 
Τα αφιερώματα
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης συγγραφέας  Τζον 

Γουότερς ή αλλιώς «Πάπας του Trash», όπως 
επίσης ο Καταλανός σκηνοθέτης Αλμπέρτ Σέρα, 
θα βρεθούν στο ΦΚΘ και η Αγγλίδα δημιουργός 
Τζοάνα Χογκ θα παρουσιάσει το έργο της.  

Θα προβληθούν σπάνιες ταινίες του Γκρέ-
γκορι Μαρκόπουλος και του Ρόμπερτ Μπίβερς 
και θα διοργανωθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στον 
αναρχικό του γιουγκοσλαβικού σινεμά, Ντούσαν 
Μακαβέγιεφ.

Στο αφιέρωμα «Διαφορετικοί αλλά ίδιοι», το 
κοινό θα δει ταινίες που κατεδαφίζουν κάθε νοο-
τροπία που υψώνει φραγμούς και τείχη ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Επιπλέον, ο The Boy ‘’βουτά’’ 
στα 80s και επιλέγει δέκα ταινίες γεμάτες τρόμο, 
τρυφερότητα και χιούμορ για το αφιέρωμα «Με-
γαλώνοντας στα ’80s».

 
Εκθέσεις
Από ζωγραφικά έργα, ελαιογραφίες, σκίτσα, 

κοστούμια, μάσκες, επιστολές, ημερολόγια, ση-
μειώσεις και προσωπικά αντικείμενα του Νίκου 
Κούνδουρου θα αποτελείται μια μεγάλη έκθεση.

Η Overview Effect - Encountering the 
Cosmos» είναι μια  πρωτότυπη έκθεση με έργα 

νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν 
από τις 14 ταινίες του Διαγωνιστικού.

Τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ θα γιορτάσουν με 
μία έκθεση στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης που θα διατρέχει όλες τις δεκαετίες, 
τις στιγμές, τους ανθρώπους και τις τάσεις που 
καθόρισαν την πορεία και την εξέλιξή του.  

Σε καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ της Θεσ-
σαλονίκης θα εκτεθούν 120 φωτογραφίες από 
αστέρες, κόκκινα χαλιά, πηγαδάκια, παρέες, 
ιστορικά σημεία του ΦΚΘ,  μέσα από τη δράση 
«Βρες το Φεστιβάλ».

Αγορά
Δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες 

φιλοξενούνται φέτος στην Αγορά.
Meet the Future: Μια νέα δράση του Φεστι-

βάλ στρέφει το βλέμμα στο μέλλον του ελλη-
νικού σινεμά. Δημιουργοί που έχουν ταξιδέψει 
με μικρού μήκους ταινίες στα 13 μεγαλύτερα 
διεθνή Φεστιβάλ, θα έρθουν στο 60ό για να πα-
ρουσιάσουν τα επόμενα σχέδιά τους.

Ambassador της Αγοράς: Ο αγαπημένος 
ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος θα φέρει σε 
επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου 
με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, 
ενώ θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των 
βραβείων της Αγοράς του 60ού ΦΚΘ.

*Τις αφίσες του 60ού ΦΚΘ σχεδίασε ο διε-
θνούς φήμης illustrator, Τζον Μαυρουδής και 
τα επίσημα spot σκηνοθέτησε ο βραβευμένος 
με Χρυσό Φοίνικα μικρού μήκους ταινίας, Βα-
σίλης Κεκάτος.

Τι θα δούμε και τι θα ζήσουμε φέτος στο επετειακό ΦΚΘ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
κλείνει 60 χρόνια ζωής
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Το ελληνικό σινεμά βρίσκεται στην καρδιά 
του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, με 27 μεγάλου μήκους και 16 μικρού μή-
κους ταινίες. Φέτος, τα μέλη της γνωμοδοτικής 
επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής 
των ταινιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματο-
γράφου ήταν οι: Αμάντα Λιβανού (παραγωγός), 
Νίκος Labôt (σκηνοθέτης) και Θοδωρής Κου-
τσογιαννόπουλος (κριτικός κινηματογράφου).

Στο 60ό ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή 
17 φιλμ, τρία εκ των οποίων συμμετέχουν στο 
Διεθνές Διαγωνιστικό.

Επίσημη Πρώτη
Η Ανάκριση του Παναγιώτη Πορτοκαλάκη. 

Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Γιώργο Κέντρο, 
Θέμη Πάνου κ.ά. 

Απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροειδή. Με 
τους: Μιχάλη Σαράντη, Γιώτα Φέστα, Θανάσης 
Παπαγεωργίου. 

Γεννημένος 8η Μαρτίου του Λυμπέρη Διονυ-
σόπουλου. Με τους: Μαίρη Σεΐσογλου, Λυμπέρη 
Διονυσόπουλο, Δέσποινα Χαλίδου. 

Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να 
μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό του Γιώργου 
Γεωργόπουλου. Πρωταγωνιστούν: Όμηρος Που-
λάκης, Βαγγέλης Μουρίκης, Κόρα Καρβούνη, 
Ιωάννα Παππά.

Δεν ακούμε τα τραγούδια του Τάκη Παπα-
ναστασίου. Πρωταγωνιστούν οι: Νόρα - Νάνσυ 
Σιδέρη, Νίκος - Πάνος Παπαδόπουλος, Άγγελος 
- Μιχαήλ Ταμπακάκης. 

Εξορία του Βασίλη Μαζωμένου. Πρωταγωνι-
στούν: Κατερίνα Τσάση – Δέδε, Στέφανος Κακα-
βούλης, Αγγελική Καρυστινού.

 Ζίζοτεκ του Βαρδή Μαρινάκη. Με τους: Πη-
νελόπη Τσιλίκα, Αύγουστο Λάμπρου-Νεγρεπό-
ντη, Δημήτρη Ξανθόπουλο. 

Το θολάμι του Βασίλη Νούλα. Πρωταγωνι-
στούν: Δέσποινα Χατζηπαυλίδου, Νίκος Σάμπα-
λης, Βίκυ Κυριακουλάκου. 

Μολύβι Μαχαίρι Σκυτάλη του Κωνσταντίνου 
Κακογιάννη. Με τους: Mαρία Κατσανδρή, Σεμπά-
στιαν Μπέκερ, Σελίν Γιλντιριμ κ.ά. 

Περσεφόνη του Κώστα Αθουσάκη.Με τους: 
Έλσα Λεκάκου, Δημήτρη Ήμελλο, Κατερίνα Λυ-
πηρίδου, Ευαγγελία Καρακατσάνη. 

Πολιορκία στην οδό Λίπερτη του Σταύρου 
Παμπαλλή.Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Αλεξάντερ, 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νιόβη Χαραλά-
μπους, Ακύλλας Καραζήσης.

 
Ο Πύραυλος του Στέφανου Σιταρά. Πρωτα-

γωνιστούν: Αν-Μαρί Λεζινό, Άρης Μαυρόπουλος, 

Μαριέτη Παπαθεοδώρου κ.ά. 
@9: Στα εννιά του Άγγελου Σπάρταλη. Πρω-

ταγωνιστούν: Δήμητρα Σπάρταλη, Vassilis Awad, 
Σοφία Παπαδοπούλου, Άγγελος Παπαδημητρίου 
κ.ά.

Cosmic Candy της Ρηνιώς Δραγασάκη. Πρω-
ταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κί-
μωνας Κουρής.  

Entwined του Μίνωα Νικολακάκη.Με τους: 
Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Προμηθέα Αλειφε-
ρόπουλο, Άννα Κοζαδίνου κ.ά.

Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The 
Boy).Με τους: Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκ-
καλη, Ηρώ Μπέζου, Δάφνη Πατακιά.  

Από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη
Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών του 

Σύλλα Τζουμέρκα. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική 
Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη, Χρήστος Πασσα-
λής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης 
Μαλκότσης.  

Ξεπερνώντας τα σύνορα
Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» πα-

ρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ταινίες ελληνικού 
ενδιαφέροντος, γυρισμένες από ξένους σκηνο-
θέτες που εμπνέονται από την Ελλάδα και από 
ελληνικά θέματα: 

Αύριο Περνάω απέναντι της Σεπιντέ Φαρσί. 
Πρωταγωνιστούν: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, 
Χάνα Ίσσα, Λυδία Φωτοπούλου, Βασίλης Κουκα-
λάνι.

Common Birds των Σίλβια Μαλιόνι και Γκρά-
εμ Τόμσον. Πρωταγωνιστούν: Ρηνιώ Κυριαζή, 
Τάσος Ράπτης, Κώστας Βασαρδάνης, Άνα Λους 
Αρτέγκα.

Μια δεύτερη ματιά
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη-

ματογράφου του 60ού ΦΚΘ θα προβληθεί, επί-
σης, μία ταινία που έχει ήδη πραγματοποιήσει 
πρεμιέρα:

Meltem του Βασίλη Δογάνη. Με τους: Δάφνη 
Πατακιά, Ραμπά Ναΐτ Ουφέλα, Άκης Σακελλαρί-
ου.  

 
Από το 1 στο 60
Οι ταινίες που βραβεύτηκαν στην 1η Εβδο-

μάδα Ελληνικού Κινηματογράφου (το 1960), 
το Ποτάμι του Νίκου Κούνδουρου, η Μανταλένα 
του Ντίνου Δημόπουλου, το Έγκλημα στα παρα-
σκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, ο Μακεδονικός 
γάμος του Τάκη Κανελλόπουλου και το Μια του 
κλέφτη του Δημήτρη Ιωαννόπουλου επιστρέ-
φουν στη Θεσσαλονίκη και θα προβληθούν στο 
60ό Φεστιβάλ.

Παράλληλα, τιμώντας τη μνήμη του Τάκη 
Σπυριδάκη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης θα προβάλει την ταινία Ο κήπος του 
Θεού (1994), σε σενάριο και σκηνοθεσία του 
Τάκη Σπυριδάκη, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και 
τους Κώστα Μαρκόπουλο, Βαγγέλη Μουρίκη, 
Μπάμπη Αλατζά, Νικ Καλάμο, Ντίνο Μακρή. Η 
ταινία τιμήθηκε με 7 κρατικά βραβεία ποιότητας 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το 60ό Φεστιβάλ τιμά τη μνήμη του πρόσφα-
τα εκλιπόντος σκηνοθέτη Γιώργου Καρυπίδη, 
κάνοντας καθολικά προσβάσιμη την ταινία Στη 
σκιά του φόβου (1988), ένα υπαρξιακό δράμα 
με μορφή «ονειρικού» θρίλερ, που εντυπω-
σιάζει με την ατμόσφαιρά του, την υποβλητική 
μουσική και φωτογραφία και την ερμηνεία του 
Γιώργου Κώνστα. Καθολικά προσβάσιμη θα εί-
ναι και η προβολή της ταινίας το Ποτάμι (1959) 
του Νίκου Κούνδουρου. Στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη έκθεση με 
εικαστικά έργα, σημειώσεις, επιστολές του Νίκου 
Κούνδουρου.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα 

παρουσιαστούν οι βραβευμένες 16 μικρού μή-
κους ταινίες από το πρόσφατο 42ο Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους Δράμας. 

Σε πρώτη προβολή 17 φιλμ

Οι ελληνικές ταινίες του 60ου ΦΚΘ
Reportage
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Πέρυσι η Δήμητρα Παπαδήμα ενσάρκωσε επί 
σκηνής την Πηνελόπη Δέλτα. Τότε ήταν η στιγμή 
που κατάλαβε ότι η προσωπικότητα της Μαρίκας 
Κοτοπούλη θα ήταν ο επόμενος ρόλος που θα 
υποδυόταν. «Η Μ.Κοτοπούλη έχει μια απλότη-
τα και είναι εκ φύσεως μοναδική, ξεχωριστή, με 
πολύ συναίσθημα και πάθος. Ο Ίωνας Δραγού-
μης την έλεγε ‘’αγρίμι’’ και αυτό ήταν κάτι που 
μου κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί και εμένα με 
φωνάζουν έτσι», εξομολογείται σε συνέντευξη 
της στην Karfitsa η ηθοποιός.

Γιατί η Μαρίκα Κοτοπούλη αμφισβητήθηκε;
Αμφισβητήθηκε με βάση την ηθική εκείνης 

της εποχή, την οποία η ίδια δεν ασπαζόταν, κα-
θώς γεννήθηκε «ελεύθερο πουλί»  και αρνήθη-
κε την σκλαβιά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ως καλλιτέχνης.

 Στην εποχή μας θα συνέβαινε κάτι ανάλο-
γο;

Σήμερα δεν νομίζω να την αμφισβητούσαν. 
Τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Πλέον έτσι 
ζούμε και καλά κάνουμε… Απλά να μην το πα-
ρακάνουμε κυρίως στο θέμα της αξιοπρέπειας. 
Για παράδειγμα, η Μ.Κοτοπούλη πάνω από όλα 
ήταν αξιοπρεπής. Αυτό που της έδινε ώθηση να 
κάνει όσα έπραξε ήταν το ένστικτο της ελευθερί-
ας, χωρίς να έχει σκοπό να επιβληθεί.

Τι μπορεί να μάθει η ιστορία της στους νέ-
ους; Πολλά, όπως ότι οι εποχές είναι ίδιες. Στο 
πολιτικό σκηνικό τα πρόσωπα τότε όπως και 
τώρα είναι πολλές φορές αμφιλεγόμενα. Δεν 
υπάρχει τίποτα το απόλυτο και πιστεύω πως 
αυτό είναι το σωστό, γιατί όσοι ασχολούνται με 
την πολιτική δήθεν για έναν καλύτερο κόσμο, το 
κάνουν ως επάγγελμα και ως φιλοδοξία. Αυτοί 
είναι οι θεατρίνοι της εποχής μας. Ο κόσμος σιγά 
σιγά καταστρέφεται και εκείνοι μιλούν με μια 
γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε. Κάπως 
έτσι ήταν τα πράγματα και τότε. Οι σελίδες της 
ιστορίας είναι γραμμένες με τον ίδιος τρόπο.

Ποιο μήνυμα περνάει; Αυτό που θέλω εγώ 
να δείξω είναι πως η κοινωνία κρύβει αυτά που 
θέλει και δείχνει ό,τι θέλει με το τρόπο που θέλει 
να δείχνει. Το έργο είναι τροφή για σκέψη. Βλέ-
πεις πόσο μοιάζουν τα πράγματα, οι εποχές, οι 
άνθρωποι και ότι ο καθένας πρέπει να πάρει τη 
ζωή στα χέρια του.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας; Προσωπικά εί-
μαι λάτρης των λέξεων. Μου αρέσει οι λέξεις να 
εκφράζουν αυτό που πραγματικά εννοούν και η 
σκηνή μου δίνει την δυνατότητα να είμαι αλη-
θινή με τον εαυτό μου, μέσα από τον ρόλο που 
παίζω κάθε φορά. Για μένα αυτό είναι συγκλονι-
στικό. Αυτό είναι κάτι που πετυχαίνω και με την 
συγγραφή μέσα από τα βιβλία μου. Βλέπω στα 

νέα άτομα που μου ζητούν να σκηνοθετήσουν 
έργα μου ότι ψάχνουν και εκείνα την αλήθεια και 
το θεωρώ πολύ σημαντικό.

Για μένα λοιπόν η έκφραση της αλήθειας εί-
ναι αυτό που αγαπώ. Δεν αντέχω την δηθενιά, 
ασχέτως αν πρέπει στην εποχή μας να είσαι δή-
θεν για να επιβιώσεις.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ξεκινά-
τε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, έρχομαι πάλι στη 
Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσω από εκεί τις πα-
ραστάσεις μου για την σεζόν. Η επιλογή έγινε 
καθώς ο κόσμος της πόλης με στηρίζει πάντα. 
Έτσι λοιπόν και εγώ πιστεύω σε αυτούς. Η πα-
ραγωγή της παράστασης είναι δική μου και στη 

Θεσσαλονίκη υπάρχουν άτομα που πάντα με βο-
ηθούν όπως για παράδειγμα η Ρίτα Σίσιου. Στην 
Αθήνα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και η 
ανθρωπιά έχει χαθεί τελείως. Στη Θεσσαλονίκη 
όταν έρχομαι νιώθω ότι είμαι στην Ελλάδα, γιατί 
έχει ακόμα τα χαρακτηριστικά που θυμίζουν την 
χώρα μας, όπως ζεστασιά, φιλικότητα, φιλοξε-
νία, ανθρωπιά. Μάλιστα, στις 11 Νοεμβρίου θα 
κάνω στο θέατρο Αθήναιον την παρουσίαση του 
νέου μου μυθιστορήματος «Σπάνια σκουπίδια».

*«Μαρίκα Κοτοπούλη, το αγρίμι», στο Θέ-
ατρο Αθήναιον, από την 1η Νοεμβρίου

Η ηθοποιός Δήμητρα Παπαδήμα ενσαρκώνει τη Μαρίκα Κοτοπούλη 

Οι πολιτικοί είναι οι θεατρίνοι της εποχής μας
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Ο Άγγελος Σπάρταλης ξεχωρίζει για την πο-
λυεπίπεδη καλλιτεχνική  του προσωπικότητα.  Ο 
ίδιος είναι ζωγράφος, συγγραφέας αλλά και ένας 
επιτυχημένος σκηνοθέτης. Στο 60ο Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει 
τη νέα του ταινία με τίτλο «@9: Στα εννιά». Ο Α. 
Σπάρταλης μιλάει στην Karfitsa για το πώς του 
ήρθε η ιδέα της ταινίας αλλά και πώς είναι να 
συνεργάζεται με την 9χρονη κόρη του.

Πόσο καιρό δουλεύετε πάνω στην ιδέα και 
στην υλοποίηση της ίδιας της ταινίας;

Ζω στα Εξάρχεια 15 χρόνια. Μπορείς να πεις 
ότι όλα αυτά τα χρόνια η γειτονιά «δούλευε» 
μέσα μου. Μιλώντας όμως αυστηρά κινηματο-
γραφικά, ξεκίνησα να γράφω το σενάριο πριν 
από μόλις 11 μήνες.

Η ταινία σας «@9: Στα εννιά»  αναφέρεται 
σε ένα κορίτσι – φάντασμα που καταλαμβάνει 
τα κατασχεθέντα από τις τράπεζες σπίτια του 
Κέντρου των Αθηνών και επιτίθεται με βία 
στους μεσίτες. Είχατε τη διάθεση για μία καυ-
στική κριτική όσων συμβαίνουν γύρω μας;

Αυτά που περιγράφουμε στην ταινία είναι 
αυτά ακριβώς που συμβαίνουν στα Εξάρχεια και 
στις γύρω γειτονιές, χωρίς σχόλια περί ηθικής ή 
ανηθικότητας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η 
9χρονη κόρη σας. Πείτε μας λίγα λόγια για τη 
συνεργασία σας.

Έχουμε στήσει το συνεργείο στη συμβολή 
των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλίδρο-
μου και λέω στη μικρή «Πέρνα σβέλτα το δρό-
μο απέναντι». Αυτοκίνητα, κίνηση χαμός! Μου 
λέει «Φοβάμαι». Της λέω «Να μη φοβάσαι, εγώ 
είμαι εδώ. Όταν σου κάνω σήμα, τρέχα απένα-
ντι». «Του Χάρι Πότερ του κλείναμε πρώτα τους 
δρόμους με την Τροχαία, αν θες να ξέρεις!», μου 
λέει. Θα είχε δει κάποιο σχετικό ντοκιμαντέρ από 
τα γυρίσματα του Χάρι Πότερ. Τελικά δεν πέρα-
σε, το «κλέψαμε» στο μοντάζ.

 Έχετε δουλέψει στο θέατρο, γράφετε βι-
βλία,  είστε ζωγράφος με αρκετές ατομικές 
εκθέσεις στο ενεργητικό σας, έχετε γυρίσει 
αρκετές μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες  
καθώς και animation. Ποια ήταν η μεγαλύτερη 
σας πρόκληση;

Το animation μεγάλου μήκους «Από τη Γη 
στη Σελήνη» κράτησε 5 χρόνια. Και αμέσως 
μετά ζωγράφισα έναν πίνακα 3x9 μέτρα, την 
«Απολογία του Σωκράτη στο Kaufbeuren», άλλα 
5 χρόνια κι αυτά. Αντιστάθηκα σε όλα τα άλλα 

«κατορθώματα» μου, αλλά αυτά τα δύο με γο-
νάτισαν. Χαλάλι τους!

Πώς νιώθετε που με την ταινία σας λαμβά-
νετε μέρος στο επετειακό 60ο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης;

Νιώθω σαν μουσειακό έκθεμα κι εγώ!

Info: Η ταινία του ΆγγελουΣπάρταλη«@9: 
Στα εννιά» θα προβληθεί   1/11 στις 20:00 και 
2/11  στις 12:45 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης.

Άγγελος Σπάρταλης για την «@9: Στα εννιά»

Αυτά που περιγράφουμε στην ταινία είναι αυτά 
ακριβώς που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή
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Οχτώ  χρόνια μετά τον «Ξεναγό», ο Ζαχαρί-
ας Μαυροειδής ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο 
60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
τον «Απόστρατο», τη δεύτερη μεγάλου μήκους 
ταινία του. Ο σκηνοθέτης μιλάει στην Karfitsa, 
μας συστήνει τον «Απόστρατο»  και απαντάει στο 
δίλλημα, ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία.

Μετά τον «Ξεναγό», την πρώτη σας με-
γάλου μήκους ταινία, σας συναντάμε με τον 
«Απόστρατο».  Ποιος είναι ο «Απόστρατος»;

Ο «Απόστρατος» αφηγείται την ιστορία του 
Άρη, ενός τριαντάρη εισαγωγέα μηχανών εσπρέ-
σο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ο οποίος μετα-
κομίζει προσωρινά στο κλειστό σπίτι του παππού 
του. Ο παππούς Αριστείδης ήταν το καμάρι όλης 
της οικογένειας και αξιωματικός του Ελληνικού 
Στρατού. Σύντομα ο Άρης ξανασμίγει με κά-
ποιους παιδικούς φίλους και βρίσκει μια σανί-
δα σωτηρίας για την εταιρία του κι έτσι η λύση 
ανάγκης εξελίσσεται σε ελπιδοφόρα προοπτική. 
Καθώς αισθάνεται όλο και περισσότερο «σπίτι 
του», ξεκινά ένα παιχνίδι μίμησης του ένδοξου 
παππού Αριστείδη, κάνοντας παρέα με τον Βάσο, 
ένα φίλο και πρώην συναγωνιστή του παππού 
του. Μέσα από το παιχνίδι αυτό ο Άρης θα αναθε-
ωρήσει το ποιος ήταν ο παππούς του αλλά και το 
ποιος είναι ο ίδιος.

Πόσο εύκολο ήταν να επιχειρήσετε την δεύ-
τερη μεγάλου μήκους ταινία σας;

Η ταινία αυτή έγινε με τελείως διαφορετικούς 
όρους απ’ ότι ο «Ξεναγός». Στον «Ξεναγό» είχα 
τον ρόλο και του παραγωγού. Στον «Απόστρα-
το» είχα παραγωγό τον Χρήστο Κωνσταντακό-
πουλο και τον Κώστα Κεφάλα της Faliro House 
και υπήρχε στήριξη από το ΕΚΚ και την ΕΡΤ. Αυτό 
δε σημαίνει ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες, καθώς η 
ταινία έγινε με πολύ λιγότερα χρήματα απ’ όσα 
θα έπρεπε. Όπως και να ΄χει, νομίζω ότι σπανί-
ζουν οι ταινίες που γίνονται εύκολα. Απλά, κάθε 
φορά είναι διαφορετικής φύσης οι δυσκολίες. 
Αυτή όμως είναι και η γοητεία του σινεμά.

Η πραγματικότητα της Ελλάδας αυτόν τον 
καιρό αποτέλεσε έμπνευση για σας; Η σημερι-
νή Ελλάδα έχει να επιδείξει θετικά στοιχεία που 
μπορούν να εμπνεύσουν έναν νέο σκηνοθέτη;

Οι κοινωνικές αλλαγές που έφερε η οικονο-
μική κρίση βρίσκονται στο φόντο της ιστορίας 
και σίγουρα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης. Νομί-
ζω όμως ότι η ουσιαστική πηγή της έμπνευσης 
βρίσκεται μέσα μας, στην ανάγκη που έχουμε να 
εκφράσουμε κάποια ανησυχία μας, να διαπραγ-
ματευτούμε κάτι που μας απασχολεί, να λύσου-
με έναν κόμπο που μας βασανίζει. Εφόσον υπάρ-

χει αυτή η ανάγκη, διαδρομές για την εκτόνωσή 
της βρίσκονται παντού: στην επικαιρότητα, στο 
παρελθόν, στην σφαίρα του φανταστικού.

Έχετε ασχοληθεί και με το ντοκιμαντέρ. 
Ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία; Τι σας συγκινεί πε-
ρισσότερο;

Έχω μια μικρή αλλά πολύ σημαντική για 
μένα επαφή με το ντοκιμαντέρ με την ταινία «Στο 
σώμα της» (Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2018). Σαν καλλι-
τεχνική διαδικασία, το ντοκιμαντέρ ήταν πολύ 
πιο συναρπαστικό από την μυθοπλασία καθώς η 
αφήγηση πλάθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της πα-
ραγωγής. Αντίθετα, στην μυθοπλασία, η ιστορία 
υπάρχει ολοκληρωμένη στο ντεκουπαρισμένο 
σενάριο και ό,τι ακολουθεί, γύρισμα και post 
production, είναι πολύ περισσότερο εκτελεστικό 

απ΄ότι δημιουργικό. Παρ’ όλ’ αυτά, η μυθοπλα-
σία εξακολουθεί να με γοητεύει. Στο μυαλό μου 
έχω πολύ περισσότερες ιδέες για ταινίες μυθο-
πλασίας απ’  ότι για ταινίες ντοκιμαντέρ.

Τι δικαιώνει κατά τη γνώμη σας μία ταινία: 
Οι καλές κριτικές ή μία εισπρακτική επιτυχία;

Ανάλογα με το ζητούμενο του κάθε δημιουρ-
γού. Προσωπικά με ιντριγκάρει η δυνατότητα 
του κινηματογράφου να απευθυνθεί σε ένα ευρύ 
κοινό. Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε μια γεμά-
τη αίθουσα και μια πεντάστερη κριτική θα επέ-
λεγα το πρώτο.

Info: Η ταινία του Ζ. Μαυροειδή  «Απόστρα-
τος» θα προβληθεί  την Δευτέρα 04/11 στις 
18:00 στο Ολύμπιον και την Τετάρτη 6/11 στις 
22:30 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης.

Ζαχαρίας Μαυροειδής για τον «Ξεναγό»: 

Πηγή έμπνευσης οι κοινωνικές αλλαγές που 
έφερε η οικονομική κρίση
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Η συγγραφέας Αθηνά Χατζησυμεωνίδου με αφορμή τη 2η έκδοση του βιβλίου 
της  «Αργυρωμπερδέματα»  από τις Εκδόσεις Ιχνηλάτης  μας απαντά σε πέντε ερω-
τήσεις.

-Το βιβλίο σας έχει αρκετά στοιχεία χιούμορ και αυτοσαρκασμού. Πόσο σημα-
ντικό είναι στην ζωή σας το χιούμορ;

Το χιούμορ είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου. Ήταν πάντα ένας τρόπος  να 
αντιμετωπίζω τις δυσκολίες. Εξάλλου μέσα από τον σαρκασμό και τη σάτιρα  αγγίζει 
κανείς τα πιο σοβαρά θέματα. Ο  συγγραφέας μέσα από μια χιουμοριστική διάθεση 
μπορεί να προβληματίσει το αναγνωστικό κοινό χωρίς να το καταβάλει ψυχολογικά. 

-Ποιο το κίνητρο για την ενασχόληση σας με τη λογοτεχνία και το αντικείμενο 
της συγγραφής;

Η συγγραφή ήταν πάντα ανάγκη. Μια αυθόρμητη έκφραση για όσα συνέβαιναν 
μέσα μου και γύρω μου. Από παιδί ήταν ο δικός μου τρόπος να δημιουργώ, να εκ-
φράζομαι και να διαμαρτύρομαι. Ήταν πάντα μια διέξοδος για μένα. 

-Ποια είναι τα επόμενα λογοτεχνικά σας σχέδια;
Ολοκληρώνω μια συλλογή διηγημάτων. Παράλληλα γράφω ένα θεατρικό έργο 

που ευελπιστώ να το δούμε σύντομα. Το επόμενο μυθιστόρημα μου, μια κωμωδία 
μυστηρίου, πραγματεύεται θέματα σχέσεων και ψυχολογίας. Έχω ήδη ξεκινήσει να το 
γράφω , κι ελπίζω να μην αργήσουμε να το δούμε στα ράφια!.

-Υπάρχουν βιωματικά στοιχεία στα έργα σας.
Πάντα υπάρχουν. Ακόμα κι αν πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία, δημιουργώ τα 

γεγονότα φιλτράροντάς τα μέσα από τη δική μου ιδιοσυγκρασία.
-Από τι εμπνέεστε;
Οι άνθρωποι με εμπνέουν. Μπορεί να είναι μια κουβέντα, ένα συναίσθημα, μια 

έκφραση, μια κίνηση ή ο τρόπος που διαχειρίζονται μια κατάσταση. Η έμπνευση είναι 
συνήθως στιγμιαία. Μια μικρή σπίθα που γίνεται πυρκαγιά.

Η «Ατομική έκθεση» του εικαστικού Νικόλα Κυριακού πρόκειται να εγκαινιαστεί 
την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στη Myro Gallery. Την έκθεση επιμελείται ο Ομότιμος 
Καθηγητής του ΑΠΘ Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει για 
το έργο του καλλιτέχνη:

«Η ψευδαίσθηση -οπτική και δομική των σχέσεων μεταξύ των σκοτεινών και 
των φωτεινών όγκων- είναι η καθαυτή προσωπική του πρόταση σε μια ζωγραφι-
κή ανάλυση που χρησιμοποιεί τις διδασκαλίες των ήδη κλασικών καλλιτεχνικών 
μορφών: του επιμερισμού σε δομές, σε σχετικά γεωμετρικούς όγκους τον ένα 
επάνω στον άλλο, σε σχήματα από αντικριστά σώματα των οποίων δεν διακρίνεται η 
λειτουργία, ως προς το θέμα της εικόνας, αλλά μόνο η θέση μέσα στο χώρο, -τέλος 
είναι η αναζήτηση να προκύπτει οτιδήποτε, ως υπόνοια μόνο κάποιου πράγματος -ο 
σκοτεινός μακρόστενος όγκος, η φαρδιά γραμμή, ο διαχωρισμός του από πάνω και 
του από κάτω. Όλα αυτά επειδή ο καλλιτέχνης δεν θέλει να φύγει από το συγκεκρι-
μένο, αλλά επίσης επειδή θέλει να αποδώσει το συγκεκριμένο με αφαίρεση. Στην 
πράξη η εικόνα, μέσω τυπικών θεματικών επιλογών, αναδεικνύει, κατά την πρόσλη-
ψη από τον παρατηρητή της τη συστατική δομή που τη συγκροτεί : την αντιπαράθεση 
(το αντικριστό) σε οριζόντια διάταξη και την αντιπαράθεση (το αντικριστό) σε κάθετη 
διάταξη. Είναι ζωγραφική που σκέπτεται -μεταξύ της οριζοντίας και της καθέτου». 

Η οργάνωση ανήκει στην εικαστικό Εύη Κυρμακίδου. 
Ο Νικόλας Κυριάκου γεννήθηκε στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής. Σπούδασε ζω-

γραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης. Έχει πραγματοποιήσει 29 
ατομικές και πάνω από 100 ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. 
Έργα του βρίσκονται σε πολλές δημόσιες  και ιδιωτικές συλλογές.

Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της  δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιωτικούς 
φορείς.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.) και εκπρό-
σωπος του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν. Χαλκιδικής, του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε., του  Σ.Α.Σ.Κ.Τ.Θ, 
του  Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε και ιδρυτικό μέλος και τ. αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας 
Εκπαιδευτικών Νομού Χαλκιδικής  ΠΛΕΥΣΗ.

MYRO GALLERY 
Νικηφόρου Φωκά 8 (Λευκός Πύργος)
Εγκαίνια: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
Ώρα: 20:00

«Αργυρωμπερδέματα»
από την Αθηνά Χατζησυμεωνίδου

Η Ατομική έκθεση
του Νικόλα Κυριάκου εγκαινιάζεται 

στη Myro Gallery 
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Οι ΦΟΡΤΕ the Band 
σου φτιάχνουν τη διάθεση

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ 80S ΚΑΙ 90S

Εκεί που οι σύγχρονες μουσικές φόρμες συναντούν την mainstream σκηνή των 
80’s και 90’s βρίσκουμε τρεις νέους μουσικούς που με το ταλέντο και την ζωντάνια 
τους δίνουν ένα φρέσκο άκουσμα σε γνωστά, αγαπημένα τραγούδια.  Ο Φίλιππος 
Μαχαίρας, ο Γιάννης Βελισσαρόπουλος και ο Παναγιώτης Πετράς είναι οι ΦΟΡΤΕ – 
THE BAND και έχουν τον τρόπο να δημιουργούν μια ιδιαίτερη διάθεση σε κάθε τους 
εμφάνιση.

-Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την 
απόφαση να λειτουργήσετε ως γκρουπ; Η 
ιδέα του γκρουπ ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, 
όταν αρχίσαμε να πραγματοποιούμε live 
εμφανίσεις.  Βασικός παράγοντας που συ-
ντέλεσε στη δημιουργία των Φόρτε ήταν η 
κοινή μας επιθυμία να παρουσιάσουμε στο 
κοινό ενα πρόγραμμα με συγκεκριμένο pop 
και rock ύφος. Το δέσιμο που δημιουργήθη-
κε μουσικά μεταξύ μας, αλλά και το θετικό 
feedback που πήραμε από τον κόσμο ήταν 
και αυτό που μας έκανε να συνεχίσουμε ομα-
δικά σαν γκρουπ τη πορεία μας.
-Τι είδους μουσική καλύπτετε στο πρόγραμ-
μά σας; Tο πρόγραμμα μας καλύπτει κυρίως 
ένα μεγάλο φάσμα pop ελληνικής μουσικής 
με αναδρομές σε δεκαετίες των 60s, 70s, 
80s , 90s και φτάνει μέχρι και σε τραγού-
δια του σήμερα. Φυσικά από αυτό το τρίωρο 
πρόγραμμα δε λείπει και το rock-latin στοι-
χείο πάντα σε ελληνικά ακούσματα.
-Ποια στοιχεία βοηθούν να  λειτουργήσει η 
μεταξύ σας χημεία; Πρωταρχικό ρόλο για τη 
χημεία μεταξύ μας παίζει ο κοινός στόχος που 
έχουμε όλοι σαν μέλη αυτής της μπάντας.  Η 
ταυτότητα των Φόρτε, τα μουσικά πλαίσια 
στα οποία θέλουμε να κινηθούμε στις εμφα-
νίσεις μας και στη πορεία μας όπως ο ρόλος 
του καθενός από εμάς σε αυτή τη μπάντα εί-
ναι θέσεις στις οποίες συμφωνούμε απόλυτα 
μεταξύ μας. Βέβαια μια καλή χημεία είναι και 

θέμα ανθρώπινο.  Οι διαπροσωπικές σχέσεις 
με τον καθένα μας ξεχωριστά είναι πολύ κα-
λές πριν καν τη δημιουργία των Φόρτε.. Αν 
ταιριάζεις με κάποιον φιλικά τότε θα δέσεις 
και μουσικά.  Αυτό συμβαίνει και με μας.
-Ποια είναι η αλληλεπίδραση που έχετε 
με το κοινό στις εμφανίσεις σας; Είμα-
στε ένα γκρουπ που βασίζεται στο κοινό 
και χρειάζεται το κοινό για να λειτουργή-
σει. Στο πρόγραμμά μας πάντα θέλουμε να 
εντάξουμε τον κάθε ακροατή που βρίσκεται 
εκεί.  Στόχος μας είναι ο κόσμος να χορεύει 
να τραγουδάει και να περνάει όμορφα μαζί 
μας.  Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος μας, 
να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει και 
να ακούσει μουσική.  Ένα κοινό που αλ-
ληλεπιδρά με εμάς, συμβάλει φυσικά και 
στη δική μας διάθεση και ενέργεια προς 
το καλύτερο. Και αυτό είναι που επιζη-
τούμε.
-Ποιες  θα είναι οι επόμενες εμφανίσεις 
σας; Θα μας βρείτε στο Jolity στη πλατεία 
Ευόσμου τη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και 
τη Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.  Σάββατο 2 
Νοεμβρίου θα βρισκόμαστε στο Jardin στην 
Ευκαρπία ενώ το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στο 
Ζebra στην περιοχή Χαριλάου.  Και φυσικά 
κάθε Κυριακή απόγευμα βρισκόμαστε στον 
χώρο του Τre στη Σοφούλη. Θα χαρούμε να 
σας δούμε από κοντά.

Με μικροποσότητα 
ποπκόρν 

συνελλήφθησαν ύποπτοι 
νεαροί στο ΑΕΛΛΩ.

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ H εκπληκτική Άννα Βίσση 

κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο στο BARBARELLA της 
Πλατείας Αριστοτέλους.
▶ Ο Αντώνης Ρέμος αυτό το 
Σαββατοκύριακο και μετέ-
πειτα κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στην ΠΥΛΗ Α.Μαζί 
του οι Imam Baildi.
▶ Σήμερα Σάββατο 26 και  
Κυριακή 27 Οκτωβρίου ο 
Διογένης Δασκάλου και οι 
Monie & Monie Conniente 
στο club του Μύλου με ώρα 
έναρξης 22:30.
▶ ’Ο βαφτιστικός της κυρίας’  
σε μετάφραση και διασκευή 
του Χάρη Ρώμα συνεχίζει για 
λίγες ακόμη παραστάσεις 
στο ΑΡΙΣΤΟΤΛΕΙΟΝ κάθε 
Παρασκευή,Σάββατο και 
Κυριακή.
▶ Τελευταίο Σαββατοκύ-
ριακο και για τον Γιώργο 
Κιμούλη στο Θέατρο 
ΑΜΑΛΙΑ με την παράσταση 
‘Το παγκάκι’.
▶ Κυριακή 27 Οκτωβρί-
ου ετοιμαστείτε για ένα 
ξέφρενο 80’s-90’s party 

με τους Δάκη,Πωλίνα,Κώ-
στα Μπίγαλη και Μαντώ στο 
PRINCIPAL CLUB THEATER.
▶ Κυριακή 27 Οκτωβρί-
ου και ο Enrique Iglesias 
έρχεται για μία και μοναδική 
συναυλία στο PAOK Sports 
Arena στις 20:00.
▶ Ο υπέροχος μουσικός 
του δρόμου και αγα-
πημένος καλλιτέχνης 
Manu Chao έρχεται για 

μία μοναδική εμφάνιση την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο 
PRINCIPAL CLUB THEATER 
στον χώρο του FIX.
▶ O Μίλτος Πασχαλίδης 
επιστρέφει στο BLOCK 33 
από την Παρασκεύη 1 
Νοεμβρίου έως και την Κυ-
ριακή 3 Νοεμβρίου με ένα 
εξειρετικό πρόγραμμα.
▶ Κατευθείαν από την 
Αργεντινή,οι TANGO 

LEGENDS έρχονται για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα με την 
παράσταση Tango Gala που 
παρουσιάζει τα καλύτερα 
στιγμιότυπα της ιστορίας του 
tango μέχρι και σήμερα,την 
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης.

#Τζόκερ
#ΑΕΛΛΩ

#AGENDA_MOU

Το πολιτικό σύστημα 
κατέστρεψε το μέλλον των 

νέων, αλλά το έπιασε ο πόνος 
να τους «προστατέψει» από 

μια ταινία.

Το να βλέπεις Τζόκερ 
τραυματίζει τον εφηβικό 

σου ψυχισμό.  Το να 
βλέπεις GNTM είναι 
παραδειγματισμός.

Πας να δεις το 
Τζόκερ και σου σκάει 
live 3D «Η Μεγάλη 

των Μπάτσων 
Σχολή».

Εν πάση περιπτώσει τι 
δεν θέλετε;  Εφαρμογή 
του νόμου ή διαβάθμιση 
καταλληλότητας στις 

ταινίες;
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Pinning 
The Media

▶ ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΚΤΩ
«Γιατί ένα κανάλι φιλοξενεί δύο παρόμοιες εκπομπές και 
μάλιστα στη σειρά, με παρόμοια ονόματα («Μεσημέρι» «Καλό 
μεσημεράκι», ακριβώς την ίδια θεματολογία και στην μεν 
πρώτη χρειάζονται 1 παρουσιαστής, 4 πανελίστες και 3 στα 
παράθυρα για να σχολιάσουν με κρύο χιούμορ τα ίδια ακριβώς 
θέματα που αμέσως μετά σχολιάζει ευχάριστα και απείρως 
καλύτερα ένας μόνος του?

▶ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Μπορεί το ανθρωποφαγικό concept να ήταν «πάμε να κάνου-
με νούμερα με την δυστυχία του άλλου», όμως ο Αντίνοος Αλ-
μπάνης έδωσε μαθήματα ζωής στην εκπομπή «Μεσάνυχτα».  
Μελέτη: - Θα φτιάξεις, Αντίνοε, τη ζωή σου;
Αντίνοος: - Δεν είναι χαλασμένη η ζωή μου.
Αυτή σιχαμένη, αυτός συγκλονιστικός!

▶ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ
Κατά βάθος όλοι οι «ενημερωτικοί» ψυχαγωγικό θέλουν να 
κάνουν.  Δεν εξηγείται αλλιώς που με την πρώτη ευκαιρία το 
ρίχνουν στους χορούς και τα τραγούδια.  Ούτε στην εμποροπα-
νήγυρη του Άη –Μάμα τέτοια γλέντια σαν αυτά για τα γενέθλια 
της Μαρίας Αναστασοπούλου στο πρωινό ενημερωτικό του 
ΣΚΑΪ.

▶ ΧΑΛΑΣΕ Η ΚΟΥΜΠΑΡΙΑ
Πάντως το να βλέπω σε άλλη εκπομπή τον Φώτη Σεργουλό-
πουλο και σε άλλη την Μαρία Μπακοδήμου είναι σαν να τρώω 
μακαρόνια με κιμά σε χωριστά πιάτα.  Ούτε τα σκέτα μακαρό-
νια απολαμβάνω, ούτε τον σκέτο κιμά.  Δεν ξέρουμε τι συνέβη 
μεταξύ τους, αλλά ο τηλεοπτικός χωρισμός τους αδίκησε και 
τους δύο. 

▶ ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ, ΘΕΕ ΜΟΥ
Το ακούσαμε κι αυτό: Πως στην Ελληνική τηλεόραση υπάρχει 
ομοφοβία.  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!!!!Άλλη μία συλλεκτική φωτογραφία από το καλοκαίρι του ’97.Τότε που επικρατούσε πανικός για το ποιος θα πρωτοκα-

θίσει στα μπροστινά τραπέζια στις καλοκαιρινές ΧΑΝΤΡΕΣ που βρισκόταν στον χώρο του σημερινού Apollonia politeia.
Στο ένα τραπέζι ο αξέχαστος Σάκης Μπουλάς με τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον θίασό τους και στο άλλο ο Γρηγόρης 

Βαλτινός με τον Λευτέρη Μαρόγλου και τον σχεδιαστή Κωνσταντίνο απολαμβάνουν τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη.

Εδώ και δύο χρόνια το «Λούπινο» στα Λαδάδι-
κα φιλοξενεί τη διάθεση για καλό φαγητό και 
ποιοτικές αποδράσεις. Ένας χώρος ζεστός και 
οικείος διακοσμημένος με διακριτική πολυτέ-
λεια γίνεται το επίκεντρο των επιθυμιών μας 
για γαστρονομικές αναζητήσεις.  Ολόφρεσκα 
ψαρικά, προσεγμένα κρεατικά, ιδιαίτερα πιάτα 
και εκλεκτά κρασιά γίνονται αφορμή για αξέχα-
στες συναντήσεις.  Στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 
του χώρου απολαμβάνουμε και τις εξαιρετικές 
προτάσεις του μπαρ πάντα με την καλύτερη 
διάθεση και εξυπηρέτηση.  Δύο χρόνια ήδη και 
το «Λούπινο» αποδεικνύει πως τίποτε δεν είναι 
τυχαίο, αφού όπως φαίνεται πρόκειται να ακο-
λουθήσουν πολλά ακόμη κάνοντας το χώρο 
διαχρονικό προορισμό απολαύσεων της πόλης.

Οι ιδιοκτήτες και το team του ΛΟΥΠΙΝΟ έτοιμοι να σβήσουν τα κεράκια της τούρτας.

Οι συνιδιοκτήτες Δημήτρης Ποτόλιας και Παντελής Κοκκώνης με τους Δημήτρη 
Χρυσοχοίδη.Νίκο Παπαδόπουλο και Γιώργο Γιασεμή.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΥΠΙΝΟ
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Όπως κάθε χρόνο τα αγαπημένα Fashion Weeks αποτελούν πόλο έλξης όλων των fashionista δίνοντας τα ανάλογα μηνύματα στυλ κι έμπνευσης 
για τα top trends που θα κυριαρχήσουν! Ξεχωρίσαμε τα leather mini ή maxi  φορέματα που είναι σήμα κατατεθέν για κάθε χειμερινή περίοδο και δεν 
πρέπει να λείπουν από καμία updated γκαρνταρόμπα. Μεταξωτά φορέματα, ρομαντικά florals, παγιέτες, metallics, statement φιόγκοι, one shoulder tops 
και φορέματα, western λεπτομέρειες αλλά και total looks, κοστούμια σε πιο φαρδιές κι άνετες γραμμές είναι κάποιες από τις τάσεις που μπορούμε να 
υιοθετήσουμε πάντα λαμβάνοντας υπόψη αυτό που μας ταιριάζει. Βασιλιάς των τάσεων και πάλι τα must have animal prints που δε βαριόμαστε ποτέ να 
φοράμε σε κάθε πιθανή εκδοχή.

...και να θυμάστε πως αν ένα outfit σας κάνει χαρούμενη...ξεχάστε τους κανόνες κι απλώς φορέστε το!

Top Fashion Trends

REMAIN Birger Christensen

Michael Kors Collection

By Malene Birger

Johanna Ortiz

GANNI

Valentino

16ARLINGTON Alice + Olivia Michelle Mason
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Από το 1952 το εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχας προσφέρει εκλεκτές γεύσεις άριστης ποιότητας σε κάθε πελάτη του. Περισσότερο από μισό αιώνα το κατάστημα από την πρώτη 
μέρα λειτουργίας του έγινε στέκι και σημείο αναφορά για πολλούς Θεσσαλονικείς και μη. Κάτοικοι της πόλης, επισκέπτες, τουρίστες, φοιτητές, εργαζόμενοι πριν ή μετά την δουλειά, 
ξενύχτηδες έχουν επισκεφθεί το εστιατόριο, καθώς πέρα από κορυφαίες γευστικές επιλογές, η 24ωρη λειτουργία του το καθιστά προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

Εξού και πολλοί διάσημοι τραγουδιστές και ηθοποιοί έχουν περάσει το κατώφλι του. Μεγάλα ονόματα όπως Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μάρω Κοντού, Μάρ-
κος Σεφερλής, Ελένη Βιτάλη, Βασίλης Καρράς, Άννα Φόνσου και πάρα πολλοί άλλοι, μετά από παραστάσεις και συναυλίες επέλεγαν και επιλέγουν το εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχας.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Δημήτρης Τσαρούχας, μιλώντας στην Karfitsa θυμάται κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές με διάσημους που επισκέφθηκαν το μαγαζί. «Το με-
γαλύτερο πουρμπουάρ το είχε αφήσει ο Νίκος Κούρκουλος, ήταν 5.000 δραχμές. Αυτά τα χρήματα τότε είχαν μεγάλη αξία», ενώ προσθέτει ότι «τότε που ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν στο 
απόγειο της καριέρας του, ερχόταν κόσμος στο μαγαζί για να τον βρουν».

Τσαρούχας, η επιλογή των διάσημων
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Μια ζωή στον ΠΑΟΚ. Ο Δη-
μοκράτης Παπαδόπουλος, για 
περισσότερο από δύο δεκαετίες 
αποτελεί ενεργό μέλος του ΑΣ. Τα 
τελευταία χρόνια, κατέχει σταθερά 
τη θέση του αντιπροέδρου, ενώ 
παράλληλα, είναι και μέλος του ΔΣ 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Δημοκράτης Παπαδόπου-
λος παραχώρησε μία εφ’ όλης της 
ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα 
Karfitsa δίνοντας απαντήσεις σε 
πολλά και σημαντικά θέματα της 
επικαιρότητας και όχι μόνο του 
Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

- Νέα χρονιά, νέοι ορίζοντες 
για τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι οι 
στόχοι και το όραμα που θέσατε 
ως διοίκηση ενόψει των αγωνι-
στικών υποχρεώσεων όλων των 
τμημάτων του συλλόγου; «Ο στό-
χος είναι ένας και ξεκάθαρος για 
τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Πρωταθλητισμός σε 
όλα τα αθλήματα. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει 
πάντα στην κορυφή. Ο ΑΣ έχει 24 
τμήματα, ομαδικά ή ατομικά τα 
οποία είναι πρωτοπόρα, φέρνουν 
επιτυχίες και ευελπιστούμε αυτό 
να συνεχιστεί και φέτος».

- Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ως σύλ-
λογος έχει κάνει τεράστια άλματα 
τα τελευταία χρόνια. Πολλά τμή-
ματα πρωταγωνιστούν φέρνουν 
τίτλους, τόσο σε επίπεδο αντρών, 
όσο και γυναικών. Που οφείλεται 
αυτή η εκτόξευση των ερασιτεχνι-
κών τμημάτων; «Η εκτόξευση του 
ΠΑΟΚ ως σύλλογος, έχει ονοματε-
πώνυμο και αυτό είναι: Ιβάν Σαβ-
βίδης. Ο κ. Σαββίδης με την αγάπη 
του και την τεράστια οικονομική 
του ευρωστία άλλαξε επίπεδο τον 
ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν δώρο 
Θεού για την οικογένεια μας. Προ-
σωπικά εγώ όλα τα χρόνια είμαι 
δίπλα του, ως μέλος του ΔΣ της 
ΠΑΕ από την ημέρα που ήρθε. Ο κ. 
Σαββίδης, άλλαξε την ιστορία του 
ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό όλων ήταν 
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Ο αντιπρόεδρος του Α.Σ. ΠΑΟΚ Δημοκράτης Παπαδόπουλος δίνει απαντήσεις σε όλα τα 
θέματα που αφορούν στον ερασιτεχνικό Σύλλογο. 

«Δώρο Θεού για τον ΠΑΟΚ
ο Ιβάν Σαββίδης»
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Το πρώτο μεγάλο 
στοίχημα του Ενινγκ

Aξία στο ποδόσφαιρο έχει η διάρκεια και όχι τα 
αποτελέσματα-πυροτεχνήματα, τα οποία μπορεί 
να είναι και συγκυριακά. Αξιολογώντας τις ικανό-
τητες του Τόλη Τερζή μετά τη νίκη του Αρη επί του 
Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στην Τούμπα, σε 
προηγούμενο άρθρο μου, του πίστωνα αυτό που δι-
καιούνταν και τόνιζα ότι “θα πρέπει να πείσει για τις 
ικανότητες του και στους επόμενους αγώνες που θα 
καθίσει στον πάγκο”. H συνέχεια για τον Αρη ήταν 
τραγική με τον Τερζή πρώτο προπονητή. Οι “κίτρι-
νοι” έχασαν από τη Λάρισα και τον Ολυμπιακό στο 
“Κλεάνθης Βικελίδης”. Αποτελέσματα που έφεραν 
προβληματισμό και μεγέθυναν στην ανάγκη ο Αρης 
να προσλάβει έναν προπονητή με περισσότερες 
εμπειρίες από τον Τερζή. Ο Χαριστέας που ανέλαβε 
να βρει τον αντικαταστάτη τού Παντελίδη, έπρεπε να 
“ανακαλύψει” έναν προπονητή που να είναι άνεργος 
και θα δεχθεί να δουλέψει στον Αρη χωρίς  να κου-
βαλήσει τιμ συνεργατών και να έχει λογικές οικονο-
μικές απαιτήσεις. Ο Γερμανός Ενινγκ είχε όλα αυτά 
τα… προσόντα κι έτσι προσλήφθηκε από τον Αρη.

Ο Γερμανός δεν έχει βαρύ βιογραφικό, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν μπορεί να 
πετύχει στο νέο του επαγγελματικό εγχείρημα. Εχει 
προπονητική κουλτούρα, εικόνες από σημαντικά 
γεγονότα και είναι διψασμένος για επιτυχίες. 

Το σημαντικότερ; Οτι έμαθε γρήγορα τα υπέρ 
και τα κατά του Αρη. Αποτέλεσμα; Είχε καταλυτική 
παρέμβαση στην απόδοση της ομάδας στον αγώνα 
με την Ξάνθη. Οι “κίτρινοι” πέρασαν νικηφόρα από 
τα Πηγάδια, κέρδισαν βαθμούς και ψυχολογία και 
μπήκαν πάλι με αξιώσεις στο κόλπο της Ευρώπης. 

Και σ’ αυτή την προσπάθεια όμως το ζητούμενο 
είναι η διάρκεια. Με δεδομένο ότι το ρόστερ έχει ποι-
ότητα, αλλά και αδυναμίες ο Αρης θα πρέπει να επι-
βιώσει μέχρι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουα-
ρίου. Χρονική περίοδο που αναμένεται να ενισχυθεί 
μεταγραφικά. Αρα αυτό είναι το πρώτο μεγάλο στοί-
χημα του Ενινγκ.   

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςόταν εκείνο το μεσημέρι της 12ης Μαίου του 2015, απε-
λευθέρωσε τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας μονομιάς το ποσό 
των 10.886.811 ευρώ. Αρωγός μεγάλος επίσης της όλης 
αυτής νοικοκυροσύνης που υπάρχει στον Ερασιτέχνη 
και τα τμήματά του είναι και ο πρόεδρος του ΑΣ, Θανά-
σης Κατσαρής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο 
τα χρήματα και την οργάνωση του συλλόγου. Αυτή είναι 
η συνταγή της επιτυχίας και της εκτόξευσης του ΠΑΟΚ. 
Αυτή τη στιγμή όλα τα γυναικεία τμήματα του συλλόγου 
μας είναι στην Α1, πρωταγωνιστούν και φέρνουν τίτλους. 
Για παράδειγμα το χάντμπολ, το γυναικείο βόλεϊ που όχι 
απλώς ανέβηκε, αλλά ως στόχο έχει το νταμπλ. Το ίδιο 
ισχύει και με το γυναικείο μπάσκετ που έχει κάνει άλματα 
προόδου και αποτελεί την δεύτερη μεγάλη δύναμη του 
πρωταθλήματος. Και εννοείται το γυναικείο τμήμα πο-
δοσφαίρου που είναι «ισόβια» πρωταθλητής. Κάτι ανά-
λογο ισχύει και στα αντρικά τμήματα. Παρά τον μεγάλο 
ανταγωνισμό και τα τεράστια μπάτζετ που έχουν για πα-
ράδειγμα σε βόλεϊ και χάντμπολ οι ανταγωνιστές μας, ο 
ΠΑΟΚ πάντα πρωταγωνιστεί».

- Από την επταετία του Ιβάν Σαββίδη τι είναι αυτό 
που σας έχει μείνει πιο έντονα στο μυαλό σας από όλα 
όσα έκανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ; «Ποιος θα το 
έλεγε πριν δέκα χρόνια, πως ο ΠΑΟΚ θα παίρνει τίτλους, 
κύπελλα και θα το πίστευε αυτό; Ποιος θα πίστευε πως ο 
ΠΑΟΚ θα ξεχρεώσει όλα του τα χρέη; Ποιος θα περίμενε 
πως από τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει η κάθαρση του ποδο-
σφαίρου; Που έδιωξε του Γκιρτζίκηδες, του Σαρρήδες και 
τους Πιλάβιους από την ΕΠΟ. Ποιος πίστευε πως ο ΠΑΟΚ 
θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μπει το VAR στη ζωή 
μας;  Κι όμως, ο Ιβάν Σαββίδης, έκανε όλα όσα υποσχέ-
θηκε. Έδωσε χαρά, γέμισε με τίτλους τις τροπαιοθήκες 
του συλλόγου και θα συνεχίσει να το κάνει. Ο ΠΑΟΚ με-
γάλωσε σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί που κάποτε φώναζαν 
για «επενδύσεις» και έλεγαν «φτιάξτε ομάδα», πλέον 
«φωνάζουν» και ενώνονται μαζί για να σταματήσουν τον 
ΠΑΟΚ».

- Κ. Παπαδόπουλε ως μέλος αυτής της διοίκησης 
του ΑΣ όλα τα αυτά τα χρόνια τι θέλετε να αφήσετε ως 
παρακαταθήκη στον σύλλογο; «Η διοίκηση Θανάση 
Κατσαρή αφήνει την πιο σημαντική παρακαταθήκη στον 
σύλλογο και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν χρωστάει ούτε 
μισό ευρώ. Έχει μηδενικό χρέος σε Δημόσιο και ΙΚΑ, όλα 
είναι τακτοποιημένα. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση για το πως πληρώνει και πως συ-
μπεριφέρεται».

- Ένα από τα τμήματα του ΠΑΟΚ που πέρασε και 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες εί-
ναι αυτό του μπάσκετ. Δύσκολη χρονιά και φέτος, με 
νέα διοίκηση μετά από πολλά χρόνια. «Όντως, φέτος 
το τμήματα μπάσκετ, έχει νέα διοίκηση, με πολύ όρεξη 
και μεράκι για να δώσει λύσεις σε θέματα που «καίνε». 
Και εδώ πάλι ο Ιβάν Σαββίδης, έδωσε και δίνει λύσεις, 
όποτε χρειάζεται. Νομίζω πως με τον κόσμο δίπλα στην 
ομάδα και την μεγάλη του στήριξη μέσω της αγοράς δι-
αρκείας, θα βρεθεί η λύση, θα ανταπεξέλθει το τμήμα και 
ευελπιστούμε και αυτός είναι ο στόχος, εντός των επό-
μενων χρόνων, η ΚΑΕ να μην οφείλει πουθενά χρήματα, 
να είναι καθαρή και αυτάρκης για να ξαναδούμε και πάλι 
έναν ΠΑΟΚ μεγάλο. Έναν ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή, όπως τα 
προηγούμενα χρόνια που ο σύλλογος γεύτηκε χαρές και 
κατακτήσεις εγχώριων και ευρωπαϊκών τίτλων».

- Το βόλεϊ πάντως έχει πάλι στόχο να φέρει τίτλο αν 
και η χρονιά ξεκίνησε και πάλι με αλλαγή τεχνικού και 
διάφορες αντιπαραθέσεις έπειτα από την αποχώρηση 
του Γιούρι Φιλίποφ... «Ευελπιστούμε και θέλουμε φέτος 
η ομάδα να επιστρέψει στους τίτλους. Κάναμε μία πολύ 
αξιόλογη ομάδα με δύο παίκτες παγκόσμιας κλάσης 
όπως είναι οι Ιλινιχ και ο Μάρσαλ. Διαθέτουμε παίκτες 
που αποτελούν την βάση της Εθνικής μας ομάδας και αρ-
κετά νέα παιδιά που θα αποτελέσουν το μέλλον του ελ-
ληνικού βόλεϊ. Το θέμα που προέκυψε με τον κ. Φιλίποφ 
δεν θα επηρεάσει καθόλου. Ήδη έχουμε νέο τεχνικό τον 
κ. Δεληκώστα, που διψάει για διακρίσεις και επιτυχίες. Ο 
κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι βέβαιος πως θα δει και πάλι 
χαρές από αυτή την ομάδα».

- Κεφάλαιο: «Νέα Τούμπα». Πόσο κοντά ή μακριά 
είναι ο ΠΑΟΚ από αυτό το όνειρο τόσων ετών; «Είναι 
ένα όνειρο εκατομμυρίων ΠΑΟΚτσήδων σε όλη τη γη. Εί-
ναι και ένα προσωπικό στοίχημα όμως του Ιβάν Σαββίδη. 
Η εντολή που έδωσε είναι η εξής: Να κάνουμε ένα ιστο-
ρικό στολίδι που όμοιό του δεν θα υπάρχει στα Βαλκάνια 
και γιατί όχι στην Ευρώπη. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο 
όμως. Θα πω πως όλα βαδίζουν καλά, τελειώσαν σοβα-
ρά θέματα όσον αφορά τον Δήμο και την Περιφέρεια και 
πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να πάρουμε 
την έγκριση για το προεδρικό διάταγμα για να ξεκινήσει 
αυτό το μεγάλο όνειρο. Σε λίγα χρόνια θα είναι πραγμα-
τικότητα και όχι απλώς όνειρο. Η θρυλική τούμπα είναι 
60 ετών πλέον και είναι γερασμένη και με το νέο γήπεδο 
ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει επίπεδο. Και το πιο σημαντικό όλων: 
Αυτή θα γίνει με δικά μας χρήματα, με χρήματα του κ. 
Σαββίδη και όχι της Πολιτείας, όπως συμβαίνει σε άλλες 
ομάδες».

- Στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του προ-
έδρου του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο κ. Κατσαρής, είχε πει πως αυτή 
θα είναι η τελευταία του θητεία στον σύλλογο, ως πρό-
εδρος. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση; «Όχι, δεν υπάρχει 
και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Δεν θα αφήσουμε τον κ. 
Κατσαρή να αποχωρήσει από τα κοινά του συλλόγου. Ο 
ΠΑΟΚ και η ιστορία του οφείλει στον κ. Κατσαρή να είναι 
αυτός που μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη θα κόψουν την κορ-
δέλα του νέου γηπέδου, στα εγκαίνια αυτού. Οπότε ο κ. 
Κατσαρής θα είναι μαζί μας για τουλάχιστον τρία ακόμα 
χρόνια...».

- Ο ΠΑΟΚ εκτός από την αθλητική δράση είναι ένας 
σύλλογος, με έντονη κοινωνική δράση, βοηθώντας 
κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες ατόμων που το έχουν 
ανάγκη. Ποιες δράσεις είναι προγραμματισμένες να 
γίνουν μέσω του ΑΣ στο άμεσο μέλλον; «Ο ΠΑΟΚ έχει 
αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως βοηθάει, συμπαραστέ-
κεται και είναι παρών όπου χρειάζεται. Είναι ένας σύλλο-
γος που αφουγκράζεται την κοινωνία της Θεσσαλονίκης 
και προσφέρει μέσα από πολλές και ποικίλες δράσεις. 
Ήδη, έχουμε ξεκινήσει από τώρα την προετοιμασία για 
την εκδήλωση που έγινε θεσμός, αυτή του «Γιορτάζω και 
προσφέρω». Οι κ. Ησαιάδης και Μπεκιάρης τρέχουν όλη 
αυτή την πρωτοβουλία και ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία 
για την εκδήλωση της νέας χρονιάς. Πέρυσι μάλιστα κά-
ναμε και ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 100 τόνους τροφίμων 
που μοιράστηκαν σε τέσσερις Μητροπόλεις της Θεσσα-
λονίκης. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ο ΠΑΟΚ και 
τα τμήματά του θα προσφέρουν, θα βοηθούν, όποιον έχει 
ανάγκη».
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Ένα κείμενο για όλους μας

Κάπου, κάποτε διάβασα πως αν όλοι γινόμασταν οι 
άνθρωποι που οι σκύλοι μας νομίζουν πως είμαστε, 
ο κόσμος θα ήταν ένα καλύτερο μέρος. Γιατί απ’ 
όλα τα πλάσματα στη γη, ανιδιοτελώς ξέρουν να 
αγαπούν μόνο δύο, η μαμά σου κι ο σκύλος σου.
Ξεπερνώντας την νομοτελειακή αγάπη που 
συνεπάγεται η μητρότητα στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η σκυλίσια αφοσίωση και λατρεία 
δεν αποτυγχάνουν να συγκλονίζουν, ανεξαρτήτως 
κουλτούρας, εποχής και κοινωνικών συνθηκών.
Γιατί οι σκύλοι ξέρουν ν’ αγαπούν χωρίς επειδή. 
Αγαπούν παρ’ όλο. Δεν τους ενδιαφέρει αν είσαι 
χοντρός ή αδύνατος, φτωχός ή πλούσιος, ιδιοφυΐα 
ή ολοκληρωτικά ηλίθιος· αρκεί να είσαι εκεί, αρκεί 
να τους βάζεις λίγο νεράκι και λίγο φαγητό. Αλλά 
ακόμα κι αν τους ψιλοπαραμελείς εκείνοι πάλι σ’ 
αγαπούν.
Η καρδιά τους, εκ διαμέτρου αντίθετη με οποιαδή-
ποτε εκδικητική ανθρώπινη τάση, ξέρει πάντα να 
δίνει άλλοθι και να δικαιολογεί. Κάτι θα σου έτυχε 
μωρέ, δεν μπορεί να το έκανες από κακία.
Σ’ αγαπούν από την πρώτη στιγμή που τους 
πήρες αγκαλιά χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα, 
γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Δε σε κρίνουν, δε σε 
παραμελούν, δε σε βασανίζουν. Ακόμα κι όταν τους 
αφήνεις πίσω, θαρρείς και ζουν για την επιστροφή 
σου.
Κι όταν σε δουν να επιστρέφεις πηδάνε πάνω σου 
και σου κουνάνε την ουρά με τόση χαρά, λες και δεν 
τους πλήγωσε ποτέ η φυγή σου. Επειδή οι σκύλοι, 
σε αντίθεση με τους ανθρώπους, αγαπάνε με την 
καρδιά, χωρίς καμία ρανίδα λογικής. Γνωρίζουν 
χωρίς να μάθουν.
Οι σκύλοι ξέρουν να επιμένουν. Ξέρουν πόσο σημα-
ντικό είναι να σηκώνονται, όσο άτσαλο κι αν ήταν το 
στραπάτσο τους, όσα κουσούρια κι αν τους άφησε 
το χτύπημα. Άλλωστε μια ανθρώπινη μέρα ισούται 
με μια σκυλίσια εβδομάδα, γι’ αυτό και τα πλάσματα 
αυτά ξέρουν πως δεν έχουν χρόνο να κρατάνε 
πράγματα για τον εαυτό τους, ούτε τους παίρνει να 
τσιγκουνεύονται την αγάπη τους.
Οι σκύλοι είναι πλάσματα γενναία και κυνηγούν 
όσα αγαπάνε χωρίς να θεωρούν τροχοπέδη τις 
διαστάσεις τους. Δεν έχουν όλο τον χρόνο μπροστά 
τους και το ξέρουν, γι’ αυτό τα βράδια τρέχουν να 
χουχουλιάσουν στην αγκαλιά σου χωρίς εγωισμό, 
όσο κι αν τους μάλωσες στη διάρκεια της ημέρας.
Ναι, αν οι άνθρωποι αγαπούσαμε όπως οι σκύλοι 
μας, ο κόσμος θα ήταν σίγουρα ένα καλύτερο 
μέρος· θα απολαμβάναμε τις βόλτες, τον ήλιο και 
τον αέρα, θα ρουφούσαμε τη μαγεία τους και ποτέ 
δε θα υποτιμούσαμε την αξία του παιχνιδιού.
Θα ήμασταν πιστοί, θα λαχταρούσαμε να φιλήσουμε 
τους ανθρώπους μας χωρίς να θεωρούμε στιγμή 
την παρουσία τους δεδομένη και όταν εκείνοι 
περνούσαν δύσκολα, θα σωπαίναμε και θα στε-
κόμασταν απλά δίπλα τους, γιατί θα ξέραμε πως 
δεν έχουν ανάγκη από έωλες συμβουλές, μα από 
ουσιαστικές παρουσίες.
Αν ξέραμε να αγαπάμε όπως εκείνοι, θα γνωρίζαμε 
πως η βία επιφέρει επιθετικότητα, η σκληρότητα 
φόβο κι ο έπαινος ανεξαρτησία. 
Δε θα αναλωνόμασταν σε παιχνίδια εξουσίας, μα θα 
καταλαβαίναμε πως οι άλλοι είναι παράγωγα του 
περιβάλλοντός τους και θα φερόμασταν αναλόγως, 
με τρυφερότητα κι αλληλοεκτίμηση. Θα χωνεύαμε 
επιτέλους πως κανένας δε γεννιέται κακός και πως 
τα όρια γεννάνε σεβασμό, αρκεί να περιβάλλουν τα 
πάντα, εκτός από την αγάπη.
Έτσι ν’ αγαπάς, χωρίς πολλά-πολλά. Να μην περι-
μένεις τίποτα, να μη ρωτάς γιατί. Δε σου εγγυώμαι 
πως θα γίνεις ευτυχισμένος, ούτε πως η αγάπη σου 
θα εκτιμηθεί. Σου εγγυώμαι όμως πως θα νιώσεις το 
μεγαλείο του να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Να 
αισθάνεσαι τον άλλον και να τον βοηθάς να γλείψει 
τις πληγές του. Να τον οδηγείς για να περπατήσει 
όταν δεν βλέπει και να του δίνεις δύναμη χωρίς να 
μιλάς. Να είσαι σκύλος, όχι σκυλάκι.
Αν πάλι δεν έχεις τη δύναμη ν’ αγαπάς σαν σκύλος 
(ποιος είπε πως είναι εύκολο;), σου εύχομαι να σε 
αγαπήσει κάποιος άνθρωπος από αυτούς· κι αν έχεις 
την τύχη να ζήσεις τέτοια ευλογία, έχε τουλάχιστον 
τη δύναμη να την αντέξεις και να αφήνεσαι, καθώς 
το πλάσμα αυτό φέρει μέσα του τη θεϊκή δύναμη να 
σε κάνει να χαμογελάς, να σε ελαφραίνει και να σου 
δανείζει την καρδιά του κάθε που ο κόσμος κάνει 
κομμάτια τη δική σου.
Να εκτιμάς πόσο του λείπεις το πρωί, ακόμα κι αν 
πέρασε ολόκληρο το βράδυ στο πλευρό σου και να 
μη τσιγκουνεύεσαι τα χάδια σου και την αγκαλιά 
σου. Άλλωστε αυτά μόνο ζητάει από σένα. Να 
νιώθεις, γιατί διαφορετικά ο «σκύλος» μπορεί να μη 
σου θυμώσει, αλλά όταν τον χάσεις ο εαυτός σου δε 
θα σου το συγχωρήσει ποτέ.
Ν’ αγαπάς σαν σκύλος κι ένα πράγμα να θυμάσαι. 
Πως η μόνη επικίνδυνη ράτσα είναι η ανθρώπινη.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ίσως σου παρουσιαστούν ζητήματα που 
έχουν σχέση με τους αγαπημένους σου 
ανθρώπους και την οικογένειά σου. Θα 

πρέπει να φανείς υποστηρικτικός και 
να μην επιβαρύνεις την κατάσταση με 

περισσότερο ένταση. Οικονομικά θέματα 
από το παρελθόν που ήθελες αλλά δεν 

έχουν ξεχαστεί κάνουν και πάλι την 
εμφάνισή τους.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,22,43.

Θα προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις 
οικονομικές εκκρεμότητες του 

παρελθόντος και να ξεκαθαρίσεις το 
τοπίο. Μην μπεις σε διαδικασίες για νέα 
ανοίγματα και επενδύσεις. Προσπάθησε 
να περιορίσεις τα έξοδά σου και να μην 

κάνεις άσκοπες σπατάλες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,36,42.

Αυτό το διάστημα θα είναι αρκετά ήρεμο 
για τα δεδομένα σου. Δεν θα υπάρξουν 

ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα και η 
καθημερινότητά σου θα κυλήσει σε ένα 
κλίμα ισορροπίας και σταθερότητας. Οι 

σχέσεις με τους γύρω σου θα είναι πολύ 
καλύτερες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,10,23,44.

Το διάστημα αυτό είναι η ιδανικό για 
να αφουγκραστείς τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες σου. Σκέψου τι πραγματικά 
χρειάζεσαι, τι θέλεις και προσπάθησε 
για την επίτευξή τους. Δώσε ιδιαίτερη 

βάση στα συναισθήματά σου και γενικά 
στο πως αισθάνεσαι για κάθε άνθρωπο 

ξεχωριστά που έχεις στη ζωή σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,29,32.

Αυτό το διάστημα θα επηρεάσει θετικά 
τη ζωή σου. Θα δεις τους στόχους να 
επιτυγχάνονται και τους κόπους σου 
να επιβραβεύονται! Οι ευκαιρίες που 
θα σου δοθούν θα είναι πολλές και 

σε όλους τους τομείς. Φρόντισε να τις 
εκμεταλλευτείς και κυρίως να μάθεις 

να διακρίνεις τις απατηλές από τις 
συμφέρουσες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,26,39.

Αυτή η εβδομάδα θα σε βοηθήσει πολύ 
να αναδειχθείς και να εξελιχθείς! Το 

κοντινό σου περιβάλλον θα σε εκτιμήσει, 
θα σε επιβραβεύσει και θα επικροτήσει 

τις επιλογές σου, πράγμα που θα σε κάνει 
να νιώσεις υπέροχα. Όταν οι αγαπημένοι 

σου σε υποστηρίζουν και δείχνουν 
έμπρακτα τη αγάπη τους, αυτό σου δίνει 

μεγάλη δύναμη να συνεχίσεις τη σκληρή 
προσπάθεια!

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,35,39.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Να βλέπεις τα πράγματα από πιο καθαρή σκοπιά 
και θα είσαι επιμελής στην επίλυση των 
ζητημάτων που θα προκύψουν. Δεν θα 
σκέφτεσαι πολύ, αλλά θα πράττεις. Φρόντισε 
μόνο στην προσπάθειά σου να μην είσαι 
αναβλητικός και να τελειώνεις όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, να μην πάρεις 
βιαστικές και άδικες αποφάσεις και για σένα 
και για τους γύρω σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,47.

Θα έχεις πολλές κοινωνικές επαφές και 
θα θέλεις πολύ να κάνεις τα χατίρια των 
αγαπημένων σου ανθρώπων. Περνάς μία 
από τις καλύτερες περιόδους της ζωής σου. 
Μέσα από τις πράξεις σου αναδεικνύονται 
τα καλύτερα χαρακτηριστικά του εαυτού 
σου και κάνεις τους πάντες γύρω σου να σε 
θαυμάζουν και να χαίρονται που σε έχουν 
δίπλα τους.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,22,46.

Εκμεταλλεύσου στο μέγιστο την εύνοια που 
σου προσφέρουν οι πλανήτες για να φτάσεις 
πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων σου. Να 
είσαι ανοιχτή σε προτάσεις και διαφορετικές 
απόψεις από τη δική σου γιατί μπορεί να 
φανούν πολύ χρήσιμες για το επαγγελματικό 
σου μέλλον.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,19,27,33.

Θα έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και 
θα αγωνίζεσαι για να τα καταφέρεις. Η πίεση 
και το άγχος που θα βιώσεις θα σε κάνουν να 
θέλεις να μείνεις μόνη. Το λιγοστό ελεύθερο 
χρόνο που θα έχεις, θα έχεις την ανάγκη 
να τον διαθέσεις στον εαυτό σου και μόνο, 
προκειμένου να ανασυγκροτηθείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,21,34.

Έφτασε η στιγμή να αναμετρηθείς με τον 
εαυτό σου και να δεις ξεκάθαρα τα λάθη σου 
και να τα διορθώσεις. Είναι ιδανική περίοδος 
για να θέσεις νέους στόχους και να σκεφτείς τι 
θέλεις ουσιαστικά από τη ζωή σου. Σχεδίασε 
το μέλλον σου και ακολούθησε κατά γράμμα 
αυτά που απαιτούνται για να επιτύχεις τους 
σκοπούς σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,25,33,41.

Αυτό το διάστημα θα σε βοηθήσει να 
ανατρέξεις σε λάθη που έχεις κάνει και να 
βρεις τρόπο να τα διορθώσεις. Η ανάγκη 
σου να κάνεις ένα διάλειμμα από όλους 
και όλα είναι πολύ μεγάλη και η επιθυμία 
σου να ασχοληθείς και ανασυγκροτήσεις 
τον εαυτό σου ξεπερνάει τα πάντα. Πρόσεχε 
μην παραμελήσεις τους αγαπημένους σου 
ανθρώπους.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,26,49.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε
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