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Το νέο πρόσωπο της 
πλατείας, οι φοίνικες, ο 
καθρέπτης και οι αντιδράσεις 
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Αυξάνονται οι δρόμοι 
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που σήμερα δεν 
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Στο πόδι όλες οι δυνάμεις ζουν προετοιμασίες Μαρτίου του 20 μετά 
τις ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και ενδεχόμενο χιλιάδων 
προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη να κινηθούν προς την Έυρώπη.
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Ετοιμότητα σε επίπεδα 
κρίσης στα σύνορα
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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Στην ουσία 
αποδείχτηκε ότι 

η Νίκη Κεραμέως 
χρησιμοποίησε 
το μέτρο της 

θεσμοθέτησης 
βάσης εισαγωγής 
στα ΑΕΙ για τους 

λάθος λόγους και 
με το λάθος τρόπο 
φτιάχνοντας μιας 

δυσνόητη πατέντα
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Η «σαλατοποίηση» 
των Πανεπιστημίων

Από τα πρώτα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει για την θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής στα ΑΕΙ ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα οδηγούμασταν σε ένα ... μπάχαλο και 
μάλιστα χωρίς δοκιμαστική περίοδο. Αποκλείστηκε ούν έστιν αριθμός υποψηφίων και προκλήθηκε 
μεγάλος αριθμός κενών θέσεων στα Πανεπιστήμια.

Έχουμε και λέμε: Από τις 79.000 περίπου θέσεις εισακτέων καλύφθηκαν περίπου 63.000. Άρα 
16.000 θέσεις έμειναν κενές, άδειες, χωρίς εισακτέους, με δεκάδες τμήματα χωρίς φοιτητές! Υπάρ-
χουν τμήματα που έχουν μηδενικούς υποψηφίους, όπως αυτό της Αρχιτεκτονικής Ξάνθης και πολλά 
τμήματα με υποψηφίους που δεν ξεπερνούν τους 3 και 4. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγμα-
τα σχολών όπως Φυσικής Καβάλας με 11 επιτυχόντες σε 201 θέσεις, το Μαθηματικό Σάμου με 5 
επιτυχόντες και 305 θέσεις, Επιστήμης διατροφής Λήμνου με 6 επιτυχόντες σε 106 θέσεις, Μηχα-
νικών Ορυκτών Πόρων Κοζάνης με 3 επιτυχόντες σε 185 θέσεις, Μαθηματικών Καστοριάς με 6 
επιτυχόντες σε 144 θέσεις, Περιβάλλοντος Λάρισας με 6 επιτυχόντες σε 113 θέσεις, Μαθηματικών 
Ηρακλείου με 31 επιτυχόντες σε 168 θέσεις, Αρχιτεκτόνων Πάτρας με 37 επιτυχόντες σε 96 θέσεις, 
Περιβάλλοντος, Μυτιλήνης με 5 επιτυχόντες σε 101 θέσεις, Νοσηλευτική 85 από 164, Γεωπονία 
Καλαμάτας 30 στους 152 και Λογιστική Κοζάνης 30 στις 301 προσφερόμενες θέσεις.

Από τους 103.000 περίπου υποψήφιους, θέση βρήκαν στα ΑΕΙ και στις στρατιωτικές και αστυ-
νομικές σχολές οι 63.000 περίπου. Άρα 40.000 υποψήφιοι, τα 2/5 του συνόλου των υποψηφίων, 
έμειναν εκτός.  Με 8.000 μόρια δεν χωράς στο δημόσιο ΑΕΙ με 8.000 ευρώ περισσεύεις στο Κολέγιο.

Πάνω από 22.000 υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων δεν έκαναν μηχανογραφικό, να το πούμε πιο 
σωστά δεν τους επέτρεψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής να κάνουν μηχανογραφικό. 

Αφετέρου υποψήφιοι με υψηλές βαθμολογίες που είχαν την «ατυχία» να επιλέξουν σχολές με 
ειδικά μαθήματα τον καιρό της ΕΒΕ αποκλείστηκαν από σχολές και τμήματα της προτίμησής τους. 
Συνεπώς, αυτό το ανακάτεμα οδήγησε υποψήφιους με υψηλές βαθμολογίες να μην μπορούν να πιά-
σουν τη σχολή της προτίμησής τους και άλλους να «κόβονται» από την είσοδο των Πανεπιστημίων 
εξαιτίας της ΕΒΕ.

Τι ακολουθεί; Η αποψίλωση 40-60 τμημάτων κατά βάση περιφερειακών Πανεπιστημίων. Γιατί το 
επόμενο στάδιο είναι να συρθούν τα «κενά» τμήματα στον φακό της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), η οποία, και θα εισηγηθεί μείωση των πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας. 

Όλα αυτά ίσως λύνονταν με την απευθείας θεσμοθέτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που 
επειδή δεν προχώρησε πριν από ένα χρόνο θεσμικά ακολουθήθηκε ένας εναλλακτικός δρόμος που 
όμως είναι επικίνδυνος. Στην ουσία αποδείχτηκε ότι η Νίκη Κεραμέως χρησιμοποίησε το μέτρο της 
θεσμοθέτησης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ για τους λάθος λόγους και με το λάθος τρόπο φτιάχνοντας 
μιας δυσνόητη πατέντα. Προετοιμάζοντας μια αναδιάρθρωση με καταργήσεις και συγχωνεύσεις, με 
κριτήριο, όχι κάποιον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δομών, ούτε με αξιολό-
γηση (της ΕΘΑΑΕ), αλλά με βάση το «τι δηλώνουν οι υποψήφιοι» και «που δεν τους βολεύει να 
σπουδάσουν». Από μια Υπουργό απόφοιτο της Σορβόνης και του Χάρβαρντ, αν μη τι άλλο περίμενες 
τουλάχιστο μια στοιχειώδη λογική. 
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Στα χωριά του Έβρου, μία 
ανάσα από το ποτάμι και τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα, οι 

κάτοικοι βλέπουν ότι οι μέρες που 
διανύουν είναι παρόμοιες με αυτές 
τις «κρίσης των Καστανιών», του 
περσινού Μαρτίου. Περιπολικά 
κινούνται στις συνοριακές ζώνες, 
στρατιωτικά οχήματα μεταφέρουν 
τεχνητά εμπόδια, τα συνεργεία του 
φράχτη τρέχουν να ολοκληρώσουν 
το έργο και τεχνικοί συνδέουν τη μία 
μετά την άλλη τις κάμερες μεγάλης 
εμβέλειας. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν προκάλεσε συναγερμό στις τά-
ξεις των ελληνικών δυνάμεων των 
συνόρων. Μπορεί τα καραβάνια των 
προσφύγων, διωκόμενα από το νέο 
καθεστώς που προσπαθούν να εγκαθι-
δρύσουν οι Ταλιμπάν να μην έχουν ξε-
κινήσει ακόμη, όμως το ενδεχόμενο οι 
δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί πρόσφυγες 
που βρίσκονται στην Κωνσταντινού-
πολη να προσπαθήσουν να κινηθούν 
προς την Ευρώπη, ήταν αρκετό. Στον 
Έβρο σήμανε επιφυλακή, με την έν-
νοια των προετοιμασιών για το σενάριο 
προσπάθειας μαζικής εισόδου μεγάλου 
αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα. Ο 
κύριος φόβος ήταν να μην επιχειρήσει η 
Τουρκία να εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν και εργαλειοποιήσει και 
αυτούς τους πρόσφυγες, πιέζοντάς τους 
να κινηθούν προς την Ελλάδα.  

Είναι αλήθεια πως αυτή τη φορά 
όλα έγιναν τόσο γρήγορα και όλοι βρέ-
θηκαν στις θέσεις τους πριν φτάσουν οι 
μετανάστες στην τουρκική πλευρά των 
συνόρων. «Είμαστε σε πολύ καλύτερη 
θέση απ’ ότι 18 μήνες πριν», δήλωσε με 

Έβρος ώρα μηδέν: Ετοιμότητα 
σε επίπεδα κρίσης στα σύνορα 
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Έβρος ώρα μηδέν: Ετοιμότητα 
σε επίπεδα κρίσης στα σύνορα 

νόημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης, που έσπευσε να επισκεφτεί τη μεθόριο μαζί με τον 
υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, σε μία επίσκεψη 
γεμάτη συμβολισμούς. Ήταν αυτοί που έδωσαν το σύνθη-
μα για μεγαλύτερη ενίσχυση των ήδη αυξημένων μέτρων 
φύλαξης και επιτήρησης των συνόρων, καθιστώντας σαφές 
προς όλες τις πλευρές ότι δεν θα επιτραπεί μαζική είσοδος 
μεταναστών. Το ίδιο μετέφεραν και στη σύσκεψη που πραγ-
ματοποίησαν στην έδρα της 12ης Μεραρχίας στην Αλεξαν-
δρούπολη, ζητώντας από αξιωματικούς του στρατού, της 
αστυνομίας και παράγοντες του Έβρου, να βρίσκονται σε 
εγρήγορση.  

 
Κλιμάκωση των μέτρων   
Τα μέτρα που αυξάνονται καθημερινά στον Έβρο κινού-

νται σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η αύξηση των πε-
ριπολιών στα σύνορα. Αστυνομικοί και στρατιωτικοί, μαζί με 
Ευρωπαίους συνοριοφύλακες από τη Frontex «χτενίζουν» 
τα σύνορα. Οι περιπολίες έχουν ενισχυθεί και πεζοί συνο-
ριακοί ελέγχουν πιθαμή προς πιθαμή την περιοχή. Παράλ-
ληλα έχουν αυξηθεί οι περιπολίες με αυτοκίνητα, ενώ σε 
ετοιμότητα βρίσκονται και τα δύο οχήματα μεταφοράς προ-
σωπικού της ΕΛ.ΑΣ. που προμηθεύτηκε η χώρα για κατα-
στάσεις κρίσης, τους «Τυφώνες». Στα νερά του Έβρου βρί-
σκονται διαρκώς αστυνομικοί και στρατιωτικοί με λέμβους, 
ελέγχοντας το ενδεχόμενο δράσης διακινητών. Παράλληλα 
η περιοχή ενισχύθηκε με αστυνομικούς, όπως επίσης και 
από ειδικά τμήματα του στρατού που έχουν τοποθετηθεί σε 
κρίσιμα σημεία της μεθορίου. Ενισχυμένοι είναι και οι νο-
μοί της αποκαλούμενης «δεύτερης γραμμής», Ροδόπης και 
Ξάνθης, όπου έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και οι έλεγχοι 
οχημάτων που κατευθύνονται στην ενδοχώρα. 

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι τα τεχνητά εμπόδια στρα-
τού και αστυνομίας. Ο Μ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε από τον 
Έβρο την ολοκλήρωση του δεύτερου τμήματος του φράχτη. 
Πρόκειται για το τεχνητό εμπόδιο που καλύπτει το χερσαίο 
τμήμα των συνόρων στην περιοχή των Φερών του Έβρου, 
μήκους 27 χιλιομέτρων. Το νέο σιδερόφρακτο εμπόδιο, που 
είναι πιο ισχυρό από τον φράχτη που καλύπτει τον βόρειο 
Έβρο καλύπτει σημεία τα οποία είχαν αποτελέσει σημεία συ-
γκρούσεων στην κρίση των Καστανιών, καθώς είναι αδύνα-
το να φυλαχθούν διαφορετικά. Στα περίπου 40 χιλιόμετρα 

των δύο φραχτών, συμπληρώνεται και ο φράχτης μήκους 
περίπου 700 μέτρων που τοποθέτησε ο στρατός στο τμήμα 
βόρεια του φυλακίου των Καστανιών. Στο άλσος των Κα-
στανιών είχαν σημειωθεί προσπάθειες μαζικής εισόδου με-
ταναστών τον περσινό Μάρτιο και ακολούθησαν συγκρού-
σεις, ειδικά όταν η τουρκική αστυνομία οργάνωνε τους πιο 
θερμόαιμους μετανάστες. Την ίδια ώρα σε όλο τον Έβρο 
από την περασμένη Πέμπτη κινούνται φορτηγά του στρατού 
που μεταφέρουν τεχνητά εμπόδια με αγκαθωτά πλέγματα. 
Είναι αυτά που είχαν κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της 
περσινής κρίσης και πλέον τοποθετούνται όπου χρειαστεί. 
Στην προκειμένη περίπτωση αποφασίστηκε να καλύψουν 
μικρά περάσματα των συνόρων, που μένουν ακάλυπτα από 
το ποτάμι, λόγω της χαμηλής στάθμης του. 

 
Οι ροές δεν έχουν αυξηθεί    
Την ίδια ώρα που τα μέτρα ενίσχυσης των συνόρων στον 

Έβρο κλιμακώνονται από στρατό και αστυνομία, οι μετανα-
στευτικές ροές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, προκειμένου να 
αποτελέσουν δείγμα ανησυχίας. Όπως έλεγαν παράγοντες 
των συνόρων στην Karfitsa οι ροές αυτή την περίοδο είναι 
αυξημένες, όμως παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το περσι-
νό καλοκαίρι. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι κινείται 
κάτι διαφορετικό στη συνηθισμένη μεταναστευτική πίεση 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα.  

Ακόμη πρόσθεταν ότι δεν έχουν αυξηθεί ούτε οι Αφγα-
νοί μετανάστες που κινούνται προς το ελληνικό έδαφος, 
για να προκληθεί μεγαλύτερη ανησυχία και να συνδεθεί 
με τις εξελίξεις. Μάλιστα σημείωναν πως μεγάλος αριθμός 
Τούρκων μεταναστών εντοπίζονται καθημερινά στον Έβρο 
και ζητούν πολιτικό άσυλο καθώς είναι διωκόμενοι από το 
καθεστώς της γειτονικής χώρας.  

Ωστόσο το βασικό σενάριο που εξετάστηκε αυτή την 
περίοδο και αυτό αιτιολογεί τη μεγάλη κινητοποίηση, σχε-
τίζεται με τους Αφγανούς που ζουν στη γειτονική Τουρκία. 
Στις αναφορές των επιτελών των συνόρων σημειώνεται η 
στάση των συγκεκριμένων μεταναστών, που αριθμούν αρ-
κετές δεκάδες χιλιάδες. «Μέχρι πρότινος οι συγκεκριμένοι 
μετανάστες είχαν στη σκέψη τους τρία σενάρια. Να μείνουν 
στην Τουρκία όπου ήδη οι περισσότεροι εργάζονται, να συ-
νεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη με όλα τα οικονομικά 
ρίσκα, ή να επιστρέψουν στη χώρα τους όπου η κατάσταση 
θεωρούταν βελτιωμένη. Τώρα το σενάριο να επιστρέψουν 
στο Αφγανιστάν εκλείπει και οι πιθανότητες να κινηθούν 
προς την Ευρώπη είναι μεγαλύτερες», έλεγαν στην Karfitsa.  

Τα μέτρα πάντως στα σύνορα, αλλά και στους γειτο-
νικούς νομούς, όπως και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν 
αρχική κατεύθυνση οι μετανάστες, είναι επίσης αυξημένα. 
Όπως έλεγαν αξιωματικοί στα σύνορα την περίοδο αυτή, 
λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού Έβρου και των 
περισσότερων  ανοιχτών περασμάτων, τα κυκλώματα δι-
ακινητών επιχειρούν να προωθήσουν μεγαλύτερο αριθμό 
μεταναστών και προσφύγων από το εσωτερικό της Τουρκί-
ας. Μάλιστα οι διωκτικές αρχές ελέγχουν καταγγελίες σύμ-
φωνα με τις οποίες πολλές ομάδες κατευθύνονται πλέον 
στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ελλάδα από την πλευρά 
των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών κατευθύνονται 
πάντως από τα ορεινά του Έβρου στα ορεινά της Ροδόπης 
για να αποφύγουν τα μπλόκα των εθνικών οδών και της 
Εγνατίας. Ωστόσο και εκεί η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα 
για τον εντοπισμό διακινητών.
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Tο Αφγανιστάν συμβολίζει, τον αβέβαιο κόσμο που ζούμε

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η Σ * 

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, ακόμη και η Ρωσία, 
η Κίνα και το Ιράν, υποστήριξαν 
στην αρχή την στρατιωτική επέμ-

βαση, για να ανατραπεί το καθεστώς των 
Ταλιμπάν, που είχε φιλοξενήσει και είχε 
υποστηρίξει την Αλ-Κάιντα, στην επίθεση 
του Σεπτέμβρη του 2001, στους «Δίδυ-
μους Πύργους» της Νέας Υόρκης και του 
Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. 

Η ανατροπή του καθεστώτος των Τα-
λιμπάν έγινε εύκολα, η συνέχεια όμως και 
ακόμη χειρότερα η κατάληξη των τελευταί-
ων ημερών, δείχνει ότι ο «Πόλεμος κατά της 
τρομοκρατίας», 20 χρόνια μετά, δεν ήταν και 
τόσο αποτελεσματικός, κυρίως δεν πέτυχε 
τον δευτερογενή στόχο, την οικοδόμηση 
ενός κράτους, που θα έμοιαζε, με τα φιλε-
λεύθερα κράτη της Δύσης. 

Την επέμβαση στο Αφγανιστάν, ακολού-
θησε η επέμβαση στο Ιράκ, όπου τα αποτε-
λέσματα, στην συνέχεια, ήταν αναλογικά, 
πιο τραγικά.

Ήταν η εποχή του «Τέλους της Ιστορίας» 
και της «Νέας Τάξης», στις διεθνείς σχέσεις, 
με την απόλυτη στρατιωτική, πολιτική και 
οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ, που ακο-
λούθησε την διάλυση της Σοβιετικής Ένω-
σης και την κατάρρευση των καθεστώτων 
της Ανατολικής Ευρώπης.

Βέβαια, οι επεμβάσεις αυτές, έδωσαν 
μια δεύτερη Προεδρική θητεία στον Τζώρτζ 
Μπους τον νεότερο, όμως ούτε εξάλειψη του 
Ισλαμικού Φονταμενταλισμού είχαμε, ούτε 
την δημιουργία δημοκρατικών καθεστώτων, 
αντιθέτως λίγο αργότερα είχαμε ένταση και 
διάχυση του φαινομένου. Είχαμε επίσης και 
σπατάλη δυνάμεων της Δύσης, που σύντο-
μα το πλήρωσε στο εσωτερικό της, αλλά και 
στην διεθνή επιρροή της, αφού νέα κέντρα 
οικονομικής και πολιτικής ισχύος αναδεί-
χτηκαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
Κίνα.

 Σήμερα, η διαφορετική κατανομή διε-
θνούς ισχύος είναι εμφανής, όπως εμφανής 
είναι και ο νέος ρόλος που διεκδικεί, χωρίς 
να το δηλώνει η Κίνα. Η φιλελεύθερη Δύση 

χάνει δυνάμεις και επιρροή, αντιθέτως η 
Κίνα ενισχύει και τις δυνάμεις της και την 
επιρροή της.

 Μας διαφεύγει από την προσοχή μας 
ότι, η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών 
του πλανήτη δεν έχουν δημοκρατικά κα-
θεστώτα, την τελευταία δεκαετία και  το 
μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου ΑΕΠ, 

παράγεται στις μη δημοκρατικές χώρες και, 
η τάση αυτή συνεχώς θα ενισχύεται.Η Κίνα, 
η Ρωσία, το Πακιστάν και η Τουρκία, είναι οι 
μεγάλοι κερδισμένοι, όχι μόνο στην περιοχή, 
αλλά και ευρύτερα.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι, η δύναμη 
των όπλων δεν μπορεί να επιβάλλει μόνιμες 
λύσεις. Επιβεβαιώνουν όμως και κάτι εξίσου 
σημαντικό: Η δημοκρατία πολύ δύσκολα 
εξάγεται, εάν ο ίδιος ο λαός δεν μπορεί να 
δώσει λύσεις, να δημιουργήσει δημοκρατι-
κούς θεσμούς, συνθήκες ασφάλειας και κα-
λύτερες συνθήκες ζωής των πολιτών. 

Εκτιμώ ότι, η ηγεσία της Αλ-Κάιντα, αλλά 
και των άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων, 
έχοντας πετύχει τον έλεγχο μεγάλων περι-
οχών, ακόμη και χωρών στην Ασία και την 
Αφρική, έχει τροποποιήσει την στρατηγική 
της, ειδικά μετά την δολοφονία του πρώτου 
αρχηγού της, του Μπιλ Λάντεν. 

Έχουν αναστείλει την στρατηγική των 
τρομακτικών επιθέσεων στο εσωτερικό 
των ΗΠΑ και γενικά των δυτικών χωρών. 
Στοχεύουν πλέον στην σταθεροποίηση της 
εξουσίας τους στις περιοχές που ελέγχουν 
και στην υπονόμευση των καθεστώτων, 
όπου υπάρχουν μεγάλοι Μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί, για να πετύχουν την νομιμοποί-
ησή τους και την διεθνή αναγνώριση. 

Οι εξελίξεις αυτές είναι αρνητικές για την 
διεθνή κοινότητα και φυσικά για τους αν-
θρώπους των χωρών και των περιοχών που 
πραγματοποιούνται. Τίποτα από τα κεκτημέ-
να των τελευταίων διακοσίων περίπου χρό-
νων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, 
ακόμη και μεσοπρόθεσμα. Η Δύση πρέπει να 
υπερασπιστεί τις αξίες της με μεγαλύτερη 

ειλικρίνεια, από ότι έκανε μέχρι σήμερα. Το 
Αφγανιστάν θα είναι και την επόμενη ημέρα 
σημείο αξιολόγησής της, τόσο όσον αφορά 
τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην 
χώρα αυτή, όσο και απέναντι στις χώρες που 
θα αξιοποιήσουν την εξουσία των Ταλιμπάν, 
για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους.

Η Δύση πρέπει να ασχοληθεί, χωρίς νε-
οαποικιοκρατικές λογικές και με την Αφρι-
κή, ειδικότερα με την ζώνη του Σαχέλ, στην 
Υποσαχάρια Αφρική, όπου ο Ισλαμικός Φο-
νταμενταλισμός και οι τζιχαντιστικές ομά-
δες, εκμεταλλευόμενες την φτώχεια και την 
εξαθλίωση των κατοίκων της, έχει αποκτή-
σει ισχυρά ερείσματα, ουσιαστικά τον έλεγχο 
της περιοχής και απειλούν την ΕΕ με νέες 
μεταναστευτικές ροές και τρομοκρατικές 
ενέργειες.

Οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητι-
κές για τις χώρες της ΕΕ και κυρίως για την 
χώρα μας. 

Οι κυρίως λόγοι, είναι δύο:
1. Η πίεση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών, θα εμφανιστεί σύντομα 
στα σύνορα της ΕΕ, πρωτίστως σε Ελλάδα, 
Ιταλία και Ισπανία. 

2. Η Τουρκία και ο Ερντογάν, αποκτούν 
ακόμη περισσότερα γεωπολιτικά πλεονε-
κτήματα.

Δυστυχώς το Φθινόπωρο έρχεται, με 
ανοικτά τα παλιά προβλήματα και με νέα, 
που ακόμη δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το 
μέγεθος και την διάρκειά τους. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός 
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ 

ΟΤΙ Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
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Η αμηχανία της Δύσης και οι «δυνάμεις» της Αγκυρας

Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ 
Λ Α Δ Ι Α Ν Ο Υ *

Δεν είναι απλά ένα πολιτι-
κο-στρατιωτικό πρόβλημα αυτό 
που εξελίσσεται στο Αφγανι-
στάν τους τελευταίους μήνες και 
χρόνια, (διότι μην ξεγελιέστε: Η 
τελική προέλαση των Ταλιμπάν 
το τελευταίο χρονικό διάστημα 
ήταν απλώς το αποτέλεσμα). 

Αυτό που συμβαίνει είναι 
άλλη μια απόδειξη ότι οι Δυτικές 
κοινωνίες και οι Δυτικές ηγεσίες 
στέκονται αμήχανες και αναπο-
τελεσματικές έναντι της παγκό-
σμιας ισορροπίας τα τελευταία 30 
χρόνια. 

Ούτε μπορούν να αντιδράσουν 
με στρατηγική σε αυτό που προδι-
αγράφεται επί χρόνια ως «πόλε-
μος των πολιτισμών (θρησκει-
ών)», ή αλλιώς, ως παγκόσμια 
τάση για τέλος των πολιτισμών... 

Από εκεί και πέρα, επί του πε-
δίου του Αφγανιστάν, οι Δυτικοί 
-πρωτίστως οι Αμερικανοί- στον 
βωμό μικροπολιτικών και μι-
κρο-οικονομικών συμφερόντων, 
χάνουν έναν στρατηγικό χώρο και 
πετούν στα σκουπίδια επενδύσεις 
ετών και δισεκατομμυρίων. 

Μα, κυρίως, προδίδουν χιλιά-
δες γηγενείς ανθρώπους, που εί-
χαν πιστέψει σε ένα προοδευτικό, 
μη ισλαμοκεντρικό, μέλλον. Πα-
ρεμπιπτόντως, η προέλαση των 
Ταλιμπάν ξεκίνησε ταυτόχρονα 
με την ανακοίνωση ανάληψης 
της στρατιωτικής ευθύνης της 
Καμπούλ από τις «δυνάμεις» της 
Άγκυρας! Σύμπτωση...;

*Ο Νίκος Λαδιανός είναι δημο-
σιογράφος αρμόδιος για τα θέμα-
τα Εθνικής Αμύνης στην ΕΡΤ 3.
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Η ανάπλαση της πλατείας και 
του άξονα της Αριστοτέ-
λους, από τις πιο εμβλημα-

τικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, 
αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση 
του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή 
τη σκέψη ότι ο άξονας χρειάζεται 
αναβάθμιση, ο δήμαρχος «έτρε-
ξε» τις διαδικασίες όχι μόνο για τη 
διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού, αλλά και και την εξα-
σφάλιση της χρηματοδότησης του 
έργου από την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ.

Ωστόσο, η πρόσφατη ανάδειξη της 
νικήτριας πρότασης του διαγωνισμού 
– παρά το γεγονός ότι η απόφαση ήταν 
ομόφωνη από την κριτική επιτροπή – 
προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Κυρί-
ως, για το «δωμάτιο με τους φοίνικες», 
που οραματίστηκαν οι δημιουργοί στην 
πλευρά του άξονα με την οδό Εγνατία, 
αλλά και για τον «καθρέφτη της πό-
λης» με νέα δομικά υλικά στον οποίο 
αναμένεται να μετασχηματιστεί η νέα 
Πλατεία Αριστοτέλους.

Τα σχόλια των δημοτών, κυρίως στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για 
τους φοίνικες οδήγησε τον δήμαρχο 
κ.Ζέρβα να διευκρινίσει στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης πως σε αυτή τη φάση η 
πρόταση των μελετητών δεν περιλαμ-
βάνει ούτε αναλυτικές φυτοτεχνικές 
μελέτες, ούτε αναλυτικά ηλεκτρομηχα-
νολογικά δεδομένα.

«Όλα αυτά θα τα δούμε στην πο-
ρεία, στη φάση της οριστικής μελέτης 
και της μελέτης εφαρμογής. Είναι ζη-
τήματα που θα επιλεγούν, ώστε το πρό-
τζεκτ αυτό να είναι το καλύτερο δυνατό, 
να είναι βιώσιμο και να έχει την ευκολό-
τερη και αποτελεσματικότερη συντήρη-

Το νέο πρόσωπο της Αριστοτέλους
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ση», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ζέρβας, ο οποίος το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αναθέσει την 
οριστική μελέτη στους αρχιτέκτονες – μηχανικούς, Αριάδνη 
Βοζάνη και Παρασκευή Φανού, που έλαβαν το πρώτο βρα-
βείο του διαγωνισμού, με τους οποίους θα συζητήσει και τις 
όποιες ενστάσεις έχουν διατυπωθεί.

Στο ενδιάμεσο βέβαια και με αφορμή τη ΔΕΘ αναμένε-
ται να παρουσιαστούν στους δημότες, στο πλαίσιο έκθεσης, 
όλες οι προτάσεις που έλαβαν μέρος στον διεθνή αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό, αν και έχουν αρχίσει να βλέπουν το 
“φως” τα επόμενα βραβεία και οι έπαινοι με αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο.

Ο δήμαρχος υπογραμμίζει με αφορμή την ανάπλαση 
του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους πως υπάρχει από-
λυτος σεβασμός στο σχέδιο του Εμπράρ και πως πρόκειται 
για ένα φιλόδοξο remake μέσω του οποίου η Θεσσαλονίκη 
θα έχει την ευκαιρία να ξανασυστηθεί σε κατοίκους και επι-
σκέπτες.

Με αφορμή τις όποιες ενστάσεις, υποστηρίζει πως είναι 
καλό να γίνεται συζήτηση ωστόσο “θα πρέπει κάποτε να 
επιλέξουμε να ακούμε τους ειδικούς, να εμπιστευόμαστε 
αυτούς οι οποίοι έχουν μια πρόταση και από εκεί και μετά 
να προχωρούμε στην εξέλιξη της πόλης” και υπενθυμίζει 
πως για αρκετά ακόμη μεγάλα έργα στο παρελθόν διατυ-
πώθηκαν ενστάσεις και διαμαρτυρίες όπως για παράδειγμα 
η ανάπλαση της Νέας Παραλίας.

Η μακραίωνη ιστορία της πλατείας 
και οι ...φοίνικες!
Οι φοίνικες, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στη μελέτη, ήταν 

αυτοί που έδωσαν «τροφή» για σχόλια τόσο στους δημότες, 
όσο και στους δημοτικούς συμβούλους. Ο Βασίλης Γάκης 
αλλά και ο Σπύρος Βούγιας ζήτησαν από τον δήμαρχο σε 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να κληθούν οι αρχιτέκτονες 
που κέρδισαν το πρώτο βραβείο, ώστε να απαντήσουν οι 
ίδιοι στα όποια ερωτήματα.

«Ντουμπάι ή Σεϋχέλλες γίναμε; Βγάλαμε τη βελανιδιά 
και τρέχουμε στους φοίνικες;», είπε ο κ. Γάκης, με τον Σπύ-
ρο Βούγια να προσθέτει πως «η ανάπλαση είναι ένα παρα-
μορφωτικό λίφτινγκ». Ο Γιώργος Ορφανός συμπλήρωσε 
πως «δεν είναι αυτή η πόλη που αγαπάμε και θέλουμε να 
την γνωρίσουν και οι άλλοι» και η Κατερίνα Νοτοπούλου, 
υποστήριξε ότι η Θεσσαλονίκη ζει τελευταία «μια ιδιότυπη 
διαμάχη φοινικομάχων και φοινικοκλαστών». «Εξάμβλωμα 
και ντροπιαστικό» χαρακτήρισε ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, 
εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, το σχέδιο ανάπλασης 
της Αριστοτέλους. 

Η αντιπολίτευση στάθηκε κυρίως στην ιστορικότητα της 
πλατείας, την οποία σχεδίασε το 1917 ο Γάλλος αρχιτέκτο-
νας, Ερνέστ Εμπράρ, αμέσως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που 
αποτέφρωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως 
η συγκεκριμένη μελέτη αλλοιώνει τον ιστορικά ενιαίο χα-
ρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του άξονα, που καθι-
στά την Αριστοτέλους σχεδόν μη αναγνωρίσιμη.
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Χαρακτηριστικά θετικά  είναι τα 
δείγματα ακόμη και στις περιοχές 
της Βόρειας Ελλάδας που μέχρι 

το 2019, τελευταία χρονιά κανονικής 
τουριστικής κίνησης, είχαν μια σταθερή 
αύξηση τον Αύγουστο  καθώς φέτος 
παρατηρείται εκτόξευση των κρατήσεων 
και των επισκέψεων. 

Τα θετικά μηνύματα του Αυγούστου 
ωθούν τους παράγοντες του τουρισμού 
να μιλούν για «καλό σενάριο», αναφέρο-
ντας ότι ο στόχος των 9 δισ. Ταξιδιωτικών 
εισπράξεων για το 2021 είναι πιθανό να 
επιτευχθούν, αν τα υγειονομικά δεδομένα 
παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις χώρες-τροφοδότες του 
Ελληνικού τουρισμού. Το πρόσφατο tweet 
του επίτιμου προέδρου του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου 
Ikos/Sani, Ανδρέα Ανδρεάδη, αναφέρει για 
άνετη προσέγγιση των 9 δισ. ευρώ σε τα-
ξιδιωτικές εισπράξεις για το 2021 ποσοστό 
ίσο και μεγαλύτερο του ποσοστού των ει-
σπράξεων του 2019. 

«Κυρίαρχη στην φετινή σεζόν θα είναι η 
υψηλή διψήφια αύξηση των ανά επισκέπτη 
εσόδων, λόγω αυξημένου αγοραστικού επι-

πέδου & μετακίνησης του κέντρου βάρους 
σε ακριβότερα καταλύματα & υψηλή περίο-
δο. Τα έσοδα θα κινηθούν ακόμη καλύτερα 
από την πρώτη εκτίμηση μου. Μπράβο @
setegreece» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Ανδρεάδης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευ-
νών (ΚΕΠΕ), εάν οι τουριστικές εισπράξεις 
το 2021 ανέλθουν στο 50% των εισπράξε-
ων του 2019 θα προκληθεί αύξηση του ΑΕΠ 
της χώρας κατά περίπου 2,90%, αύξηση της 
απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 
3,19% και αύξηση των συνολικών εισαγω-
γών περίπου 2,21%.

Στο 95% οι κρατήσεις 
τον Αύγουστο στη Χαλκιδική 
Με τον οδικό τουρισμό  να δίνει τη λύση, 

η Χαλκιδική κέρδισε τις εντυπώσεις για τον 
Αύγουστο με τις πληρότητες μέχρι και την 
εβδομάδα μετά τον Δεκαπενταύγουστο   να 
αγγίζουν το 96% 

Σύμφωνα με τον ταμία της Ένωσης Ξε-
νοδοχείων Χαλκιδικής, Γιάννη Λασπά, ο 
Αύγουστος αναμένεται να «κλείσει» με μια 
μέση πληρότητα στο 80% ενώ ο Σεπτέμβρι-
ος δεν θα ξεπεράσει το 45%. 

Οι παράγοντες του τουρισμού της Χαλκι-

δικής δεν περιμένουν πολλά για τον Οκτώ-
βριο καθώς παραδοσιακά είναι ένας μήνας 
με περιορισμένες κρατήσεις και επισκέψεις.

Η μεγαλύτερη δεξαμενή τουριστών για 
φέτος στη Χαλκιδική ήταν οι Ρουμάνοι και 
οι Βούλγαροι ενω αυξήθηκαν κατά πολύ οι 
Έλληνες επισκέπτες επιλέγοντας τη λύση 
του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση άλλου με-
ταφορικού μέσου  όπως πλοίου ή αεροπλά-
νου. Τον Αύγουστο έφτασαν στη Χαλκιδική 
Γάλλοι,  Ολλανδοί και Βέλγοι ενώ παρα-
δοσιακά οι  Γερμανοί, Οι Βρετανοί τουρί-
στες που δεν έφτασαν στη Χαλκιδική όπως 
αναμένονταν, προκάλεσαν ένα κενό στον 
τουρισμό της περιοχής που ωστόσο καλύ-
φθηκε άμεσα από Βαλκάνιους και Έλληνες 
επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές τα συμπε-
ράσματα των τουριστικών παραγόντων εί-
ναι πολύ θετικά για τη φετινή χρονιά που αν 
και άρχισε με δυσοίωνες προβλέψεις από 
πολύ νωρίς έδειξε ότι η εικόνα θα ικανοποι-
ήσει τους επιχειρηματίες και θα τους γεμίσει 
κουράγιο.  

Η Θεσσαλονίκη… 
εξέπληξε τους πάντες 
Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης γέμι-

σαν με ελπίδα και αισιοδοξία όταν από τον 
Ιούλιο  έβλεπαν τα καταλύματα τους να 
γεμίζουν με τουρίστες από χώρες ων Βαλ-
κανίων που επέλεγαν τη Θεσσαλονίκη για 
τις διακοπές τους. Αν και οι πληρότητες δεν 
ήταν ίδιες με αυτές του 2019 οι προσελεύ-
σεις προκάλεσαν αισιοδοξία στους ξενοδό-
χους της Θεσσαλονίκης καθώς έβλεπαν τις 
προσπάθειες τους να ανταμείβονται.  

«Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για εμάς 
η καλοκαιρινή σεζόν. Δεν περιμέναμε ότι η 
πόλη της Θεσσαλονίκης θα έχει τόσο γρή-
γορα κίνηση. Οι πληρότητες για τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο σίγουρα δεν ήταν όμοι-
ες με αυτές του 2019, όμως καταφέραμε 
και πλησιάσαμε στο 60%. Από τα Βαλκάνια 
ήρθε η κυρίως κίνηση και λιγότερο από Έλ-
ληνες και άλλες χώρες», αναφέρει ο πρόε-
δρος της ΕΞΘ Ανδρέας Μανδρίνος.

Βέβαια η διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ θα 
φέρει όπως άλλωστε αναμένεται παραδο-
σιακά μεγάλη κινητικότητα σε διανυκτερεύ-
σεις στα ξενοδοχεία, ενώ και ο υπόλοιπος 
Σεπτέμβριος δείχνει ότι οι πληρότητες θα 
αυξηθούν. 

Στη Θάσο οι πληρότητες άγγιξαν
το καλοκαίρι του 2019 
Το καταπράσινο νησί του Βορείου Αιγαί-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

Θεαματική ανάκαμψη του Τουρισμού 
στη Βόρεια Ελλάδα 

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΙ ΕΦΕΡΕ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ 

«ΑΝΑΣΑ» ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΝΑ 

ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΠΩΣ 
ΤΟ 2019
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ου που παρέμεινε πράσινο στον υγειο-
νομικό χάρτη, ανέκαμψε τουριστικά από 
το 2020 και πλέον αγγίζει τα δεδομένα 
του 2019 που ήταν μια από τις καλύε-
τερες τουριστικά χρονιές για το νησί.  Οι 
επισκέπτες  καταφτάνουν κατά χιλιάδες 
από τα μέσα Ιουλίου και η προσέλευση 
έδειξε να αυξάνεται θεαματικά μέσα στον 
Αύγουστο σε όλα τα χωριά ακόμη και στα 
μη παραθαλάσσια. 

Μέχρι στιγμής η Θάσος παραμένει γε-
μάτη με τουρίστες από Βουλγαρία , Ρου-
μανία, Πολωνία, Γερμανία, Σερβία και λί-
γους από Τουρκία αλλά και ημεδαπούς, 
από εσωτερικό τουρισμό.  

Μάλιστα μέσω της TUI κατέφτασαν 
στο νησί και Βρετανοί τουρίστες. 

«Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε 
πολύ κοντά στο 2019 και πολύ πάνω 
από πέρσι. Το νησί μας είναι  «πράσινο» 
στον ευρωπαϊκό υγειονομικό χάρη για 
την πανδημία. Είμαστε covid free αλλά 
δεν εφησυχάζουμε γιατί η κατάσταση με 
τον κορονοϊό είναι ρευστή», αναφέρει ο 
δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Κυριακί-
δης 

Σε όλο το νησί υπάρχουν 11.500 κλί-
νες σε Ξενοδοχεία και 14.000 σε ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και μέχρι τώρα δεν 
υπάρχει άδειο δωμάτιο ούτε για.. δείγμα 
μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Οι επιχειρηματίες του τουρισμού 
με αργά άλλα σταθερά βήματα ανακά-

μπτουν από την δύσκολη χρονιά του 
2020 και πλέον ετοιμάζονται για την 
επόμενη χρονιά. 

Η Σαμοθράκη κερδίζει 
το χαμένο έδαφος 
Το νησί του Έβρου που κάθε χρόνο 

εξελίσσεται και κερδίζει και νέους τουρί-
στες,  φέτος έχει δει την τουριστική κίνη-
ση να καλπάζει. Οι 1.200 κλίνες, που δι-
αθέτει έχουν γεμίσει και δεν φαίνεται να 
αδειάζουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι 
πληρότητες ξεπερνούν το 90% με τους 
επιχειρηματίες του τουρισμού να  χαμο-
γελούν ξεχνώντας την οικονομική κατα-
στροφή του 2020. Επιπλέον οι τουρίστες 
διαθέτουν υψηλότερα βαλάντια έναντι 
άλλων χρόνων. 

Τα σημαντικά στοιχεία που οδήγη-
σαν στην προσέλευση επισκεπτών ήταν 
το γεγονός ότι το νησί ήταν covid free 
ενώ από νωρίς οι εμβολιασμοί έφτασαν 
το 80% όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος 
Τουρισμού Γιάννης Γληήνιας. 

Αυτή την περίοδο στο νησί βρίσκονται 
κυρίως Έλληνες, Ρουμάνοι και Βούλγα-
ροι τουρίστες, ενώ ένα 20% επί των συ-
νολικών κρατήσεων είναι Ιταλοί, Γάλλοι, 
Γερμανοί και Ισραηλινοί. 

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει ο κ. Γλή-
νιας   οι Ισραηλινοί δείχνουν ενδιαφέρον 
για να επενδύσουν στο νησί με την αγορά 
εξοχικής κατοικίας. 

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

9.00 μ.μ.  «Οικία Νταμπούδη».  Θεατρική παράσταση « Αρνούμαι να ξεχάσω» σε 
συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε. Σκηνοθεσία Ελευθερία Τέτουλα.

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου  2021

7.00 μ.μ   «Φούρνος Γκουραμάνη». Τόπος του Μαρτυρίου. Επιμνημόσυνη Δέηση.   

9.00 μ.μ   Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη. Θεατρική παράσταση “Οι 
τελευταίες ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου” σε συνεργασία με το Κυπριακό 
Προξενείο  στη Θεσσαλονίκη, την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων 
Ελλάδας και την Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας.

Πέμπτη  2 Σεπτεμβρίου 2021

7.30 π.μ.  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη.

10.30 π.μ.   Τέλεση 77ου  Αρχιερατικού Μνημόσυνου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Χορτιάτη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως & 
Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα  

11.00 π.μ.    Επιμνημόσυνο Αρχιερατικό Τρισάγιο Στο Μνημείο Θυμάτων 

11.15 π.μ.  Ομιλία. 

11.30 π.μ.  Προσκλητήριο Νεκρών. Καταθέσεις στεφάνων. 

12.00 μ.μ. Ενός λεπτού σιγή.

12.01 μ.μ.  Εθνικός  Ύμνος. Πέρας Τελετής.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ77 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 



12 28.08.2021

Νέους δρόμους αλλά και νέους 
ποδηλατόδρομους θα αποκτήσει 
το αμέσως επόμενο διάστημα η 

Θεσσαλονίκη, σε μία προσπάθεια της διοί-
κησης Ζέρβα να βελτιωθούν οι συνθήκες 
μετακίνησης και ασφάλειας τόσο για τους 
οδηγούς των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και για 
τους ποδηλάτες.

Η αρχή για την ανακατασκευή των δρό-
μων από τον δήμο Θεσσαλονίκης έγινε πριν 
από λίγες ημέρες με την ασφαλτόστρωση 
της οδού Αγίου Δημητρίου, ενός εκ των κε-
ντρικότερων δρόμων της πόλης. Σειρά θα 
πάρουν άμεσα η Αγίων Πάντων (Κολωνιάρη 
– Γέφυρα ΟΣΕ), οι οδοί Βενιζέλου και Ελευ-
θερίας στην Τριανδρία αλλά και η παραλια-
κή Λεωφόρος Νίκης.

Μάλιστα, για την παραλιακή αναζητεί-
ται ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβριο και 
σίγουρα μετά την 85η ΔΕΘ όπου θα ασφαλ-
τοστρωθούν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων, πλην του ποδηλατόδρο-
μου ο οποίος ανακατασκευάστηκε πρόσφα-
τα. Ωστόσο, επειδή η κίνηση στο συγκεκρι-
μένο δρόμο είναι ιδιαιτέρως αυξημένη τις 
καθημερινές, οι υπηρεσίες ψάχνουν μια 
«κενή» από υποχρεώσεις Κυριακή προκει-
μένου να γίνουν οι εργασίες με τη μικρότε-

ρη δυνατή όχληση για τους πολίτες.
Παράλληλα, στόχος είναι να τρέξουν 

γρήγορα τα έργα και να αποδοθεί μέσα στο 
Σεπτέμβριο στους οδηγούς και το τμήμα 
της οδού Ελένης Ζωγράφου, που οδηγεί 
στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» και έχει 
κλείσει λόγω της γενικής ανάπλασης των 
κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου προ-
βλέπεται η ασφαλτόστρωση 100 δρόμων, 
με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ και με 
ορίζοντα να ασφαλτοστρωθεί όλο το οδικό 
δίκτυο της πόλης. Σύμφωνα με τον τεχνικό 
σύμβουλο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Δημήτρη Μήτρου, οι εργασίες θα αλλάξουν 
την εικόνα της πόλης και θα αναβαθμίσουν 
τις μετακινήσεις των οδηγών, ενώ η επιλο-
γή των δρόμων που θα υποστούν γενικό 
«λίφτινγκ» επιλέχτηκαν μετά από διαβού-
λευση με τις κατά τόπους δημοτικές κοινό-
τητες.

Παίρνει μπροστά και η κατασκευή 
ποδηλατόδρομου στην Παπάφη
Παράλληλα με τους δρόμους, μέσα στο 

επόμενο διάστημα θα βελτιστοποιηθεί ο 
υφιστάμενος άξονας ποδηλατόδρομου στις 
οδούς Αναγεννήσεως, Πολυτεχνείου, Σαλα-
μίνος, Κουντουριώτη και θα επεκταθεί στην 

οδό Παπάφη, για το τμήμα της από την οδό 
Καυτανζόγλου έως την οδό Κλεάνθους.

‘Οπως αναφέρει ο κ.Μήτρου, η σύμβαση 
με τον ανάδοχο έχει υπογραφεί και ξεκινούν 
οι εργασίες αρχικά από τα δυτικά της πόλης, 
εκεί όπου ο ποδηλατόδρομος έχει ουσιαστι-
κά «ακυρωθεί» για τους λάτρεις του ποδη-
λάτου είτε λόγω παράνομης και συνεχούς 
στάθμευσης των οχημάτων αλλά και πεπα-
λαιωμένου δικτύου. Ακολούθως, προς τα 
Χριστούγεννα θα δημιουργηθεί ο νέος πο-
δηλατόδρομος στην Παπάφη.

Ο ποδηλατόδρομος που αποτελεί τον 
άξονα Μέγαρο Μουσικής – Νέος Σιδηροδρο-
μικός Σταθμός, είναι αυτός της Νέας και Πα-
λιάς Παραλίας και στη συνέχεια των οδών 
Κουντουριώτου – Σαλαμίνος – Πολυτεχνεί-
ου – Αναγεννήσεως. Ο ποδηλατόδρομος 
αυτός συνδέει ουσιαστικά την ανατολική με 
τη δυτική Θεσσαλονίκη (και αντίστροφα) με 
μια διαδρομή μήκους 6,2 χλμ.

‘Οπως αναφέρεται στη μελέτη, με μια 
ταχύτητα 20 χλμ την ώρα (μέσο όρο), πο-
δηλατώντας κάποιος μπορεί να μετακινηθεί 
από το Μέγαρο Μουσικής προς το Νέο Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό και αντίθετα σε λιγότερο 
από 20 λεπτά, χρόνος που δεν μπορεί να επι-
τευχθεί με κανένα άλλο μέσο μετακίνησης. 
Για τις αντιδράσεις αναφορικά με την κατα-
σκευή του ποδηλατόδρομου της Παπάφη, ο 
κ.Μήτρου είπε πως μετά από συνεννόηση 
με τους κατοίκους θα δοθούν αντισταθμι-
στικά οφέλη και πακέτο λύσεων για να εξα-
σφαλιστούν νέες θέσεις στάθμευσης. Εκτός 
όμως από τους χώρους για παρκάρισμα ο 
δήμος θα προχωρήσει στην ανάπλαση της 
οδού Παπάφη με έργα ασφαλτόστρωσης, 
ανακατασκευής πεζοδρομίων, φωτισμού 
και αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού.

Νέα ενημέρωση για τον
ποδηλατόδρομο της Κ.Καραμανλή
‘Οσον αφορά τον ποδηλατόδρομο της 

Κ.Καραμανλή, ο κ.Μήτρου υποστηρίζει πως 
μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνει νέα ενημέρω-
ση και θα υπάρξει συνεργασία με τα πανε-
πιστήμια, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των 
ποδηλατών. Σύμφωνα με τις μελέτες που 
γίνονται, η ποδηλατοκίνηση αυτή τη στιγ-
μή στη Θεσσαλονίκη είναι της τάξεως του 
1,5% - 2%. Επιδίωξη της δημοτικής αρχής 
είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που 
κυκλοφορούν στην πόλη επάνω στους δύο 
τροχούς και να χρησιμοποιούνται από πε-
ρισσότερους οι εναλλακτικοί τρόποι μετακί-
νησης που μειώνουν το μποτιλιάρισμα και 
είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.

Ρεπορτάζ: Αναστασία Καρυπίδου

Ερχονται νέοι δρόμοι και νέοι 
ποδηλατόδρομοι στη Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΤΟΥ 1,5% - 2%
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Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης αρνεί-
ται να καταβάλει αποζημίωση σε δεκά-
χρονο ορφανό, η μητέρα του οποίου έχασε 
τη ζωή της ύστερα από επέμβαση κιρσών 
(!) και από αμέλεια του γιατρού που την 
χειρούργησε, σύμφωνα με τις δικαστικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν. Παρ’ ότι τα Διοι-
κητικά Δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη έχουν 
αποφασίσει να αποζημιωθούν οι συγγενείς 
της άτυχης γυναίκας, μεταξύ των οποίων ο 
γιος της, αλλά και η αδερφή της, η οικογέ-
νεια της οποίας έχει αναλάβει την επιμέλεια 
του 10χρονου παιδιού, το νοσοκομείο ούτε 
καν έχει εγκρίνει την καταβολή της αποζη-
μίωσης. Συνέπεια αυτού, εκτός της επιβά-
ρυνσης των συγγενών του παιδιού για την 
ανατροφή του, είναι και η επιβάρυνση σε 
τόκους του ελληνικού δημοσίου, καθώς η 
καθυστέρηση των καταβολών τοκίζεται σε 
βάρος του κρατικού κορβανά. Ενδεικτικό 
είναι ότι μόλις σε λίγους μήνες αυτής της 
καθυστέρησης ήδη οι τόκοι έχουν φτάσει τις 
65.000 ευρώ! 

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια ύστερα 
από καταγγελία που έκαναν στο υπουργείο 
Υγείας η θεία του παιδιού και ο σύζυγός 
της, που έχουν την επιμέλειά του, μετά τον 
θάνατο της 49χρονης μητέρας του. Ανα-
φέρουν ότι «η διοίκηση του νοσοκομείου 
επιδεικνύει μία άνευ προηγουμένου ανε-
ξήγητη εχθρότητα, συνεχίζοντας επί χρόνια 
μία ανάλγητη, παράνομη και κακόπιστη 
συμπεριφορά, που ζημιώνει αδικαιολόγητα 
και ανεξήγητα τόσο τον προϋπολογισμό του 
νοσοκομείου, όσο και το υπουργείο Υγείας». 

Μάλιστα τονίζουν ότι από την έκδοση και 
της τελεσίδικης απόφασης και την επίδοσή 
της τον περασμένο Μάρτιο, δεν έχει ακόμη 
συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του 
νοσοκομείου  

Η άτυχη γυναίκα εισήχθη στο νοσοκο-
μείο τον Μάιο του 2012 για να υποβληθεί σε 
προγραμματισμένη επέμβαση στο αριστερό 
της χέρι και ταυτόχρονα από αγγειοχειρουρ-
γό σε επέμβαση αφαίρεσης κιρσών στο δεξί 
της πόδι. Έχασε τη ζωή της από επιπλοκές 
δώδεκα ημέρες αργότερα στη μονάδα εντα-
τικής θεραπείας του νοσοκομείου και σύμ-
φωνα με την επιστολή των συγγενών της 
στο υπουργείο Υγείας ο αγγειοχειρουργός 
έχει ήδη καταδικαστεί από τα ποινικά δι-
καστήρια για ανθρωποκτονία από αμέλεια, 
απόφαση που έχει καταστεί αμετάκλητη, 
καθώς επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο. 
Παράλληλα και τα Διοικητικά Δικαστήρια 
εξέδωσαν αποφάσεις υπέρ των συγγενών 
με αποζημίωσή τους για ψυχική οδύνη μετά 
τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.  

Αρνήθηκαν τα χρήματα του παιδιού 
 Σε πρώτη φάση, όπως επισημαίνεται 

στο έγγραφο που στάλθηκε στο υπουργείο 
Υγείας, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης εξέδωσε απόφαση με την οποία 
αποζημιώνει τον 10χρονο γιο με το ποσό 
των 100.000 ευρώ για ψυχική οδύνη και 
επιπλέον του ποσού των 6.595 ευρώ και 
μηνιαίο ποσού 400 ευρώ για διάστημα 
τριών ετών από το 2014 έως το 2017, ως 
διατροφή. Εκείνη η απόφαση, που αποζημί-
ωνε επιπλέον τη μητέρα και την αδερφή της 

άτυχης γυναίκας, εκδόθηκε τον Μάρτιο του 
2018. Όριζε ότι ήταν προσωρινά εκτελεστή 
ως προς το ποσό των 20.000 ευρώ μόνον 
για τον 10χρονο, τότε μόλις 7 χρόνων, γιο 
της γυναίκας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα υποστηρί-
ζουν οι συγγενείς, το νοσοκομείο εκείνη την 
εποχή δεν ανταποκρίθηκε και δεν κατέβαλε 
τα συγκεκριμένα χρήματα. Μάλιστα παρ’ ότι 
εξέδωσαν απόγραφο και επιβαρύνθηκαν 
επιπλέον οικονομικά για την καταβολή 
του ποσού «η διοίκηση του νοσοκομείου 
αδιαφόρησε, μολονότι με τη συμπεριφο-
ρά εκείνη επιβάρυνε με επιπλέον έξοδα 
τον προϋπολογισμό του ιδρύματος», όπως 
αναφέρεται στην επιστολή προς το υπουρ-
γείο Υγείας. Η οικογένεια μάλιστα για να 
εισπράξει το ποσό των 20.000 ευρώ που 
επέβαλε η δικαστική απόφαση, οδηγήθη-
κε στην κατάσχεση του λογαριασμού του 
νοσοκομείου. Μόνον τότε, τον Ιούνιο του 
2019, δόθηκαν τα χρήματα. 

Ωστόσο η ίδια τακτική διατηρείται και 
σήμερα, από τον περασμένο Μάρτιο με την 
απόφαση αποζημίωσης που εκδόθηκε στις 
17 Μαρτίου 2021από το Διοικητικό Εφετείο 
Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση το νοσο-
κομείο καλείται να καταβάλει στο παιδί το 
ποσό των 120.595 ευρώ, ωστόσο μέχρι 
σήμερα δεν έγινε κίνηση για να δοθούν τα 
χρήματα. Επιπλέον 126.000 ευρώ έχουν 
επιδικαστεί για τη μητέρα και την αδερφή 
της θανούσης, για τις οποίες επίσης το νο-
σοκομείο καλείται να καταβάλει άμεσα τα 
χρήματα. «Έχουν παρέλθει εννέα και πλέον 
έτη από τον θάνατο της στενούς συγγενή 
μας ή επτά και πλέον έτη από την άσκηση 
της αγωγής μας. Μέχρι τις 16 Ιουλίου 2021, 
εξ όσων γνωρίζουμε, δηλαδή τέσσερις μή-
νες μετά την επίδοση της τελεσίδικης από-
φασης στο νοσοκομείο, δεν έχει συνεδριά-
σει το Δ.Σ. του νοσοκομείου, προκειμένου 
να λάβει απόφαση για την καταβολή των 
ως άνω επιδικασθέντων ποσών», αναφέρε-
ται στο έγγραφο ζητώντας την παρέμβαση 
της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για την 
επίλυση του προβλήματος.  

Στο έγγραφο υπολογίζονται μάλιστα οι 
τόκοι που μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 
από την καθυστέρηση καταβολής των πο-
σών που έχουν αποφασιστεί από το δικα-
στήριο και συνολικά φτάνουν τις 67.743 
ευρώ. «Πρόκειται για χρήματα των Ελλή-
νων φορολογουμένων και η επιβάρυνση – 
ζημία οφείλεται κατά ένα μέρος στη συμπε-
ριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου», 
σημειώνουν οι συγγενείς της γυναίκας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νοσοκομείο αρνείται να καταβάλει 
αποζημίωση σε παιδί θύματος ιατρικού λάθους 

 «ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ ΤΟΚΟΙ 
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ 

ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΡΒΑΝΑ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠ. 
ΥΓΕΙΑΣ 
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Ο 28χρονος Μαροκινός με άνεση 
κινούνταν στον διάδρομο της 
πολυκατοικίας στην οδό Βαλαω-

ρίτου.  Όταν άκουσε κάποιον να φωνά-
ζει το όνομά του, γύρισε ασυναίσθητα 
επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά του. Αυτό 
το νεύμα του κεφαλιού αποτέλεσε την 
αντίστροφη μέτρηση για την τύχη ενός 
εκτελεστή του ISIS, που πήρε το δρόμο 
για να βρεθεί στην Ευρώπη.  

Ο Μ.Β. βρίσκεται στις ελληνικές φυλα-
κές αναμένοντας να κριθεί το αίτημα έκδο-
σης που έχουν εκδώσει οι αρχές της χώρας 
του, του Μαρόκου, από το Συμβούλιο Εφε-
τών Θεσσαλονίκης. Δεν περίμενε ότι οι ελ-
ληνικές αρχές και συγκεκριμένα το τμήμα 
εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της ασφάλει-
ας και η ομάδα της αντιτρομοκρατικής υπη-
ρεσίας Βόρειας Ελλάδας θα δρούσαν τόσο 
αστραπιαία λίγο μετά την άφιξή του στην 
Ελλάδα. Κυκλοφορούσε φορώντας παντό-
φλες και πιστεύοντας ότι βρίσκεται μεταξύ 
χιλιάδων μεταναστών που περνούν από τη 
Θεσσαλονίκη.  

Ο 28χρονος καταζητούταν από το Μα-
ρόκο ως ενεργό μέλος του Ισλαμικού Κρά-
τους. Συγκεκριμένα οι δικαστικές αρχές της 
χώρας του είχαν εκδώσει ερυθρά αγγελία 

για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από 
το 2017. Στο λακωνικό διεθνές κατηγορη-
τήριο αναφέρει μόνον ότι «εντάχθηκε στις 
τάξεις του Daesh (ISIS) από τις 22 Ιουνίου 
2014». Άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τον 
ρόλο του και τα όσα τον κατηγορούν ότι διέ-
πραξε ως μέλος του Ισλαμικού Κράτους δεν 
γίνονται γνωστά από τα διεθνή διωκτικά έγ-
γραφα. Ωστόσο οι πληροφορίες που έχουν 
για τον νεαρό οι ελληνικές αρχές φαίνεται 
ότι είναι πιο πλούσιες από όσες έχουν «με-
ταδώσει» οι Μαροκινοί στο διεθνές ένταλμα 
σύλληψής του. Συγκεκριμένα ο 28χρονος 
εμφανίζεται, πάντα σύμφωνα με την πληρο-
φόρηση, ως ένας από τους σκληρούς μαχη-
τές και εκτελεστές του Ισλαμικού Κράτους 
κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του, ο 
οποίος μάλιστα φαίνεται πως είχε ηγετική 
θέση στην πυραμίδα των μελών του ISIS. 
Πηγές που έλεγαν ότι υπάρχει υλικό στο 
οποίο περιλαμβάνονται φωτογραφίες που 
αποδεικνύουν την εμπλοκή του, δεν επιβε-
βαιώθηκαν. 

Πάντως ο ίδιος, όταν οδηγήθηκε από 
την αντιτρομοκρατική στην αντεισαγγελέα 
Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του 
διεθνούς εντάλματος σύλληψης απάντησε 
ότι δεν ήθελε να εκδοθεί στο Μαρόκο. Εξέ-
φρασε την επιθυμία να ζήσει στην… Ελλάδα 

και ότι θα υποβάλει αίτημα ασύλου. Επιθυ-
μία που γεννήθηκε μετά τη σύλληψή του, 
καθώς όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι 
ο 28χρονος Μαροκινός είχε έρθει στη Θεσ-
σαλονίκη και θα προσπαθούσε να συνεχίσει 
τον δρόμο του για άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

 
Στην Τουρκία  
Ο ίδιος φέρεται να μετέφερε ότι η ίδια 

διαδικασία με την εκτέλεση του εντάλματος 
σύλληψης ακολουθήθηκε και στην Τουρ-
κία, όπου ενημέρωσε ότι έμεινε κρατού-
μενος επί ενάμιση χρόνο περιμένοντας να 
κριθεί η έκδοσή του στο Μαρόκο. Εάν ισχύ-
ουν όσα λέει και ελέγχονται από την πλευρά 
των ελληνικών αρχών, αποτελεί ερώτημα 
για ποιόν λόγο η Τουρκία δεν τον εξέδωσε, 
αφήνοντας έναν μαχητή του ISIS να κυκλο-
φορεί ελεύθερος στην Κωνσταντινούπολη.  

Ο Μαροκινός πάντως ήρθε στην Ελ-
λάδα πρόσφατα, όπως έλεγαν πηγές στην 
Karfitsa, χωρίς να διευκρινίσουν εάν έφτασε 
από τη θάλασσα ή από τον Έβρο. Η τελευ-
ταία εκδοχή είναι η πιθανότερη, καθώς από 
τη θάλασσα δεν υπάρχει πιθανότητα να πε-
ράσεις χωρίς έλεγχο στοιχείων. Στις ελληνι-
κές αρχές είπε πως δεν είχε σκοπό να φύγει 
από την Ελλάδα και μάλιστα υποστήριξε ότι 
τηλεφώνησε στην πρεσβεία του Μαρόκου 
για να παραδοθεί. Από την άλλη όμως αρ-
νήθηκε να εκδοθεί στη χώρα του.  

Αυτό που επίσης δεν «κολλάει» στον 
ισχυρισμό του ότι ήθελε να παραδοθεί είναι 
η απόφασή του να αλλάξει εμφάνιση, ξυ-
ρίζοντας εντελώς το κεφάλι του. Όταν συ-
νελήφθη είχε προλάβει να κουρέψει μόνον 
ένα τμήμα από τα μαλλιά του. Ακόμη επι-
χειρεί να δημιουργήσει ένα προφίλ ότι έχει 
απαρνηθεί το Ισλαμικό καθεστώς και ότι 
άρχισε να καπνίζει – που απαγορεύεται διά 
ροπάλου – όπως και ότι έκανε τατουάζ στο 
σώμα του. Επίσης απαγορευμένο στη ζωή 
των μαχητών του ISIS. Όπως ακόμη κυκλο-
φορούσε με πλαστή αφγανική ταυτότητα, 
την οποία λέει ότι πέταξε. 

Μίλησε για μία γυναίκα που λέει ότι έχει 
στη Γαλλία, όπου είναι φυλακισμένη, αλλά 
δεν ανέφερε πως το Ισλαμικό καθεστώς 
του έδωσε δύο «νύφες» από τις γυναίκες 
που έγιναν σκλάβες και έμειναν όμηροι των 
δολοφονικών επιδρομών των τζιχαντιστών 
στη Συρία όπου κατηγορείται ότι δραστηρι-
οποιήθηκε. Η τύχη του θα κριθεί  τις επόμε-
νες ημέρες, αν και πληροφορίες αναφέρουν 
ότι εκτός του Μαρόκου, και άλλες χώρες θα 
δείξουν ενεργό ενδιαφέρον για τη δράση 
του.

Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης

Ο τζιχαντιστής που δεν πρόλαβε 
να ξυρίσει το κεφάλι του 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο 28ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ISIS 
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Gellissimo Biscoto, το μαγαζί που έχει 
καθιερωθεί για τα υπέροχα, γευστικά και 
διάσημα pancakes του βρίσκεται πλέον σε 
πέντε σημεία της Θεσσαλονίκης. Κεντρικά, 
ανατολικά και δυτικά της πόλης. Δεν γινόταν 
άλλωστε αλλιώς, καθώς η μεγάλη απήχηση 
που είχε το πρώτο μαγαζί που άνοιξε στην 
πόλη, επί της οδού Πρ. Κορομηλά έχει γίνει 
ο «ναός» για τα pancakes. Οι ανάγκες και η 
ζήτηση έκαναν τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν 
και άλλα μαγαζιά, κάνοντας κάθε πλευρά 
της πόλης να παραληρεί με τα λαχταριστά 
πιάτα του.

Η επιτυχία του δεν ήρθε τυχαία. Από το 
πρώτο pancake που έφτιαξε η κουζίνα του 
Gellissimo Biscoto, υπήρχε ένα βασικός 
κανόνας: χρησιμοποιούν φρέσκα μείγματα, 
χωρίς συντηρητικά.

Η απογείωση μετέπειτα γίνεται με τις 
υγρές πραλίνες του που καλύπτουν κάθε 
σημείο των pancakes, οι τραγανοί ξηροί 
καρποί που το συνδυάζουν είτε τα φρέσκα 
φρούτα, ακόμη και το περίφημο παγωτό του.

To Gellissimo Biscoto αν και καθιερώθη-
κε ως το απόλυτο brunch με τις χορταστικές 
ομελέτες του, τα benedict αβγά, το αυθε-
ντικό english breakfast και αρκετές ακόμη 
επιλογές πλέον έχει ένα πλούσιο lunch και 
dinner menu. Το ραντεβού λοιπόν το καλο-
φαγάδων μπορεί να δίνεται κάθε ώρα της 
ημέρας στο κοντινότερο μαγαζί, σε όποια 
πλευρά της πόλης και αν βρίσκονται.

Το lunch και το dinner menu περιλαμ-
βάνουν καρμπονάρα με λιγκουίνι, κοτό-
πουλο σχάρας, risotto tartufoo, linguine 
κοτόπουλο, burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι 
ή φιλέτο κοτόπουλο, ενώ καλύπτει και  τους 
vegetarian με burger λαχανικών. Όλα αυτά 
σε συνδυασμό με καφέ, χυμούς, smoothies, 
milkshakes.
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ΕΔΩ ΠΟΥ Η ΓΕΥΣΗ 
ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ

Info
Κέντρο, Προξένου Κορομηλά 8
και καθηγητού Π.Παπαγεωργίου 
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Τα podcasts «Μικροπράγματα» του Άρη Δημοκίδη είναι 
ό,τι καλύτερο μπορείς να ακούσεις, κάθε στιγμή της ημέρας. 

(Tα βρίσκεις εύκολα στο Spotify).

Οι Ρουμάνοι επισκέπτες κράτησαν τον οδικό τουρισμό 
της Θεσσαλονίκης σε υψηλά επίπεδα παίρνοντας τα πρωτεία 

από τους εκ πρώην Γιουγκοσλαβίας προερχόμενους τουρί-
στες. 

Ο υδράργυρος σε όλα τα επίπεδα. Και δεν λέει να πέσει. 

Η αλληλεγγύη των Θεσσαλονικέων προς τους πυρό-
πληκτους. Συγκινητική η προσφορά σε τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες σε Εύβοια, Ηλεία και 
Αττική.

Σπουδαία και ακρως ενθαρρυντικά τα μηνύματα για 
ανάκαμψη του Τουρισμού τον Αύγουστο που δείχνουν ότι οι 

παράγοντες της βαριάς Βιομηχανιας της χώρας μας αφήνει πίσω 
της την καταστροφή του 2021 και προχωρά αισιόδοξα.

Είχαμε ξεχάσει να ταξιδεύουμε με την πανδημία και 
ομολογούμε πως η εικόνα που αντικρίσαμε από το νέο 

αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης μας άφησε με 
στόμα ανοικτό. Καιρός ήταν…

Προχωρούν τα έργα του μετρό και ήδη έχουν φύγει 
πολλές λαμαρίνες στους σταθμούς Πανεπιστήμια και Σιντρι-
βάνι, με τα πεζοδρόμια να αποκαθίστανται μέρα με τη μέρα. 

Κίνηση στον εμπορικό ιστό της πόλης αλλά και σε όλα τα 
καφέ! Ο κόσμος θυμίζει προ covid εποχές!

Έτος 2021 και στη Θεσσαλονίκη μαθητές (θα) κάνουν μάθημα 
σε kibo, κοινώς προκάτ. Συγχαρητήρια στους αρμόδιους!

Το μόνο που κατάφερε η Νίκη Κεραμέως με την αλλαγή συ-
στήματος των πανελλαδικών είναι να οδηγήσει σε κλείσιμο 
τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφέρειας... 
Μηδέν εις το πηλίκον...

Οι ασφαλτοστρώσεις. Στην Ευρώπη γίνονται μόνον τις νυχτε-
ρινές ώρες. Αλλά εδώ είναι Βαλκάνια.  

Σε όλη τη Θεσσαλονίκη βλέπεις παντού τρύπες που αφήνουν 
τα συνεργεία των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας μετά τις 
προγραμματισμένες εργασίες. Αφού κάνουν τη δουλειά τους, 
ελάχιστοι είναι οι εργολάβοι που φροντίζουν να αφήνουν τον 
δρόμο σε καλή κατάσταση.

Ακατανόητη η επιμονή μερίδας πολιτών που συνεχίζει να 
στρέφεται κατά του εμβολιασμού και επιχειρεί με ότι μέσα 
διαθέτει να πάρει με το μέρος της ανθρώπους που ταλαντεύ-
ονται και επηρεάζονται εύκολα απο τις απόψεις μη ειδικών 
που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καλά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ωραίο και το σύστη-
μα ελέγχου μέσω της ειδικής εφαρμογής, αλλά οι ουρές, η 
αναμονή και σε πολλές περιπτώσεις ο συνωστισμός έξω από τις 
εισόδους των μαγαζιών δεν είναι και τόσο ευχάριστες εικόνες. 
Κάθε άλλο…

Οι γυναικοκτονίες αυξάνονται δραματικά. Μπορεί να συμβούν 
ακόμη και δίπλα μας, όπως και η τελευταία που συνέβη εδώ στη 
Θεσσαλονίκη. Πού θα φτάσουν;

Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν και οι θέσεις παρκινγκ αλλά 
και η κυκλοφοριακή συμφόρηση επέστρεψαν μαζί τους στην 
πόλη! 

Όι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας



Ίχνος πεζοδρομίου δεν υπάρχει από την μία πλευρά της οδού Ίωνος 
Δραγούμη, στο κέντρο. Αν και τα παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ έχουν την 
καλή διάθεση να αφήσουν λίγο χώρο για να περνούν όσοι πεζοί είναι 
θαρραλέοι, στο διάβα τους βρίσκουν αδιέξοδο από κάδους σκουπιδιών. 

Δημήτρης Γ.

Τι θα γίνει επιτέλους με τις καρότσες που όχι μόνο 
κυκλοφορούν ανενόχλητες στο κέντρο της πόλης, και 
όχι μόνο, αλλά πλέον τις σταθμεύουν και όπου βρουν οι 
«ιδιοκτήτες» τους. Αν ένα όχημα παρκάρει παράνομα θα 
του επιβληθεί πρόστιμο, στις καρότσες αυτές θα κόψει 
κλήση κανείς; 

Φανή Β.

Οι περίφημες νεροκουρτίνες που θα προσέφεραν δροσιά 
έχουν μετατραπεί σε μεταλλικές παγίδες. Αν δεν λειτουρ-
γούν με τους 40 βαθμούς γιατί δεν τις απομακρύνετε; Κι 
εμείς βασανιζόμαστε που τις βλέπουμε σε αυτή την άθλια 
κατάσταση.
Θεοδώρα Κ. 

Για να περπατήσεις στη Χαριλάου θέλει να έχεις 
την τύχη με το μέρος σου. Αλλιώς, κινδυνεύεις με 
τα τόσα σπασμένα πλακάκια να βρεθείς εύκολα με 
διάστρεμμα.  
Αναστασία Β.

Είναι δυνατόν να υπάρχει τρύπα, βαθιά 
μάλιστα, σε δρόμο δίπλα ακριβώς από 

τον κεντρικό της οδού Παπανδρέου, στη 
Νεάπολη; Ναι είναι. Απόδειξη η φωτο-
γραφία που δείχνει την ύπαρξη τρύπας 

στο οδόστρωμα, στην οδό Κασταμονής. 
Μέσα στην τρύπα βλέπουμε πως υπάρ-

χει και πεταμένη άσφαλτος, μάλλον από 
κάποια αποτυχημένη προσπάθεια να 

καλύψουν την τρύπα.
Θόδωρος Ζ. 

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809
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ΔΗΜΌΣ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
Όδός Ίωνος Δραγούμη

ΔΗΜΌΣ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
Όδός Όλ. Διαμαντή

ΔΗΜΌΣ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ 
Δωδεκανήσου με Λέοντος Σοφού 

ΔΗΜΌΣ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
Χαριλάου 

ΔΗΜΌΣ ΝΈΑΠΌΛΗΣ ΣΥΚΈΩΝ
Όδός Κασταμονής
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Στήριξη από τους βουλευτές για 
την Αριστοτέλους

Δε σταματά να λειτουργεί το Mega 
εμβολιαστικό κέντρο 

Ωστόσο, κρίνοντας ήδη από τις αντιδράσεις στα 
Social media μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων 
εικόνων για τη μελλοντική Αριστοτέλους οι δημό-
σιες τοποθετήσεις των αιρετών θα είναι ένα κρας 
τεστ για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Ζέρβα ο οποίος προσδοκά όσο πλησιάζουμε προς 
τις επόμενες εκλογές τη μεγαλύτερη δυνατή συ-
ναίνεση από όσο το δυνατό περισσότερους τοπι-
κούς βουλευτές.

Εχει ήδη επισημανθεί ότι λόγω ΔΕΘ το mega 
εμβολιαστικό κέντρο που είχε στηθεί στους χώ-
ρους της Helexpo και εξυπηρετούσε χιλιάδες 
κόσμου με ευθύνη των γιατρών και των υγειονο-
μικών του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης στα περίπτερα 13 και 15 μετακόμισε 
στο περίπτερο 5 το οποίο βρίσκεται στη βορειο-
αναλοτική πλευρά του Εκθεσιακού κέντρου και 
παρέχει τη δυνατόητα αυτόνομης λειτουργίας πα-
ράλληλα με τις εργασίες της ΔΕΘ. 

karfitsomata
Έπιστροφή στα διά ζώσης συμβούλια

Ένθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία 
για την κίνηση των τουριστών στην 
Χαλκιδική. 

Στη Νίκη ο Σιμόπουλος

Όικογενειακή ... πανσέληνο 
απόλαυσε η Αννα

Πιάνουν ... στασίδι για την ΔΈΘ 

Δια ζώσης αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο 
πρόεδρος του Σώματος, Πέτρος Λεκάκης. Μετά από αρ-
κετούς μήνες αναμένεται να επιστρέψουν και πάλι στα 
έδρανα οι πλήρως εμβολιασμένοι και νοσήσαντες το τε-
λευταίο εξάμηνο δημοτικοί σύμβουλοι.

Μολονότι δεν έχει ολοκληρωθεί η τουριστική περί-
οδος τα πρώτα στοιχεία για την πορεία της τουριστικής 
κίνησης στην Χαλκιδική είναι ενθαρρυντικά, καθώς η 
αντιπαραβολή της πορείας των φετινών τουριστικών 
αφίξεων και εισπράξεων (ως ποσοστά του 2019) έναντι 
των αντίστοιχων περσινών δείχνει σημαντική ανάκτηση 
των κεκτημένων του 2019. Ο Ιούλιος 2021 φαίνεται να 
προσέγγισε ανάκτηση κοντά στα 2/3 του επιπέδου 2019 
(έναντι ποσοστού ανάκτησης 29% για τον Ιούλιο 2020), 
ενώ θεαματικά βελτιωμένα είναι τα ποσοστά του Αυγού-
στου τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα προσεγγί-
σουν εκείνα του αντίστοιχου Αυγούστου του 2019. 

Μπορεί ο Αύγουστος να προσφέρεται για διακοπές 

ακόμη και στους αιρετούς ωστόσο, κάποιοι συνδύασαν 

τη ... ραστώνη με επαφές. Οπως ο Στράτος Σιμόπουλος  

ο οποίος βρέθηκε στη δυτική Μακεδονία κι επ’ ευκαι-

ρία επισκέφτηκε στο Μεθοριακό σταθμό της Νίκης στην 

Φλώρινα. 

Οι καταστροφικές πυρκαγιές, η επόμενη ημέρα της 
πανδημίας και στο βάθος η νέα συζήτηση περί του κυ-
βερνητικού σχήματος που θα επιλέξει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τελεί η εφετινή ΔΕΘ. Η covid free ΔΕΘ θα έχει 
τεράστιο ενδιαφέρον σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο 
και ήδη οι τοπικοί βουλευτές πιάνουν ... στασίδι. 

Παρά το ότι η ατζέντα είναι μεγάλη και αφορά κυρί-
ως στις εξαγγελίες της αμέσως επόμενης ημέρας στην 
οικονομική πολιτικά, τα νέα μέτρα στήριξης στους πυρό-
πληκτους πλέον, εντούτοις, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι η 
Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα έργα της (Μετρό, Ανάπλαση 
Αριστοτέλους, παραλιακό Μέτωπο) δε θα λησμονηθούν. 

Την αυγουστιάτικη πανσέληνο απόλαυσε οικογενεια-
κά η Αννα Ευθυμίου. Σε σχετική ανάρτησή της παρέα με 
τα δυο παιδιά της γράφει σχετικά: «Αυγουστιάτικη παν-
σέληνος απο ψηλά! Οικογενειακές στιγμές που μας γεμί-
ζουν με θετική ενέργεια, για να παλεύουμε την καθημε-
ρινότητα και τις αυξημένες υποχρεώσεις!».
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Πράσινο φως από  το Έλεγκτικό 
Συνέδριο για το «Παύλου Μελά»

ΈΚΑΒ: Ανεμβολίαστος  ένας στους 
τρεις εργαζόμενους

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μεγάλη ανά-
πλαση του στρατοπέδου Παύλου Μελά, στη δυ-
τική Θεσσαλονίκη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο άναψε 
το πράσινο φως για τη σύμβαση που πρόκειται να 
υπογράψει ο δήμος Παύλου Μελά με τον ανάδο-
χο. Πλέον απομένουν λίγες ακόμα διαδικασίες 
ελέγχου με την κατάθεση ορισμένων εγγράφων 
από την πλευρά του εργολάβου, προκειμένου να 
υπογραφεί η οριστική σύμβαση και να μπουν τα 
μηχανήματα μέσα στο χώρο του πρώην στρατο-
πέδου.

Το 33-35% των εργαζομένων του ΕΚΑΒ 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι ανεμβολιαστοι 
αριθμός , που αντιστοιχεί σε περίπου 170 εργα-
ζόμενους σε Πελλα, Κιλκίς, Χαλκιδική και Θεσ-
σαλονίκη, από το  σύνολο των 592 ατόμων που 
εργάζονται στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προέδρου της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΚΑΒ 
Χρήστου Αγγελίδη,στη Θεσσαλονίκη οι ανεμβο-
λιαστοι είναι 120  σε σύνολο 440 ατόμων. Στην 
Επικράτεια δεν έχουν εμβολιαστεί 1.245 άτομα σε 
σύνολο 4.000, περίπου.

Σε ειδική συνεδρίαση 
η ανάπλαση της Αριστοτέλους

Συγκινήθηκε ο Ζέρβας 
Πάνω από 400 λεωφορεία 
στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη

Με γύψο στην πρώτη συνεδρίαση 
η Καλφακάκου

 Ειδική συζήτηση για την ανάπλαση της πλατείας και 
του άξονα της Αριστοτέλους, στο δημοτικό συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των αρχιτεκτόνων και 
των μελών της επιτροπής, ζήτησαν τόσο ο Βασίλης Γά-
κης όσο και ο Σπύρος Βούγιας. Οι δύο επικεφαλής των 
παρατάξεων τόνισαν πως θα πρέπει να ενημερωθεί το 
Σώμα και να τεθούν στους επιστήμονες οι όποιες απορίες 
και ενστάσεις.

 Στο Αντάμωμα των Σουλιωτών έδωσε το παρών ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δηλώ-
νοντας συγκινημένος και περήφανος που βρίσκεται στη 
γη των προγόνων του. ‘Αλλωστε, η καταγωγή της οικογέ-
νειάς του κ. Ζέρβα, από την πλευρά του πατέρα του, είναι 
από το Σούλι.

Με γύψο στο χέρι εμφανίστηκε στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης η Ρία 
Καλφακάκου. Η δημοτική σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ είχε 
ένα ατύχημα, το οποίο όμως, όπως φάνηκε, δεν ήταν αρ-
κετό να την κρατήσει μακριά από τις αυτοδιοικητικές της 
υποχρεώσεις αλλά και από την πρώτη συνεδρίαση μετά 
την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει παραλάβει 
ο ΟΑΣΘ το σύνολο από τα 80 λεωφορεία, για τα οποία 
υπεγράφη σύμβαση στο τέλος του Ιουλίου, επισήμανε ο 
πρόεδρος του ΟΑΣΘ Γιώργος Σκόδρας. Σύμφωνα με την 
ενημέρωσή του στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονί-
κης θα υπάρχουν πάνω από 550 διαθέσιμα λεωφορεία, 
σε καθημερινή βάση ενώ στο πολεοδομικό συγκρότημα 
πάνω από 400 λεωφορεία καθημερινά, όταν ο απαιτού-
μενος αριθμός με βάση το πρόγραμμα των δρομολογίων 
είναι 397 λεωφορεία.

karfitsomata



Πρότυπο διατροφολογικό κέντρο 
Παναγιώτα Βαρσαµά
Κλινική ∆ιατροφολόγος 
∆ιαχείριση ∆ιατροφικών διαταραχών και Παχυσαρκίας 
MSc στον ∆ιαβήτη 
Εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή 
Life Coaching 

∆ιεύθυνση: Κοσµά Αιτωλού & Ανδρούτσου 1 
Τηλέφωνο: 6973725774

Instagram: healthy_project_more_than_diet



Ό Άρης Σερβετάλης παίρνει από το χέρι την ταινία και την οδηγεί στα πιο βαθιά κι ουσιαστικά 
μονοπάτια του μυαλού και της καρδιάς, δηλαδή στην πίστη.

Ο άνθρωπος του Θεού 
στις αίθουσες της Θεσσαλονίκης 

CI
TY

Lig
ht

s ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Υποδεχόμαστε τον μεγάλο 
Μανώλη Μητσιά στην 1 
Σεπτεμβρίου στην Πλαζ 

Αρετσούς.

Η «Ιφιγένεια η εν 
Ταύροις» στο Θέατρο 
Δάσους 29-31.8 με 

Λένα Παπαληγούρα και 
Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη 

Η Ηλιάννα Ζέρβα, είναι μία 
σπουδαία ερμηνεύτρια, με 
μοναδικό λαϊκό χρώμα 

φωνής, που ήρθε για να μείνει 
στη μουσική σκηνή. 

Σελ. 25

Σελ. 24

Σελ. 24

Σελ. 22
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Φοβάμαι μόνο τη ζήλεια των ανθρώπων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΈΡΒΑ ΚΛΗΡΌΝΌΜΗΣΈ ΤΌ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΙΚΌ «ΜΙΚΡΌΒΙΌ»

Η Ηλιάννα Ζέρβα, είναι μία σπουδαία ερμηνεύτρια, με μοναδικό λαϊκό χρώμα φωνής, που ήρθε για να μείνει στη μουσική σκηνή. Η συνεργασία της 
με τη G Music, και το νέο της τραγούδι, «Βρες καμία άλλη», σηματοδοτούν την αρχή, μίας σπουδαίας καριέρας!

«Βρες καμία άλλη», ολοκαί-
νουργιο τραγούδι.. Ναι και είμαι 
πολύ χαρούμενη για αυτό. Από την 
πρώτη στιγμή που το άκουσα, ήθελα 
να μπω στο στούντιο. Ευχαριστώ, τη 
δισκογραφική μου εταιρία, G Music, 
που μου έδωσε την ευκαιρία να το 
ερμηνεύσω, αλλά και τους δημιουρ-
γούς του, τον Γιάννη Μαλλιά στους 
στίχους, και τον Ιορδάνη Παύλου 
στη μουσική. 

Μίλησε μας για τη ζωή μου, 
μέσα σε λίγες προτάσεις.. Ένα 
μίνι βιογραφικό σου; Γεννήθηκα 
στην Αθήνα όπου και μεγάλωσα, σαν 
μέλος, μιας καλλιτεχνικής οικογέ-
νειας .Πιστεύω, ότι έχω κληρονο-
μήσει το μικρόβιο της μουσικής ,από 
την μητέρα μου. Παρόλα αυτά, άρ-
γησα να αντιληφθώ την κλίση μου, 
στο τραγούδι και για αυτό ακολού-
θησα, ένα διαφορετικό αντικείμενο 
σπουδών, το οποίο με την σειρά του 
,με έφτασε στην Γερμανία. Εκεί μέσα 

στις μουσικές συγκεντρώσεις των 
ομογενών, ανακάλυψα, ότι ο προ-
ορισμός μου, ήταν το τραγούδι, και 
έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω, και επί 
σκηνής. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά 
και τα μειονεκτήματά σου; Σαν 
μειονεκτήματα, θα έλεγα ότι είμαι 
πολύ πεισματάρα ,θυμώνω εύκολα, 
με το άδικο και το “θράσος” των αν-
θρώπων. Τα πλεονεκτήματα μου εί-
ναι, ότι είμαι δίκαιη ,ότι κατανοώ και 
συμπονώ τους ανθρώπους και πάνω 
από όλα είμαι ειλικρινής. 

Πώς πήρες την απόφαση να 
πεις το «ναι» στη G Music; Η «G 
Music» είναι μια εταιρεία με αξιοπι-
στία, οι άνθρωποι της με έκαναν να 
αισθανθώ αμέσως εμπιστοσύνη και 
για αυτό είπα το ναι, σε αυτή την συ-
νεργασία. 

Ποιοι είναι οι μουσικοί σου 
στόχοι... Οι μουσικοί στόχοι μου 
είναι, να καταφέρω να ξεχωρίσω για 

την δουλειά και την ερμηνεία μου 
και να μπορέσω να αφήσω, το δικό 
μου αποτύπωμα, στο ελληνικό τρα-
γούδι. 

Ποια είναι η πιο δύσκολη και 
η πιο όμορφη στιγμή, που έχεις 
βιώσει στη δουλειά σου; Από τις 
πιο όμορφες στιγμές ,που έχω βιώ-
σει, ήταν η εκδήλωση θαυμασμού 
από τον κόσμο και η επαγγελματική 
επιβεβαίωση, από σπουδαίους καλ-
λιτέχνες. Αντίθετα, η πιο δύσκολη 
στιγμή για έμενα, ήταν όταν έχασα 
την γιαγιά μου και έπρεπε να βγω 
να τραγουδήσω. Εκείνη την στιγμή, 
έπρεπε να μετουσιώσω τον πόνο 
μου, σε ερμηνεία και αυτό ακριβώς 
έκανα. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 
φόβος σου; Φοβάμαι την ζήλια των 
ανθρώπων, διότι βγάζει στην επιφά-
νεια, τον πιο σκοτεινό τους εαυτό. 

 Ποιο είναι το μεγαλύτερο 
όνειρό σου; Το μεγαλύτερο όνειρο 

μου είναι, να ταυτιστεί ο κόσμος με 
τα τραγούδια μου και να αγγίξουν 
την ψυχή τους.

Για έναν έρωτα, θα παρατού-
σε την καριέρα σου; Ο άνθρωπος, 
που θα μου ζητούσε να εγκαταλεί-
ψω αυτό που αγαπάω, δεν θα ήταν 
έρωτας... Άρα δεν θα άξιζε, να δημι-
ουργήσω μαζί του, οικογένεια.

Ποιους καλλιτέχνες θαυμά-
ζεις; Θαυμάζω πολύ, τον Πασχάλη 
Τερζή, την Χάρις Αλεξίου και την  Πέ-
γκυ Ζήνα.

Ποιες είναι οι συμβουλές 
της μητέρας σου, που υπήρξε, 
μία μεγάλη κυρία του πεντα-
γράμμου, και εγκατέλειψε την 
καριέρα της, για την οικογένεια; 
Η καλύτερη συμβουλή, που μου έχει 
δώσει η μητέρα μου, είναι να παρα-
μείνω ο εαυτός μου, να μην υποκρί-
νομαι και να είμαι αυθεντική ,διότι 
μόνο έτσι, έχει αξία η επιτυχία.
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Το Στέκι στον Αφρό.θαλασσομεζέδες

FLASHBACK

▶ Η ΕΡΤ μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι της μυθοπλα-
σίας έτοιμη να χτυπήσει τον ανταγωνισμό με επίδοξες σειρές 
που ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα από τη νέα σεζόν. 
Εκτός, όμως, από νέες σειρές, θα επιστρέψουν και αγαπη-
μένες σειρές που έκαναν την εμφάνισή τους πέρυσι, αλλά 
γρήγορα αγαπήθηκαν από το κοινό.

▶ Συνεχίζονται «τα Καλύτερά μας Χρόνια» με τη σκηνοθεσία 
να αναλαμβάνει πλέον ο Νίκος Κρητικός που διαδέχεται τον 
Όλα Μαλέα, «η Τούρτα της μαμάς» με τον Αλέξανδρο Ρήγα 
να επιστρέφει στο σκηνοθετικό τιμόνι της σειράς, υπογράφο-
ντας το σενάριο παρέα με τον Δημήτρη Αποστόλου. «Χαιρέτα 
μου τον Πλάτανο» αν και πέρασε από 40 κύματα ο Πλάτανος 
επιστρέφει ανανεωμένος τη νέα σεζόν με νέους πρωταγω-
νιστές που έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες στο χωριό, 
«Ζακέτα να πάρεις» με τις Ελένη Ράντου, Δάφνη Λαμπρο-
γιάννη και Φωτεινή Μπαξεβάνη να έρχονται ετοιμοπόλεμες.
▶ Εκτός, όμως, από τις σειρές που είδαμε φέτος, η ΕΡΤ ετοι-
μάζει ακόμη 6 νέες παραγωγές: «Καρτ ποστάλ» ένα σίριαλ 
υπερπαραγωγή βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Βικτόρια 
Χίσλοπ και ακολουθεί τον Τζόζεφ (Ανδρέα Κωνσταντίνου), 
ένα Άγγλο αρχαιολόγο ελληνικής καταγωγής που επιστρέ-
φει στην πατρίδα για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια 
ανασκαφή.
▶ «Αγάπη Παράνομη»: Μεταφερόμαστε στην Κέρκυρα και το 
1906, όπου «ζωντανεύει» μια ιστορία παράφορου και παρά-
νομου πάθους, σε μια πατριαρχική κοινωνία, που δοκιμάζει 
τα όρια και τις αντοχές των ηρώων με πρωταγωνιστές το 
Νίκο Ψαρρά και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. 
▶ «Σε Ξένα Χέρια»: Γιάννης Μπέζος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Ρένια Λουιζίδου και Βάσω Λασκαράκη ενώνουν τις δυνάμεις 
τους σε μία υπόθεση με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελί-
ξεις κι έντονο σασπένς.

▶ «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου»: Ο Μανούσος 
Μανουσάκης ξαναχτυπά στην ελληνική τηλεόραση, αλλά 
αυτή τη φορά στην ΕΡΤ  με τρεις μίνι σειρές που βασίζονται 
σε έργα των Γαλάτειας Καζαντζάκη, Γιώργου Βυζιηνού και 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μέχρι στιγμής περισσότερες 
πληροφορίες έχουμε για τις δύο από τις τρεις σειρές. Η μία 
από αυτές είναι το Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου 
του Γιώργου Βυζιηνού.
▶ «Βαρδιάνος στα Σπόρκα»: Η επόμενη σειρά του Μανού-
σου Μανουσάκη που βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής 
ο Βαρδιανός στα Σπόρκα, που βασίζεται στο αριστούργημα 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μία ακόμη ανατριχιαστική 
ιστορία που ακολουθεί την γριά-Σκεύω, η οποία μεταμφιέ-
ζεται σε άντρα και γίνεται βαρδιάνος (φύλακας) στα σπόρκα 
(μολυσμένα, επιχόλερα καράβια) προκειμένου να σώσει το 
γιο της.

▶ «Πεθαίνω για σένα»: Μία ρομαντική σειρά για ένα πολύ 
ερωτευμένο ζευγάρι. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορί-
ες για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Το Στέκι στον Αφρό είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πυλαία, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Πλαστήρα. Ειδι-
κεύεται στους θαλασσομεζέδες κι από το 2013 σερβίρει καθημερινά  φρέσκα ψάρια και προσφέρει μια ιδανική 
ατμόσφαιρα στους πελάτες του για να απολαύσουν το ούζο.το τσίπουρο η το κρασί τους. Τα πιάτα που προσφέρει 
το Στέκι στον Αφρό είναι δύσκολο να τα βρει κανείς σε οποιοδήποτε μαγαζί και ξεχωρίζουν για την εμφάνιση, την 
ποσότητα αλλά και τη γεύση τους.Και είναι πιάτα θα σας ενθουσιάσουν και θα σας μείνουν αξέχαστα μέχρι την 
επόμενη φορά που θα το επισκεφθείτε ξανά. Διεύθ. Νικ. Πλαστήρα 66,Πυλαία. Τηλ. 2310 323379

Πίσω στον χρόνο και κάπου 
εκεί ην εποχή του σφοδρού και 

πολυσυζητημένου έρωτα της 
πολύ καλής μου φίλης Μιμής 
Ντενίση και Απόστολου Γκλέ-

τσου.Και μετά από μία μεγαλει-
ώδη πρεμιέρα ακολούθησε ένα 

εκπληκτικό πάρτυ στο μπαλκόνι 
του ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ που εκείνον 
τον καιρό έγραφε την δική του 

ιστορία στην διασκέδαση της 
πόλης και για τους νεότερους 
βρισκόταν στους χώρους του 
σημερινού Apollonia Politeia.

Στην παρέα και η κολλητή τους 
φίλη,η μοναδική και αξέχαστη 

Ζωή Λάσκαρη.
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Συναυλία Γιάννης 

Κότσιρας 
«Κοίτα Γύρω»

«Φοίνισσες» του 
Ευριπίδη στο 7ο 

Φεστιβάλ Δάσους

«Ιφιγένεια η εν Ταύροις» 
στο Θέατρο Δάσους

Μανώλης Μητσιάς: 
«50 χρόνια χρυσάφι»

Γιώργος Μαργαρίτης – 
Πέννυ Μπαλτατζή: «Εδώ 

τα καλά τραγούδια»

Επιθεώρηση : «1821» 
έρχεται στο θέατρο Δάσους 

Ο αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας και 
η παρέα του, που αποτελείται από 
εξαιρετικούς μουσικούς και σταθερούς 
συνεργάτες του τα τελευταία χρόνια, 
θα μοιραστούν και πάλι μαζί μας 
ξεχωριστές καλοκαιρινές βραδιές με 
αγαπημένα τραγούδια! Το Σάββατο 4 
Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Θέατρο 
Κήπου, θα παρακολουθήσουμε ένα 
πρόγραμμα με όλα του τα παλιά και 
νεότερα τραγούδια, εμπνευσμένες δια-
σκευές, αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό 
τραγούδι. Όλα όσα χρειαζόμαστε για να 
διασκεδάσουμε και να βγούμε από τη 
δυσκολία των καιρών.

Το Εθνικό θέατρο παρουσιάζει τις 
«Φοίνισσες» του Ευρυπίδη, τη δεύτερη 
καλοκαιρινή παραγωγή του στο Θέατρο 
Δάσους την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 
2021 στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ 
Δάσους 2021. Η αρχαία τραγωδία επα-
νέρχεται σε μία σύγχρονη παράσταση, 
υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη 
Μόσχου, για να συνθέσει ένα πολυπρό-
σωπο οικογενειακό και πολιτικό δράμα 
και να στρέψει το ενδιαφέρον σε αξίες 
όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η 
ισοτιμία.

Η τραγωδία του Ευριπίδη, που γράφτηκε ως 
συνέχεια της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, η «Ιφιγένεια 
η εν Ταύροις» ανεβαίνει στο θέατρο Δάσους από 
την Κυριακή 29 έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 
2021 στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Δάσους, 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη και ένα θία-
σο εξαιρετικών ηθοποιών. Λιτή, μα ουσιαστική 
η τραγωδία, γράφτηκε μέσα στα συντρίμμια 
του Πελοποννησιακού πολέμου και εξυμνεί 
μεγάλες αξίες όπως η αδελφική αγάπη και η 
δύναμη των συγγενικών δεσμών υπό αντίξοες 
συνθήκες. Στο έργο πρωταγωνιστούν η Λένα 
Παπαληγούρα, ο Μιχάλης Σαράντης , ο Νίκος 
Ψαρράς, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Προμη-
θέας Αλειφερόπουλος, ο Κίττυ Παϊταζόγλου  και 
η Χάρις Αλεξίου.

Θα υποδεχτούμε το φθινόπωρο με όλες τις τε-
ράστιες επιτυχίες που μας πρωτοτραγούδησε 
με ευγένεια και σπάνιο ήθος από το 1969 μέχρι 
σήμερα ο κορυφαίος Μανώλης Μητσιάς. Στη 
1 του Σεπτέμβρη, στις 21:15, ο μεγάλος αυτός 
καλλιτέχνης θα βρίσκεται στην Πλαζ Αρετσούς 
για το Παρα Θιν  ́Αλός 2021-«50 Χρόνια Χρυ-
σάφι». Μιας ζωής χρυσάφι, μια σπουδαία δια-
δρομή σε μια μοναδική βραδιά!  Μαζί του θα εί-
ναι ο Αχιλλέας Γουάστωρ στο πιάνο, ο Ηρακλής 
Ζάκκας στο μπουζούκι, ο Γιώργος Τσιατσούλης 
στο ακορντεόν, ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο 
μπάσο… και όλος ο κόσμος να σιγοτραγουδάει.

Ο Μαργαρίτης της παρέας, του χτες και του σή-
μερα, με την Πέννυ Μπαλτατζή, που βρίσκονται 
πρώτη φορά μαζί επί σκηνής, παρουσιάζουν μια 
μοναδική παράσταση που ενώνει αρμονικά το 
σύγχρονο με το κλασικό, την Παρασκευή 3 Σε-
πτεμβρίου στις 21:00, στο Θέατρο Κήπου. Μαζί 
τους o ανερχόμενος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης 
και μια εξαμελής ορχήστρα εξαίρετων μουσι-
κών.

Μετά την θερμή υποδοχή του κοινού στην Αθή-
να, η παράσταση «1821 – η επιθεώρηση», θα 
παρουσιαστεί στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο 
Δάσους το Σάββατο 4 & την Κυριακή 5 Σεπτεμ-
βρίου. Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, η θεατρική 
παραγωγή «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» παρουσιάζει, μια επι-
θεώρηση με την υπογραφή των Φοίβου Δελη-
βοριά και Δημήτρη Καραντζά γεμάτη μουσική, 
χρυσόσκονη, κριτική, χιούμορ και Ιστορία. Ο 
Φοίβος Δεληβοριάς και ο Δημήτρης Καραντζάς 
εξετάζουν εκ νέου τη σχέση μας με την εθνική 
ταυτότητα,  την επανάσταση, τα κατορθώματα 
και τα ατυχήματα των διακοσίων ετών. Η επι-
θεώρηση απαρτίζεται από ένα πλούσιο καστ και 
συνοδεύεται από ζωντανή μουσική από 4μελή 
ορχήστρα, μπαλέτα και χρυσόσκονη. 

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Πρεμιέρα είχε η πολυσυζητη-
μένη και πολυαναμενόμενη 
ταινία «Ο Άνθρωπος του 

Θεού» (The Man of God), την Τρίτη 
24 Αυγούστου, στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, στην Αθήνα, 
κλείνοντας έτσι το 11Ο Athens 
Open Air Film Festival. 

Ο λόγος γίνεται για μια ταινία βι-
ογραφική και θρησκευτική,  που πα-
ρουσιάζει τη ζωή και τις δοκιμασίες 
του Αγίου Νεκτάριου, ο οποίος αγι-
οποιήθηκε μετά τον θάνατό του.  Τη 
σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει 
η Γελένα Πόποβιτς, ενώ τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Άρης 
Σερβετάλης. Η ταινία είναι γυρισμένη 
στην Ελλάδα, ενώ η γλώσσα της είναι 
η Αγγλική. 

Το πλούσιο καστ των ηθοποιών 
απαρτίζεται από ταλαντούχους Έλλη-
νες και ξένους καλλιτέχνες, καθένας 
από τους οποίους δίνει μια ξεχωριστή 
ερμηνεία. Αυτοί είναι ο Χρήστος Λού-
λης, η Καριοφυλλιά Καραμπέτη, ο 
Νικήτας Τσακίρογλου, ο Γιάννης Στάν-
κογλου, η Τάνια Τρύπη, η Μαρθίλια 
Σβάρνα, ο Ιερώνυμος Καλετσάνος, ο 
Γιάννης Αναστασάκης, ο Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ο 
Ρώσος ηθοποιός Alexander Petrov και 
ο Αμερικανός,  Mickey Rourke.

Η ταινία προβάλλεται στις αίθου-
σες των κινηματογράφων, από την 
Πέμπτη μέχρι και την Τετάρτη 1 Σε-
πτεμβρίου. Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τον «Άνθρωπο 
του Θεού» στους εξής κινηματογρά-
φους: Σινέ Ωραιόκαστρο (Θερινός), 
Σινέ Πανόραμα (Θερινός), Σινέ Ναταλί 
(Θερινός), Σινέ Αύρα (Θερινός), Village 
Cosmos Θεσσαλονίκη, Cineplexx One 
Salonica (Θερινός), Cineplexx Θεσσα-
λονίκη και Θερινό Σινεμά Κορδελιού 
– Ευόσμου.

Η δημοτικότητα του Αγίου Νεκτά-

«Ο Άνθρωπος του Θεού»:
Οι πρώτες εντυπώσεις

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ριου Μητροπολίτη Πενταπόλεως προκα-
λεί τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάν-
δρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος 
Πατριάρχης Αιγύπτου, μέρος του κλήρου 
τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να εκδι-
ωχθεί από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, 
χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του 
τακτική, γίνεται ξακουστός και κοσμαγά-
πητος, και την ίδια εποχή επιδίδεται σε 
σπουδαίο συγγραφικό έργο. Ο φόρτος ερ-
γασίας όμως τον καταπονεί, και αποφα-
σίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα, όπου ξα-
ναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα 
ίδια του τα χέρια, το οποίο χάρη στη φήμη 

του μεγαλώνει. Η μονή όμως δεν ανα-
γνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος 
κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο 
Αρεταίειο νοσοκομείο, λίγο πριν το τέλος 
του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.

Η αρετή της ταινίας είναι ότι η Σέρβα 
σκηνοθέτης, Γελένα Πόποβιτς, αντιμετω-
πίζει τον ήρωά της με μια σεμνότητα, δεν 
είναι υπερφίαλη, δεν είναι μεγαλομανής. 
Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί μι-
λούν στ’ αγγλικά, προφανώς για να γίνει 
πιο ευπώλητο το φιλμ στο εξωτερικό, οι 
περισσότεροι σε επίπεδο κάτω του Lower, 
με αποτέλεσμα και να μην μπορούν να 

ερμηνεύσουν, αλλά και να χρειάζονται, 
έτσι κι αλλιώς, υπότιτλους για το διεθνές 
κοινό. Κι αν ο Μίκι Ρουρκ είναι ο μόνος 
αυθεντικός αγγλόφωνος, η άρθρωσή του 
είναι από μόνη της δυσνόητη. Μαζί με κά-
ποιους ηθοποιούς με μεγαλύτερη άνεση 
στη γλώσσα, όπως ο Αλέξανδρος Μυλω-
νάς, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Χρήστος 
Λούλης, ο Αρης Σερβετάλης διασώζεται, 
χάρη στο εκφραστικό του βλέμμα και μια, 
λες, εκ των έσω αγνότητα που γεμίζει τις 
σκηνές του.
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Εμβολιασμός και Νομοθετικό Πλαίσιο

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α 
Α Λ Ε Ξ Α Κ Η * 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα-
φος 3β του νόμου 4675/2020 
προβλέπεται υποχρεωτικότητα 

εμβολιασμού για «συγκεκριμένη ομάδα 
πληθυσμού» και όχι καθολικά, εφόσον 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων, 
αναπηριών ή βλαβών που θα πλήξουν 
τη δημόσια υγεία. Η υποχρέωση εμβολι-
ασμού μπορεί να επιβληθεί με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας 
Υγείας. 

Η ομάδα πληθυσμού στην οποία απευ-
θύνεται ο υποχρεωτικός εμβολισμός απο-
τελείται από «ειδικές και ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού» όπως τα παιδιά, οι ανήλικοι, 
μετακινούμενοι πληθυσμοί, πληθυσμοί που 
βρίσκονται σε κίνδυνο κλπ. Η απόφαση του 
Υπουργού Υγείας θα ορίζει πιο συγκεκριμένα 
την ομάδα του πληθυσμού που καθίσταται 
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με συγκεκρι-
μένο εμβόλιο, την περιοχή υπαγωγής στην 
υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα του 
εμβολιασμού, τη ρύθμιση της διαδικασίας 
εμβολιασμού κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟ που 
ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 
2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμ-
βασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση 
με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρι-
κής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική, άρθρο 5) και σύμφωνα με 
το άρθρο 12§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντο-
λογίας (Ν.3418/2005)απαιτείται να υπάρχει 
προηγούμενη ενημέρωση του ατόμου από 
τον θεράποντα ιατρό και ελεύθερη συναίνε-
ση του όταν πρόκειται για επέμβαση σε θέ-
ματα υγείας. Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να 

ενημερωθεί πρώτα για το σκοπό, τη φύση 
της επέμβασης και τους κινδύνους που 
αυτή ελλοχεύει. Η συναίνεση του ατόμου 
μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή προφορι-
κή ή έγγραφη.

Η συναίνεση σε ιατρική πράξη δεν 
προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα 
σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα αλλά 
μόνο δυνατότητα αντίληψης από το άτομο 
των συνθηκών και της σοβαρότητας τους.

Εξαίρεση απαίτησης συναίνεσης από 
τον ασθενή αποτελούν τα επείγοντα περι-
στατικά, περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτο-
νίας, σε επείγουσες περιπτώσεις που δεν 
δύνανται να συναινέσουν τα συγγενικά 

πρόσωπα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος(άρ-
θρο 3 Ν3478/2005).

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά στα με-
ταδοτικά νοσήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος 
μετάδοσης και σε αλλά άτομα (από το προ-
σβληθέν πρόσωπο-φορέα) και άρα υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία άλλων ατόμων μπο-
ρεί να δικαιολογείται κάποιος περιορισμός 
από το νομοθέτη. Ο περιορισμός αυτός αφο-
ρά στις ατομικές ελευθερίες(και όχι άλλα 
δικαιώματα του ατόμου) για τον περιορισμό 
μεταδοτικών ασθενειών καθώς εγγυάται την 
αποφυγή μετάδοσης και όχι τη θεραπεία της 
ασθένειας είτε σε συγκεκριμένο άτομο, αυτό 
όμως πάντα σχετίζεται και με το είδος και τη 
σοβαρότητα της μεταδοτικής νόσου άρθρα 
21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 του Συντάγματος, κα-
θώς και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 
(ε) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Μάλιστα το πνεύμα 
στο οποίο βασίζεται αυτός ο περιορισμός εί-
ναι πως ο κίνδυνος μετάδοσης μιας ασθένει-
ας θίγει τα δικαιώματα του ατόμου στο οποίο 
κινδυνεύει να μεταδοθεί η ασθένεια.

Βέβαια, ο εμβολιασμός δε μπορεί να κα-
θίσταται υποχρεωτικός χωρίς τη συναίνεση 
του ατόμου ακόμη και αν αφορά αντιμετώ-
πιση πανδημίας (καθώς αποτελεί ιατρική 
πράξη με την οποία γίνεται επέμβαση στο 
σώμα του ατόμου) και ο υποχρεωτικός του 
χαρακτήρας θα αντιβαίνει στον σεβασμό και 
στην προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρ-
θρο 2 Συντάγματος) οπότε και θα είναι πλή-
ρως αντισυνταγματική η επιβολή ποινικών 
κυρώσεων ή προστίμων σε περίπτωση μη 
εμβολιασμού.

Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ένα ή και 
περισσότερα εμβόλια να γίνουν έμμεσα υπο-
χρεωτικά ,δηλαδή για κάποιες κατηγορίες 

εργαζομένων (γιατρούς ,νοσηλευτές), για 
οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει με το 
αεροπλάνο ή να καθορίζεται ως κριτήριο για 
την ανάληψη θέσεων εργασίας σε πολυεθνι-
κές εταιρίες (κάτι που είθισται να γίνεται σε 
προσωπικό που προσλαμβάνεται σε μεγά-
λες αεροπορικές εταιρείες που ταξιδεύουν 
ανά τον κόσμο).Σύμφωνα με τη Γνώμη της 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής «Μεταδοτικά 
Λοιμώδη Νοσήματα: Δημόσιο Συμφέρον και 
Αυτονομία, εάν οι συνθήκες εκδήλωσης της 
επιδημίας ή πανδημίας είναι «εξαιρετικές» 
μπορούν να διευρύνονται οι δυνατότητες 
αυτενέργειας του ιατρού και των επιφορ-
τισμένων με την προστασία της υγείας αρ-
χών(άρθρο 8 Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη Βιοϊατρική-Οβιέδο)ώστε 
ακόμη και εάν χρειαστεί να επιτραπεί ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός προσώπων που, 
λόγω επαγγέλματος, αποτελούν σε υψη-
λό βαθμό φορείς μόλυνσης και μετάδοσης 
ασθενειών.

Ωστόσο βάσει της αρχής της αναλογι-
κότητας (άρθρο 25 Συντάγματος) μπορεί 
να επιβληθούν σε όσους δεν εμβολιαστούν 
περιορισμοί στις μετακινήσεις ως μέτρο για 
τον περιορισμό της διάδοσης. Μάλιστα κάτι 
τέτοιο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα 
που γίνονται παγκοσμίως συζητήσεις για 
«διαβατήριο εμβολιασμού» και κατά πόσο 
είναι δυνατό ή επιθυμητό να καθιερωθεί, με 
πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα 
να υποστηρίζουν την καθιέρωση του, όμως 
η πλειοψηφία των χωρών της ευρωπαϊκής 
ένωσης αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

*Η Τζίνα Αλεξάκη 
είναι δικηγόρος Αθηνών

OPINION

ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ (ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΦΟΡΕΑ) 
ΚΑΙ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ
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Πώς θα χαρακτηρίζατε τις δύο σεζόν με Covid; 
Σκληρός αγώνας επιβίωσης. Συνθήκες πρωτόγνω-
ρες και χτίζουμε αντοχές, βάζοντας σε απόλυτη προ-
τεραιότητα την υγεία όλων και τη θωράκιση της αξι-
οπιστίας της χώρας μας στα μάτια όλου του κόσμου. 

‘Αντεξε ο κλάδος των ξενοδόχων; Ερχόμαστε 
με μεγάλες ζημιές από το 2020 (-78% απώλεια 
τζίρου) που δεν αναπληρώθηκαν στο σύνολό τους 
από τα μέτρα στήριξης και τώρα κάνουμε μια σεζόν 
το ‘21 με κομμένη την ανάσα. Η αντοχή, λοιπόν, θα 
μετρηθεί όταν ξέρουμε τι έμεινε τελικά στο ταμείο.

Γιατί η Ελλάδα μαγεύει τους τουρίστες; Πρώτα 
και πάνω απ’ όλα για την αυθεντική φιλοξενία που 
έχουμε στο «DNA» μας. Την ικανότητα να κάνουμε 
μόνο φίλους και ένα μοναδικό φυσικό απόθεμα που 
θα πρέπει πάση θυσία να το προστατεύσουμε μέσα 
στην κλιματική κρίση. Έχουμε μια μακραίωνη ιστο-
ρία με μοναδικά μνημεία που επιβεβαιώνουν πως 
από δω ξεκίνησαν όλα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να 
προσφέρουμε αυτή τη «μαγεία» χωρίς εκπτώσεις.

’Εχουν αλλάξει οι απαιτήσεις των τουριστών; H 
ποιότητα και η αυθεντικότητα των εμπειριών γίνεται 
όλο και πιο κυρίαρχη τάση, ενώ και για τα αμέσως 
επόμενα χρόνια το μοντέλο του «μαζικού τουρι-
σμού» θα παραμείνει ακμαίο. Έχουμε σταθερή επιδί-
ωξη την αναβάθμιση του προϊόντος μας, ώστε να εί-
ναι διαρκώς ανταγωνιστικό και «value for money». 

Ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές; Εκεί που μπο-
ρείς να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι διαρκώς σε επα-
φή με τη φύση, ασφαλής και μακριά από τα άγχη της 
καθημερινότητας.   

Πότε κάνουν διακοπές οι ξενοδόχοι; Είναι μια 
ερώτηση που αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας ξενο-
δόχος στο μυαλό του. Μετά την υποχρεωτική διακο-
πή των δραστηριοτήτων μας λόγω της πανδημίας, 
στο μυαλό μας έχουμε μόνο να δουλέψουμε.  

Προσωπικός «παράδεισος»...
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει... Είναι ο τόπος μου, 

οι ρίζες μου, οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. 
Μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω πραγματικότητα 
τα όνειρά μου και νιώθω το χρέος να ανταποδώσω, 
συμβάλλοντας από κάθε πόστο ευθύνης σε ένα κα-
λύτερο μέλλον για τη Χαλκιδική και τους Χαλκιδι-

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ο Γρηγόρης Τάσιος κλήθηκε να κρατήσει γερά το «τιμόνι» του τουρισμού σε μία «κακοτράχαλη» δια-
δρομή, όπως αυτή της πανδημίας. Βέβαια, είχε και την εμπειρία. Απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. 

Κι αν σκέφτεστε πως οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν, κανείς δεν μας σταματάει από το να προγραμματίσουμε τις αμέσως επόμενες...

Γρηγόρης Τάσιος 
Το μοντέλο του  μαζικου τουρισμού θα παραμείνει ακμαίο 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

κιώτες.
Είστε υπερήφανος για… Για την εμπιστοσύνη 

των συναδέλφων στο πρόσωπό μου, μέσα στη δυ-
σκολότερη συγκυρία όλων των εποχών για τον κλά-
δο.  

Χαλάτε χατίρια στις κόρες; Οι αδυναμίες δεν 
κρύβονται, είναι αλήθεια. Αλλά πάντα με μέτρο. Έχει 
πολύ μεγάλη αξία για τη νέα γενιά να μαθαίνει την 

ευθύνη και την προσπάθεια.  
Πώς φαντάζεται το επόμενο καλοκαίρι ο Γρηγό-

ρης Τάσιος; Μια ευχή και μια ελπίδα έχουμε όλοι. Να 
έχει τελειώσει οριστικά η περιπέτεια της πανδημίας, 
να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας και να μην ξανα-
ζήσουμε φυσικές καταστροφές που πέραν όλου του 
υπόλοιπου κόστους, επηρεάζουν αρνητικά και τον 
τουρισμό.
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Η KARFITSA 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ 

ΝΕΟ ΠΑΟΚ ΤΟΥ 
ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 
ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2021-2022

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή του στο θρόνο του πρωταθλητή ο ΠΑΌΚ ετοιμάζεται να ριχτεί στη 
μάχη του νέου πρωταθλήματος έχοντας και πάλι για «στρατηγό» του, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που 
επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του αήττητου νταμπλ.

Ομολογουμένως το έργο του Δικε-
φάλου δεν θα είναι εύκολο, παρόλα 
αυτά, οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν και 
ευελπιστούν το τέλος της σεζόν να 
τους βρει και πάλι πρωταθλητές. Με τη 
σεζόν στην Ελλάδα - τουλάχιστον - να 
παραμένει ανενεργή ο νέος ΠΑΟΚ του 
Ρουμάνου τεχνικού ήδη έχει δώσει τα 
πρώτα του επίσημα παιχνίδια στο πλαί-
σιο των προκριματικών του Europa 
Conference League.

Μέχρι στιγμής οι Ασπρόμαυροι 
έχουν αποκτήσει τέσσερις ποδοσφαι-
ριστές, ενώ επίκειται η άφιξη τουλά-

χιστον δύο ακόμα μεταγραφών μέχρι 
το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. 
Βέβαια, ήδη ο Δικέφαλος μετράει ένα 
πλήγμα με τον Νέλσον Ολιβέιρα που 
αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την 
ΑΕΚ για να ηγηθεί της επίθεσης να έχει 
υποστεί ρήξη χιαστών κάτι που θα τον 
κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχι-
στον έξι μήνες.

Οι νέες προσθήκες
Πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη 

για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Λούκας Τέιλορ. 
Ο Βραζιλιάνος μπακ αποκτήθηκε ως 
ελεύθερος από την Ουκρανική Ντνί-

προ. Ο 26χρονος αγωνίζεται ως δεξιός 
μπακ και μετά από εισήγηση του Λου-
τσέσκου ήρθε στον Δικέφαλο προκει-
μένου μαζί με τον Ροντρίγκο Σοάρες 
να αποτελέσουν το δίδυμο στο δεξί 
άκρο της άμυνας. Επόμενη προσθήκη 
ήταν ο Νέλσον Ολιβέιρα. Η διαδρομή 
του γνωστή, το ίδιο και οι επιδόσεις 
του. Ο Πορτογάλος επιθετικός έμεινε 
ελεύθερος από την ΑΕΚ και ο Ρου-
μάνος τεχνικός, άμεσα, ζήτησε και 
μετά από ενέργειες της Ασπρόμαυρης 
διοίκησης ήρθε στην Τούμπα για να 
λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα. 
Ο 29χρονος ξεκίνησε από νωρίς την 

Τα θέλει όλα χωρίς εκπτώσεις 

Του Θωμά Μίχου
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απόσβεση με γκολ στην Ιρλανδία στο 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, 
όμως η τύχη του γύρισε την πλάτη στη 
ρεβάνς της Τούμπας, αφού σε μία ανύ-
ποπτη φάση χτύπησε στο γόνατο και τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν 
ρήξη πρόσθιου χιαστού. Λίγες ημέρες 
πριν ο Δικέφαλος ολοκληρώσει το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 
στην Ολλανδία, αποκτήθηκε ο Γιάσμιν 
Κούρτιτς. Ο 32χρονος Σλοβένος χαφ 
με δεκαετή θητεία στα γήπεδα της 
Serie A, ήρθε με σκοπό να ηγηθεί της 
μεσαίας γραμμής, σε μία θέση που ο 
ΠΑΟΚ «πονούσε» και ο Λουτσέσκου 
εξ’ αρχής είχε ζητήσει ενίσχυση. Τε-
λευταία άφιξη ήταν αυτή του Τσούμπα 
Άκπομ. Ο Βρετανός στράικερ, επέστρε-
ψε στον Δικέφαλο για να δώσει λύσεις 
στην επίθεση μετά τον τραυματισμό 
του Νέλσον Ολιβέιρα. Ο Άκπομ ήρθε με 
ετήσιο δανεισμό από τη Μίντλεσμπρο, 
ενώ στη συμφωνία μεταξύ των δύο 
συλλόγων υπάρχει και οψιόν αγοράς 
του.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΗΛΙΚΙΑ-ΘΕΣΗ
> Λούκας Τέιλορ, 26 ετών, 
δεξιός μπακ
> Νέλσον Ολιβέιρα, 29, επιθετικός
> Γιάσμιν Κούρτιτς, 32, κεντρικός 

μέσος
> Tσούμπα Άκπομ, 26, επιθετικός

Τι ψάχνει 
Με την μεταγραφική περίοδο να 

έχει μπει για τα καλά στην τελική της 
ευθεία στον ΠΑΟΚ αναζητούν έναν 
αριστερό μπακ για να πλαισιώσει τον 
Βιεϊρίνια, αλλά και ένα ακόμα εξτρέμ 
για να δώσει βάθος σε αυτή τη θέση. 
Υπό προϋποθέσεις δεν αποκλείεται να 
κινηθεί για την απόκτηση και επιτελι-
κού μέσου ανάλογα με το τι θα συμ-
βεί με τον Σίντζι Καγκάβα που είναι 
πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την 
Τούμπα έξι μήνες μετά την έλευσή 
του. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι 
εκλεκτοί έχουν εντοπιστεί και μάλιστα 

οι συζητήσεις μαζί τους είναι σε προ-
χωρημένο επίπεδο. Πρόκειται για τους 
Αλεξάντρου Μιτρίτα και τον Φερέιρα 
Σίντκλεϊ. Ο πρώτος είναι Ρουμάνος εξ-
τρέμ και ο δεύτερος Βραζιλιάνος αρι-
στερός μπακ. Αμφότεροι κατά τα φαι-
νόμενα αναμένονται μέχρι και σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη.

Ποιοί έφυγαν 
Ο ΠΑΟΚ μετά τον Δημήτρη Γιαν-

νούλη που αποκτήθηκε από τη Νόριτς 
έναντι 9 εκ. ευρώ (συνολικό κόστος 
μεταγραφής), πούλησε στον αγγλικό 
σύλλογο και το «golden boy» του τον 
Χρήστο Τζόλη, με τη Νόριτς να βγά-
ζει από τα ταμεία της επιπλέον 11 εκ. 
ευρώ (συν δύο αν πιάσει μπόνους) για 
να τον κάνει δικό της. Την ίδια ώρα 
αποχώρησε για τον Λεβαδειακό ο νε-
αρός, Γιώργος Βρακάς, ενώ συνεχί-
ζουν ως δανεικοί σε Μάλμε και Βάσκο 
Ντα Γκάμα, οι Τσόλακ και Λέο Ζαμπά. 
Πάντως μέχρι το φινάλε της μεταγρα-
φικής περιόδου δεν αποκλείεται να 
προστεθούν κι άλλοι παίκτες σε αυτή 
τη λίστα, με τους Εσίτι και Λάμπρου να 
είναι ενδεχομένως δύο εξ’ αυτών.

Ο προπονητής 
Οι συστάσεις περιττεύουν. Ο Ραζ-

βάν Λουτσέσκου, ο πιο πετυχημένος 
προπονητής της ιστορίας του Δικεφά-
λου, επέστρεψε για να γευτεί και να 
οδηγήσει τον σύλλογο σε νέους τίτ-
λους. Μετά την αποχώρησή του από 
την Αλ Χιλάλ, οι ιθύνοντες του Ασπρό-
μαυρου συλλόγου δεν άφησαν την ευ-
καιρία να πάει χαμένη. Πόνταραν στις 
εξαιρετικές σχέσεις που είχαν «χτίσει» 
με τον Ρουμάνο τεχνικό, αλλά και στην 
επιθυμία του ίδιου να επιστρέψει στην 
Ελλάδα και κατάφεραν να τον φέρουν 
ξανά στην Τούμπα. Ο Ραζβάν Λου-
τσέκου, μαζί με όλο το επιτελείο του, 
ήρθε στον ΠΑΟΚ και σήκωσε ψηλά τον 
πήχη με το «καλημέρα» τονίζοντας 
πως ήρθε για να κατακτήσει και πάλι 
το νταμπλ.

Γιάσμιν Κούρτιτς Ράζβαν Λουτσέσκου

 Τσούμπα Άκπομ

Λούκας Τέιλορ Νέλσον Ολιβέιρα
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«Κατανοώντας την αυτοτραυματική συμπεριφορά»

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Η φράση «αυτοτραυματική συμπεριφο-
ρά» μπορεί να δημιουργεί εικόνες εφήβων 
ατόμων με περικοπές και τραύματα στο 
σώμα τους. Η αλήθεια είναι ότι ο αυτοτραυ-
ματισμός μπορεί να συμβεί σε άτομα οποιασ-
δήποτε ηλικίας, σε παιδιά, εφήβους και ενή-
λικες, σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες.

Άτομα που αυτοτραυματίζονται ή κό-
βονται είναι άτομα που πονάνε. Είναι πολύ 
σημαντικό να παρατηρήσετε τον συναισθη-
ματικό πόνο - όχι μόνο την εξωτερική του 
έκφραση - και να αντιμετωπίσετε το άτομο 
που χρησιμοποιεί αυτοκαταστροφικές συ-
μπεριφορές με κατανόηση και συμπόνια.

Είναι δύσκολο να βρεθούν ακριβή στατι-
στικά στοιχεία σχετικά με τον αυτοτραυματι-
σμό, διότι πολλά περιστατικά δεν αναφέρο-
νται. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν πολύ. μεταξύ 
3% και 38% ενώ φαίνεται οι έφηβοι και οι 
νεαροί ενήλικες να εμπλέκονται σε αυτοκα-
ταστροφικές συμπεριφορές.

Τι είναι η αυτοτραυματική συμπεριφορά;
Το κόψιμο είναι η πιο συχνά αναγνωρι-

σμένη μορφή αυτοτραυματισμού. Αλλά ο αυ-
τοτραυματισμός έρχεται σε πολλές μορφές. 
Ο ορισμός αφορά οποιαδήποτε αυτοτραυ-
ματική συμπεριφορά που είναι επιβλαβής 
και χρησιμοποιείται ως μέσο αντιμετώπισης 
του ψυχικού πόνου με σκοπό την συναισθη-
ματική ανακούφιση. Μερικά συγκεκριμένα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Τομές στο σώμα.
• Σκόπιμα σπασίματα οστών.
• Διάτρηση του δέρματος με καρφίτσες ή 

άλλα αντικείμενα.
• δημιουργία εγκαυμάτων σε διάφορα 

μέρη του σώματος.
• Τράβηγμα των μαλλιών, των νυχιών ή 

κομμάτια του δέρματος.
• Χτυπώντας το κεφάλι, τα χέρια, τα πό-
δια, τα γόνατα ή τα άκρα σε σκληρές επι-
φάνειες.

• Χαστουκίζοντας ή δίνοντας γροθιές 
στον εαυτό. 

Είναι φυσικό να αισθάνεστε σοκ ή 
δυσπιστία όταν αντικρίσετε μία αυτο-
καταστροφική συμπεριφορά. Φαίνεται 
απίστευτο σε εκείνους που δεν βιώνουν 
τόσο συναισθηματικό πόνο που κάποιος 
θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο πάρει 
ένα ξυράφι και να κόψει το χέρι του ή να 
καεί για να αντιμετωπίσει τα συντριπτικά 
του συναισθήματα.

Είναι σημαντικό να δούμε τον αυτο-

τραυματισμό ως ένα είδος μετα-επικοινω-
νίας γύρω από τον συναισθηματικό πόνο 
κάποιου - η συμπεριφορά έχει νόημα ή αξία 
για το άτομο που το κάνει και ότι το νόημα 
ή η κατανόηση είναι τόσο σημαντική για να 
προχωρήσουμε στην θεραπεία.

Γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτο-
τραυματικές συμπεριφορές;

Η αυτοτραυματική συμπεριφορά είναι 
ένας μηχανισμός αυτορρύθμισης και, για 
μερικούς ανθρώπους, ένας μηχανισμός αυ-
το-τιμωρίας. Μερικές φορές οι άνθρωποι θα 
τραυματίσουν τα μέρη του εαυτού τους για 
τα οποία αισθάνονται «άσχημα». Είναι σαν 
αυτά τα μέρη να «τιμωρούνται» για να βο-
ηθήσουν τους ανθρώπους να νιώθουν λιγό-
τερο ντροπιασμένοι ή λιγότερο άσχημα για 
τον εαυτό τους.

Άλλοι άνθρωποι λένε ότι χρησιμοποι-
ούν τη συμπεριφορά αυτή ως απόσπαση της 
προσοχής τους από το αντικείμενο του ψυχι-
κού πόνου τους. Ο σωματικός πόνος άλλω-
στε βοηθά ένα άτομο να αποσυνδεθεί από 
τον συναισθηματικό πόνο του.

Η συμπεριφορά μπορεί επίσης να τραβή-
ξει την προσοχή των γύρω. 

Πώς να βοηθήσεις κάποιον που έχει αυ-
τοτραυματικές συμπεριφορές

Είναι θλιβερό να βλέπεις ένα αγαπημέ-
νο άτομο να χρησιμοποιεί αυτές τις συμπε-
ριφορές. Μπορεί να είναι δελεαστικό να το 
κρίνεις ή να του φωνάξεις για να ενεργήσει 
με τρόπο που φαίνεται παράλογο για εκεί-
νον. Ωστόσο, η εστίαση στη συμπεριφορά 
αυτή διατηρεί τον βαθύτερο πόνο. Αυτό που 

είναι σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση ότι 
το άτομο κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί για να 
αντιμετωπίσει έναν κόσμο που τον κάνει να 
αισθάνεται τρομαγμένος ή συντετριμμένος.

Είναι δύσκολο να είσαι συμπονετικός αν 
δεν καταλαβαίνεις τον αγώνα του ατόμου να 
διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Φράσεις 
όπως: «Είσαι τρελός; Τι έκανες;», μπορεί  
επιδεινώσουν προσωρινά την κατάσταση.  

Τα αγαπημένα άτομα μπορούν να βοη-
θήσουν τη διαδικασία επούλωσης επιστρέ-
φοντας με νέα συμπόνια εκείνη τη στιγμή: 
«Λυπάμαι για αυτό. Θέλω απλώς να ξέρεις 
ότι σ ‘αγαπώ και καταλαβαίνω ότι κάτι σου 
συμβαίνει.»

Αν αγαπάς κάποιον που χρησιμοποιεί αυ-
τοτραυματική συμπεριφορά, δεν μπορείς να 
μείνεις ανεπηρέαστος. Ίσως είναι ωφέλιμο 
να συμβουλευτείς κάποιον ειδικό ψυχικής 
υγείας για να καταφέρεις να είσαι λειτουρ-
γικός και βοηθητικός στα αντίστοιχα δεδο-
μένα.

Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι να λάβει 
βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας το ίδιο το 
άτομο ώστε να κατακτήσει δεξιότητες αυτο-
φροντίδας και αυτοσυμπόνιας. Η κατάκτηση 
αυτών,  βοηθά τους ανθρώπους αυτούς να 
ανακαλύψουν υγιείς τρόπους διαχείρισης 
τόσο του εαυτού τους, όσο και των σχέσεων 
τους με τους άλλους και τους ωθεί στο να 
εγκαταλείψουν συμπεριφορές που δυσκο-
λεύουν την καθημερινότητά τους. 

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΟΙ ΑΘΡΩΠΟΙ ΘΑ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΑ 
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 

«ΑΣΧΗΜΑ» ΣΑ ΝΑ 
«ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ» 
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ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΙ Η 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΣΧΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΤΟΥΣ
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3, 
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Αγίου Δημητρίου 63, 2310252520

Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 
2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 

6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Ergon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294

Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομής




