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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Της γενιάς εκείνης 
της δόθηκε μια 

μοναδική ευκαιρία 
να αλλάξει την 

Ελλάδα. Την άλλαξε 
κατεύθυνση και τα 

φώτα μαζί. 
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Όταν τα ζιβάγκο έγιναν PRADA

Από Πολυτεχνείο εκεί στα 70s δεν καταλάβαινα και πολλά. Ημουν στο στάδιο του πι-
τσιρικά που ενδιέφεραν μόνο οι βόλτες με ποδήλατο και πάντα με βοηθητικές. Μ’ άρεσε 
όμως να τους ακούω γιατί περισσότερο εστίαζαν στο καμάκι που έκαναν στα κουτούκια που 
γιόμιζαν από φοιτηταριά έστω διανθισμένα με τα τσιτάτα του προλεταριάτου. Η αριστερά 
και τα ζιβάγκο ήταν η μόδα, τα πανεπιστήμια γαλουχούσαν τους επόμενους Τσε και Μπο-
λιβάρ τη στιγμή που στην ιχνηλατημένη τότε ΕΟΚ προχωρούσαν στα Μεταπτυχιακά και την 
εξειδίκευση. Κάποιους τους κοίταζα με δέος, πάντα είχα  να ακούσω και από μια ιστορία της 
εξέγερσης. Στη φαντασία μου το τριήμερο αυτό διαρκούσε κανένα χρόνο κι αν μπορούσε 
να υπολογίσω τις αφηγήσεις των «εντός χώρου» εξεγερμένων, το Πολυτεχνείο θα πρέπει 
να φιλοξενούσε το μισό πληθυσμό της χώρας. Οποιοσδήποτε μπορεί να κλέψει λίγη από τη 
λάμψη της ηρωικής ημέρας. Σε ποιόν θα δώσει λογαριασμό; Άλλωστε οι «επώνυμοι» της 
εποχής φροντισαν να εξαργυρώσουν στο όνομα της Δημοκρατίας, την «ανιδιοτελή» μάχη 
τους για αυτά που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα. Για τους υπόλοιπους αρκεί η αναμνησι-
ολογία. 

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η γενιά του Πολυτεχνείου απέτυχε παταγωδώς. Ας αφήσουμε 
στην άκρη εκείνους που ούτως η άλλως ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στην ιδέα του 
λυτρωμού. Οι περισσότεροι αυτοαναγορεύτηκαν σε illuminati. Δεν άντεχαν όμως τόσο ... 
φως. Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που νικά το μεγαθήριο και ξαφνικά τυφλώνεται από τη 
δημοσιότητα, είναι σαν τον ταλαντούχο αθλητή που ντοπάρεται επειδή νιώθει ανασφαλής 
για να αντέξει στο χρόνο, είναι σαν το Διάκο που αποθρασύνεται στην πρώτη λειτουργία 
και νιώθει Αρχιμανδρίτης. Αλλά ποιός να τους σταματήσει; Στα 70ς οι μετριοπαθείς φωνές 
ακουγόταν ψίθυροι και οι προειδοποιήσεις για το στραβό αρμένισμα της μεταπολίτευσης 
ενοχλούσαν σαν βουβουζέλα εν μέσω θέρους. Της γενιάς εκείνης της δόθηκε μια μοναδική 
ευκαιρία να αλλάξει την Ελλάδα. Την άλλαξε κατεύθυνση και τα φώτα μαζί. Πού είναι οι 
...ήρωες του Πολυτεχνείου; Οσοι δεν εξαργύρωσαν την «επιτυχία τους» με θώκους ή θωκί-
σκους, επέλεξαν την ανωνυμία τους, τριγυρνώντας κάπου στα Εξάρχεια. Ισως να είναι και οι 
πιο ειλικρινείς. Οι περισσότεροι συμβιβάστηκαν στην Δημοκρατία του «λες ό,τι θέλεις, αλλά 
κάνεις ό,τι λένε». 

Το χειρότερο είναι ότι το Πολυτεχνείο δεν ζει, δεν ξανάρχεται, δεν αναβιώνει. Απλώς το 
θυμάσαι σαν τα σόλο του Χέντριξ και τις ψυχεδέλειες της Σλικ στο Γούντστοκ. Ακόμη και 
ραδιόφωνο είναι περιττό να φτιάξεις. Προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή, live streaming με 
play list, μπόλικο betting και δωρεάν τσιτάτα. Κι αν η μόδα επέβαλε ζιβάγκο θα φρόντιζαν 
να είναι Prada. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
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Οσοι ανυπομονούσατε να έρθει ο 
καιρός για να απολαύσετε στο 
σπίτι συναρπαστικές σειρές, η 

COSMOTE TV θα σας αποζημιώσει στη 
διάρκεια του Νοεμβρίου. Πέντε σειρές 
που τα έχουν όλα: Δίψα για αίμα, ίντρι-
γκες στο βωμό της εξουσίας, ιστορίες 
επιβίωσης και προδοσίας συνθέτουν έναν 
συναρπαστικό τηλεοπτικό μήνα με νέες 
ξένες σειρές.

O serial killer, που έγραψε τη δική του 
τηλεοπτική ιστορία, Dexter (Μάικλ Σι Χολ), 
επιστρέφει με το «Dexter: New Blood», 
την πολυαναμενόμενη συνέχεια της πολυ-
βραβευμένης σειράς. Η Ελ Φάνινγκ γίνεται 
στόχος νέων αντιπάλων όταν κατακτά το 
ρωσικό θρόνο στη δεύτερη σεζόν του υπο-
ψήφιου για Emmy «The Great», ενώ μία 
ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών δίνει αγώνα 
να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από ένα αε-
ροπορικό ατύχημα στο πολυαναμενομενο 
«Yellowjackets». Επίσης, ένα μυστήριο παι-
δικής εξαφάνισης ψάχνει λύση στο αστυνο-
μικό «Witnessess», την ώρα που οι σοροί 
έξι ατόμων, αναστατώνουν την αστυνομία 
του Λονδίνου στο θρίλερ «Ragdoll». Τι άλλο 
να ζητήσουμε για να παρασυρθούμε σε ατε-
λείωτο binge-watching;

Έχουμε λοιπόν: 

Dexter: New Blood 
Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πο-

λυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ 
επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του μανια-
κού δολοφόνου, που τον καθιέρωσε. Στην 
πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο 
Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη 
ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» 

του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, 
μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει 
τη λαχτάρα του για αίμα. Η σειρά προβάλλε-
ται κάθε Δευτέρα στις 23.00, στο COSMOTE 
SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική. 

The Great 
H συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμά-

ρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την 
«Ευνοούμενη») αφηγείται με έναν σουρεα-
λιστικό τρόπο την πορεία της Μεγάλης Αι-
κατερίνης έως την κατάκτηση του ρωσικού 
θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε 
αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα 
και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής 
αυλής. Στη 2η σεζόν του The Great, η Αικα-
τερίνη κατακτά τελικά τον θρόνο μετά την 
επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της, 
αλλά πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη 
του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμ-
φάνισή τους. Στην προσπάθειά της να φέρει 
τον Διαφωτισμό στη Ρωσία, θα έρθει αντιμέ-
τωπη με δικαστήρια, αυλικούς, πολιτικούς 
αντιπάλους και την ίδια της την μητέρα (Γκί-
λιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξανα-
δεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο πλέον, 
σύζυγό της. Και τα 10 επεισόδια της σειράς 
θα κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 20/11 στο 
COSMOTE TV PLUS. 

Yellowjackets 
Ένα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλή-

γει σε τραγωδία, όταν το αεροπλάνο πέφτει 
και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων 
μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμέ-
νη στην άγρια φύση. Εκεί, μακριά από κάθε 
ένδειξη πολιτισμού, τα κορίτσια καλούνται 
να παλέψουν για τη ζωή τους. Η σειρά θα 
κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE 

SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα της 
στις ΗΠΑ, την Τρίτη 16/11 στις 22.00.  

Witnesses 
Ένα δεκάχρονο κορίτσι απάγεται στη 

μέση του πολυσύχναστου Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας στο Βερολίνο. Κανείς δεν ανα-
λαμβάνει την ευθύνη, ενώ το μόνο κλειδί 
για τη διάσωσή της φαίνεται να είναι θαμμέ-
νο στις μνήμες όσων είδαν το περιστατικό. 
Ο πατέρας του κοριτσιού, εξέχων πολιτικός, 
αναθέτει σε μία επιστήμονα που ειδικεύεται 
στην ανάλυση αναμνήσεων, τις έρευνες για 
την εύρεση του παιδιού. Επιφορτισμένη με 
την αξιολόγηση των μνημών οκτώ βασικών 
μαρτύρων και με τα χρονικά περιθώρια να 
πιέζουν ασφυκτικά, η γιατρός βρίσκεται 
μπλεγμένη σε έναν ιστό δόλου, ίντριγκας 
και προδοσίας. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη 
on demand (COSMOTE TV PLUS). 

Ragdoll 
Ο άρτι αφιχθείς στο Λονδίνο ντετέκτιβ 

Νέιθαν Ρόουζ καλείται να εξιχνιάσει μια σο-
καριστική δολοφονία έξι ατόμων, των οποί-
ων τα σώματα έχουν τεμαχιστεί και ραφτεί 
σε ένα γκροτέσκο σχήμα, με το παρατσού-
κλι «The Ragdoll». Όμως με τις έρευνες να 
μην οδηγούν πουθενά και τον δολοφόνο 
να χλευάζει την αστυνομία στέλνοντάς της 
τη λίστα με τα επόμενα θύματά του, και το 
όνομα του ντετέκτιβ ανάμεσά τους, οι αστυ-
νομικοί έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τους 
συναδέλφους τους, όσο και με την δημόσια 
αμφισβήτηση. Το Ragdoll θα κάνει πρεμιέ-
ρα την Παρασκευή 12/11 στο COSMOTE TV 
PLUS.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι top 5 ξένες σειρές που θα μας καθηλώσουν

Η COSMOTE TV ΜΑΣ 
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΕΝΑ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 
ΝΟΕΜΒΡΗ
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ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ...ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!

ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ UNESCO ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

    Τι ρόλο μπορεί να παίξει η παραδοσιακή κουζίνα 
ενός τόπου στην επιλογή κάποιου τουριστικού προορι-
σμού; Για αρκετούς -ψαγμένους και μη- σίγουρα μεγάλο, 
αφού οι γεύσεις μπορούν από μόνες τους να δημιουρ-
γήσουν όμορφες αναμνήσεις σε ένα ταξίδι. ‘Ετσι, η Θεσ-
σαλονίκη έχει πλέον να «υπερηφανεύεται» πως εκτός 
από μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ομορφιά του πα-
ραλιακού μετώπου, φιλοξενία των κατοίκων, νυχτερινή 
διασκέδαση, προσφέρει σε κάθε επισκέπτη νόστιμα και 
προσεγμένα τοπικά πιάτα. Και μάλιστα με τη ...βούλα. Δι-
ότι είναι η πρώτη ελληνική πόλη που κατάφερε να εντα-
χθεί στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον 
τομέα της γαστρονομίας. 

    Η προσπάθεια της αντιδημαρχίας Πολιτισμού και 
Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης για ένταξη στο Δί-
κτυο επιβραβεύτηκε καθώς ο φάκελος που κατατέθηκε 
στην UNESCO ήταν πλήρης κι έτσι η πόλη διακρίνεται 
διεθνώς για τις δημιουργικές της γεύσεις με απώτερο 
στόχο την προσέλκυση ακόμη περισσότερων τουριστών.

    Μέχρι στιγμής στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων 
Γαστρονομίας (Creative cities of gastronomy network) 
της UNESCO έχουν ενταχθεί 36 πόλεις από όλο τον κό-
σμο, όπως η Τοσκάνη, η Πόλη του Παναμά, η ‘Αλμπα με 
τη διάσημη τρούφα της, το Μακάου με το μείγμα κοντο-
νέζικων και πορτογαλικών μαγειρικών επιρροών κ.α. 

    «Το σημαντικότερο όφελος από την ένταξη της Θεσ-
σαλονίκης στο Δίκτυο είναι η δυνατότητα που παρέχεται 
ώστε να ενδυναμωθεί το branding της πόλης, να αναδει-
χθεί σε παγκόσμια κλίμακα η μοναδική πολιτιστική της 
κληρονομιά, η οποία και προωθείται ως γαστρονομικός 
τουριστικός προορισμός», δηλώνει η αντιδήμαρχος Πο-
λιτισμού και Τουρισμού, Μαρία Καραγιάννη.

    Επίσης στα οφέλη συμπεριλαμβάνεται η τοπο-
θέτηση του λογοτύπου της πόλης δίπλα στο λογότυπο 
της UNESCO που θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα καθώς 
προσθέτει την υποστήριξη της UNESCO στις προσπάθειες 
της Θεσσαλονίκης για την προώθηση της γαστρονομίας 
και του τουρισμού. Τέλος, οι πόλεις που ανήκουν στο Δί-
κτυο ενθαρρύνονται να συνάπτουν διεθνείς συνεργασίες 
στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Ο πλούτος των γεύσεων κύριο χαρακτηριστικό 
της Θεσσαλονίκης, λέει η εστίαση    
    «Θεωρώ μεγάλη επιτυχία για την πόλη μας την 

ανάδειξη της από την UNESCO σε creative cities of 
gastronomy ανάμεσα άλλους τεράστιους γαστριμαργι-
κούς προορισμούς. Η Θεσσαλονίκη είναι γευστικός πα-
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ράδεισος, η κουζίνα της είναι από τις πιο 
πλούσιες στη χώρα κι ως εστίαση φρο-
ντίζουμε να «παντρεύουμε» τις παραδο-
σιακές γεύσεις με το πιο σύγχρονο ώστε 
να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις 
τόσο στους ντόπιους όσο και στους επι-
σκέπτες. Ο πλούτος των γεύσεων μας ως 
πόλη είναι μοναδικός και πρέπει να τον 
αναδείξουμε σε όλο τον κόσμο», υπο-
γράμμισε στην «Karfitsa» ο Σταύρος Σω-
τηρούδης, επιχειρηματίας της εστίασης 
με καταστήματα στα ανατολικά και το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι όμως μόνο τα εστιατόρια 
που είδαν με καλό μάτι την συγκεκριμέ-
νη διάκριση. «Είναι πολύ σημαντικό που 
οι αρχές γνωρίζουν τη σπουδαιότητα της 
γαστρονομίας - διατροφής ως στοιχείο 
της Θεσσαλονίκης. Το κύριο χαρακτηρι-
στικό της πόλης είναι ο πλούτος των γεύ-
σεων και προϊόντων κυρίως στα ζαχαρο-
πλαστεία. Η Θεσσαλονίκη μας πρέπει να 
έχει και τον τίτλο η πόλη του γλυκού. Εί-
ναι ένα σημείο συνάντησης Ανατολής και 
Δύσης και αυτό φέρνει μια ιδιαίτερη γα-
στρονομική απόλαυση στους επισκέπτες 
και τους τουρίστες», δήλωσε στην «Κ» ο 

πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρ-
χών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης και 
β’ αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου, Μάριος Παπαδόπουλος. 

    Ο κ.Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως 
η διάκριση αυτή του δήμου Θεσσαλο-
νίκης θα πρέπει να «μεταφραστεί και 
σε δράσεις και τότε θα αποτελέσει έναν 
ακόμη πολύ καλό λόγο για να επισκεφτεί 
ο τουρίστας τη Θεσσαλονίκη από κάθε 
γωνιά της γης».

Το πλάνο των δράσεων
    Το σχέδιο δράσης που έχει εκπονή-

σει ο κεντρικός δήμος για την προώθηση 
της δημιουργικότητας ως μοχλό ανάπτυ-
ξης της τοπικής οικονομίας με αιχμή τη 
γαστρονομία και σε πλήρη συμφωνία με 
τους στόχους του Δικτύου Δημιουργικών 
Πόλεων της UNESCO κινείται σε τρεις 
άξονες:
1. Ενίσχυση των τοπικών συνεργασιών - 
ενδυνάμωση τοπικών δικτύων. Περιλαμ-
βάνονται ενδεικτικά: 
    • Δράσεις “Farm to Fork” με στόχο τη 
διασύνδεση των τοπικών παραγωγών με 
τα νοικοκυριά της πόλης και τον τριτογε-

νή τομέα (φιλοξενία και εστίαση).
    • Δράσεις δικτύωσης μεταξύ τοπικών 
εστιατορίων και ειδικών δημιουργικής 
κουζίνας, όπως το ετήσιο Food Festival.
    • Δράσεις ευαισθητοποίησης και συμ-
μετοχής των μαθητών στον τομέα της 
παραγωγής και προετοιμασίας υγιεινών 
γευμάτων πλούσιων σε φρούτα και λα-
χανικά (έργο HORIZON).
    • Καταγραφή της βυζαντινής κουζίνας 
σε συνεργασία με τη «Βυζαντινή Οικου-
μένη», με στόχο τη συλλογή αρχείων και 
την οργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτι-
στικών δράσεων γύρω από τη βυζαντινή 
ιστορία.
2. Ανάπτυξη χώρων και σημείων αφιε-
ρωμένων σε δημιουργικές κοινότητες: 
Στο σκέλος αυτό ενδεικτικά προβλέπο-
νται:
    • Ανακαίνιση μιας από τις παλαιότερες 
στεγασμένες αγορές τροφίμων της πό-
λης, που θεωρείται ορόσημο της τοπικής 
γαστρονομίας. Η αγορά Καπάνι κουβαλά 
την πρόσφατη ιστορία των εμπορικών 
επιχειρήσεων και έχει μείνει ανεξίτηλα 
χαραγμένη στο μυαλό των πολιτών και 
των επισκεπτών ως ένα σημείο επαφής 

με την τοπική γαστρονομία. Η ανακαινι-
σμένη αγορά και η αξιοποίηση της δημο-
τικής ακίνητης περιουσίας εντός αυτής 
θα χρησιμεύσει κι ως χώρος φιλοξενίας 
των σχετικών street food φεστιβάλ.
    • Δημιουργία, ενίσχυση και ανάδειξη 
των αστικών λαχανόκηπων και αμπελώ-
νων. 
3. Ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ 
του design και της γαστρονομίας.
Στο πλαίσιο του έργου «Design Cluster», 
που υλοποιείται στην πόλη αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί μια «Εβδομάδα Σχε-
διασμού», που θα περιλαμβάνει μια ποι-
κιλία εκδηλώσεων αφιερωμένων στον 
κλάδο του τροφίμου.

    Επίσης, θα απευθυνθεί εκ μέρους 
του δήμου πρόσκληση για συνεργασία 
στις 35 διεθνείς αδελφοποιημένες πό-
λεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
δημιουργικότητας και γαστρονομίας. 
Οι δραστηριότητες -μεταξύ άλλων- θα 
περιλαμβάνουν την ανταλλαγή παρα-
δοσιακών συνταγών και τη διοργάνωση 
διαγωνισμού για την επιλογή των καλύ-
τερων πιάτων που θα προταθούν ως τα 
«πιάτα των πρεσβευτών» κάθε πόλης.

ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ...ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ Υ  ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚ Η Σ  Π ΡΟ ΝΟ ΙΑΣ  Κ .  ΜΑΚ ΕΔΟΝΙ ΑΣ  Β Ι ΚΥ  ΝΑΚΟΥ  ΣΤΗΝ «Κ»

Για το σημαντικό έργο που επιτε-
λείται στα έξι παραρτήματα και τις 
έξι δομές του Κέντρου Κοινωνι-

κής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μίλησε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του 
Κέντρου, κα Βασιλική Νάκου, σε συνέ-
ντευξη της στην εφημερίδα Καρφίτσα . 
Η κα Νάκου αναφέρθηκε στο όραμα της 
διοίκησης τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία 
πως  «σκοπός είναι κανείς να μην μένει 
πίσω και κυρίως κανείς να μην είναι 
μόνος. Κανείς να μην είναι «αόρατος» 
άνθρωπος λόγω της αναπηρίας του». 

Κυρία Νάκου ποιος είναι ο ρόλος του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής  
Μακεδονίας;

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ) 
παρέχει υπηρεσίες φροντίδας ανοιχτής και 
κλειστής περίθαλψης σε άτομα με κινητική 
αναπηρία και νοητική στέρηση καθώς και 
σε ηλικιωμένους που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα. 

Στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής των ευάλωτων συμπο-
λιτών μας δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα 
στην επόμενη μέρα των περιθαλπόμενων, 
εργαζόμαστε για τη λειτουργική τους απο-
κατάσταση, την κοινωνική επανένταξη και 

την επαγγελματική τους κατάρτιση. 
Στο πλαίσιο αυτό το ΚΚΠΠΚΜ υλοποιεί 

θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, άθλησης 
και ψυχαγωγίας, εθελοντισμού, έρευνας και 
συμβουλευτικής ατόμων με αναπηρία και 
των οικογενειών τους.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πεδίο του 
διευρυμένου ρόλου που διαδραματίζει το 
ΚΚΠΚΜ στην κοινωνική πρόνοια είναι η 
υλοποίηση προγράμματος υποκατάστασης 
της γονικής φροντίδας μέσα από το θεσμό 
της Αναδοχής και Υιοθεσίας και την παροχή 
ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης 
των ενδιαφερόμενων οικογενειών.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πού-
με ότι στόχος του ΚΚΠΚΜ είναι η αφοσίωση 
του φορέα στην εξυπηρέτηση του πάσχοντος 
συνανθρώπου και η προσήλωση στην παρο-
χή υπηρεσιών με συνέπεια στους αδύναμους 
και ευάλωτους συμπολίτες μας.

Και αυτό είναι αδύνατο να συμβεί δίχως 
τη θέληση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των ανθρώπων που απασχολούνται στα κέ-
ντρα πρόνοιας οι οποίοι με μεράκι και αγά-
πη επιτελούν το καθήκον τους καθημερινά 
απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία και 
στην πατρίδα.

Ποιες δομές διαθέτει; Στο Κέντρο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας λειτουργούν σήμερα 6  παραρ-
τήματα και 6 δομές. 

Έχουμε στην ευθύνη μας το Παράρτημα 
Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ο Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς, 
το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατά-
στασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης 
(ΠΑΑΠΑΘ)- «Άγιος Δημήτριος» στο Πανό-
ραμα, το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατά-
στασης στο Φίλυρο, το Κέντρο αποθεραπείας 
και αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία 
Σερρών, το Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Σιδη-
ροκάστρου Ν. Σερρών και τις δομές Ειδικό  
Κέντρο Εκπαίδευσης & Λειτουργικής Αποκα-
τάστασης, Κέντρο Στήριξης Παιδιού Εφήβου 
& Οικογένειας – «ΘΕΤΙΣ», έναν Συμβουλευ-
τικό Σταθμό, τη Μονάδα Ημιαυτόνομης Δι-
αβίωσης, Προστατευμένα Διαμερίσματα και 
την καινούρια και πρωτοπόρα δομή μας που 
στεγάζεται στη Σταυρούπολη επί της οδού 
Λαγκαδά, το Κέντρο Νεότητας. 

Από τις παραπάνω δομές εκείνη που 
φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό περιθαλ-
πόμενων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
είναι το παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων «Ο 
Άγιος Παντελεήμονας», που βρίσκεται στα 
όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου.  Σκοπός του 
είναι η κάλυψη των αναγκών και η στήριξη 
ενηλίκων ατόμων με νοητικές-κινητικές 

αναπηρίες.
Το Κέντρο Νεότητας είναι μια καινούρια 

δομή του ΚΚΠΚΜ, το οποίο προσφάτως μας 
έκανε τη μεγάλη τιμή και το επισκέφτηκε 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου. Λειτουργεί πιλοτικά ως 
η πρώτη δομή νεολαίας που υποστηρίζει 
εφήβους της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι 
έχουν υποστεί κακοποίηση από το περιβάλ-
λον τους ή ζουν κάτω από έντονες συνθήκες 
φτώχειας. Το Κέντρο προσφέρει στα παιδιά 
αυτά ασφάλεια, καθημερινή φροντίδα και 
ψυχαγωγία, ενισχύει την κοινωνική τους 
ένταξη, υποστηρίζει τις οικογένειές τους και 
με την βοηθητική διδασκαλία προσπαθεί 
ώστε οι μαθητές που βρέθηκαν μέσα σε δυ-
σκολίες στη ζωή τους, να έχουν ίσες ευκαι-
ρίες στην εκπαίδευση. 

Η αναγνώριση του έργου μας από τον 
πρώτο πολίτη του Κράτους αποτελεί δύναμη 
για εμάς και κίνητρο για υψηλότερους στό-
χους στην υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτε-
ρα των ευπαθών ομάδων.

Σχεδόν δυό χρόνια  μετά την εμφάνι-
ση του κορωνοϊού στη χώρα μας, κάποιος 
θα μπορούσε να ισχυριστεί, ότι έχουν έρ-
θει τα πάνω κάτω και στην ψυχική μας 
κατάσταση. Εσείς πως διαχειριστήκατε 
την πανδημία ;

Η πανδημία του Covid-19 αποτελεί 

Σπουδαίο να είσαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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πραγματικά μια πρωτόγνωρη κατάσταση για 
όλους μας. Το ΚΚΠΚΜ προσπάθησε να αντιμε-
τωπίσει την κρίση αυτή με υπευθυνότητα, μέ-
τρα πρόληψης και προγραμματισμό.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με 
επίκεντρο πάντοτε τις ανάγκες των περιθαλπό-
μενων, υλοποιήσαμε πολλές δράσεις, με κύριο 
σκοπό την προφύλαξη της σωματικής υγείας 
τους αλλά και την ενίσχυση της ψυχικής τους 
υγείας. 

Ωστόσο δεν μείναμε μόνο στους περιθαλ-
πόμενους μας αλλά στραφήκαμε και προς όλη 
την κοινωνία, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες 
καταστάσεις, που όλοι μας, κληθήκαμε να αντι-
μετωπίσουμε.

Πέρα από τα πολύ αυστηρά μέτρα που 
ελήφθησαν, τα πρωτόκολλα που τηρήθηκαν 
επακριβώς, τις μεγάλες ποσότητες υγειονομι-
κού υλικού και διαθέσαμε στους εργαζόμενους 
και τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, 
έκφρασης συναισθημάτων και εκτόνωσης των 
περιθαλπομένων θα ήθελα να σταθώ σε τρεις 
πρωτοποριακές σκέψεις μας που υλοποιήσα-
με προς όφελος όχι μόνο των ανθρώπων που 
έχουμε στη φροντίδα μας αλλά και της κοινω-
νίας ευρύτερα. 

Στην πρώτη φάση του lockdown, διαπι-
στώσαμε εγκαίρως την έλλειψη μασκών και με 
δική μου πρωτοβουλία και την προθυμία των 
συνεργατών μου, εργαζομένων του ΚΚΠΚΜ, 
ράψαμε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια ραφείου, 
χιλιάδες υφασμάτινες επαναχρησιμοποιούμε-
νες μάσκες - σύμφωνα με τις οδηγίες των ει-
δικών - και έτσι υπήρχε επάρκεια όχι μόνο για 
τους εργαζόμενους των παραρτημάτων μας, 

αλλά προμηθεύσαμε και πολλούς φορείς όπως 
Νοσοκομεία, Δήμους, Αστυνομικά Τμήματα κ.ά. 
σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. 

Είναι σπουδαίο να είσαι στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα και να αποτελείς παράδειγμα σε 
μια μάχη. Ωφείλω να ευχαριστήσω τις εργαζό-
μενες, που αγόγγυστα πάνω στην ραπτική μη-
χανή τους, σκυμμένες, έδωσαν το «μερτικό» 
τους στους συμπολίτες μας. 

Μια ακόμη καινοτομία του ΚΚΠΚΜ ήταν η 
δημιουργίας πλατφόρμας, ενός ψηφιακού κέ-
ντρου φροντίδας, το «e-point of care -Κανείς 
μόνος του» με σκοπό την υποστήριξη πολιτών 
και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβου-
λευτικής, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής 
πρόνοιας από το επιστημονικό προσωπικό του 
Κέντρου.

Τέλος, εξαιτίας της απαγόρευσης του επι-
σκεπτηρίου που επιβλήθηκε και της απομόνω-
σης των περιθαλπόμενων από τους οικείους 
τους,  δημιουργήσαμε «Γωνιές Συνάντησης» 
όπου με τη χρήση της τεχνολογίας οι περιθαλ-
πόμενοι μας έρχονταν σε επικοινωνία έχοντας 
συγχρόνως και οπτική επαφή με το οικογενεια-
κό τους περιβάλλον

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας σε όλα τα παραρτήματά μας στην Κε-
ντρική Μακεδονία έδωσαν έναν μεγάλο αγώνα 
και συνεχίζουν για τους πάσχοντες και ΑμεΑ συ-
νανθρώπους μας και τους αξίζει κάθε έπαινος. 

Το έργο αλλά και η προσπάθειά μας ανα-
γνωρίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο 
οποίος επισκέφθηκε το ΚΚΠΚΜ μετά το πέρας 
της πρώτης καραντίνας όπως και από την το-

πική κοινωνία αφού σε εκδήλωση φορέα της 
πόλης μας απονεμήθηκε το βραβείο «Ήρωες 
του covid», για την προσφορά και την επίδοση 
του ΚΚΠΚΜ τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ποιες είναι οι ανάγκες και πως μπορεί 
να βοηθήσει κάποιος στο έργο σας;

Βασική και κυρίαρχη ανάγκη μας, είναι να 
είναι οι πολίτες δίπλα μας, «το Μαζί». Όλοι μαζί 
να χτίσουμε μια κοινωνία με αξίες, με επίκεντρο 
τον άνθρωπο.

Κάθε δωρεά, μικρή-μεγάλη, είναι σημαντι-
κή για εμάς. Μας βοηθάει και μας ενισχύει συ-
ναισθηματικά για την επίτευξη του σκοπού μας, 
που είναι η παροχή φροντίδας σε ανθρώπους 
που για οποιονδήποτε λόγο, στη συγκεκριμένη 
φάση της ζωής τους, χρήζουν υποστήριξης. Στη 
σελίδα του kkp-km.gr μπορούν οι συμπολίτες 
μας ν’ αναζητήσουν πληροφορίες αλλά και να 
γίνουν εθελοντές ενός σπουδαίου αγώνα προ-
σφοράς στους ευάλωτους πάσχοντες και ΑμεΑ 
συνανθρώπους μας.

Ποιοι είναι οι στόχοι και το όραμα του 
ΚΚΠΚΜ;

Για εμένα η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των περιθαλπομένων είναι στην πρώτη θέση 
κι αυτό πετυχαίνουμε κάθε μέρα με πολλή 
δουλειά. Παράλληλα η ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας σε θέματα σχετικά με την αναπηρία 
και τα ιδρύματα, το «άνοιγμα» του φορέα στην 
κοινωνία, η δικτύωση και η  διασύνδεση του 
φορέα αποτελούν προτεραιότητές μας.

Η πρόληψη ιδρυματισμού αποτελεί μαζί 
με την αποϊδρυματοποίηση την μάχη για να 

είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό οι περισσότερο 
ευάλωτοι συμπολίτες μας έχοντας βέβαια την 
υποστήριξη μας μέσα από επιστημονικά προ-
γράμματα και δράσεις. Τα ιδρύματα πρέπει να 
είναι μια βραχεία κατάσταση με τους ανθρώ-
πους όλους σε κοινωνική αρμονία. 

Στην παρούσα συγκυρία η προστασία από 
την πανδημία και η πρόληψη της διασποράς 
του covid-19, είναι πρωταρχική μάχη για την 
υγεία και την ασφάλεια όλων μας. Περιθαλ-
πομένων και εργαζομένων και την δίνουμε 
υπερβαίνοντας το εαυτό μας. Την ίδια μάχη 
με υπομονή δίνουν γονείς, συγγενείς και όλοι 
εκείνοι που αποτελούν δίκτυ αγάπης -μαζί με 
εμάς- των περιθαλπομένων μας. 

Η κοινωνική πρόνοια μπορεί να είναι 
πραγματικά ισχυρή, με συνθήκες αντάξιες της 
αγάπης και της φροντίδας που οφείλει η Πολι-
τεία για τους ιδιαίτερα ευπαθείς κι ευάλωτους 
συνανθρώπους μας. Αυτή είναι η δική μας 
προσπάθεια και έχουμε επενδύσει ως διοίκηση 
κι εγώ προσωπικά στις δύσκολες εποχές που 
ζούμε. Είναι σπουδαίο πως ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης εμπνέει προς αυτή την 
κατεύθυνση σχεδιάζοντας ένα πραγματικό 
εθνικό σχέδιο δράσης για τα ΑμεΑ.

Το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε σε 
μια κοινωνία που θα επενδύει στον άνθρωπο. 
Κανείς να μην μένει πίσω και κυρίως κανείς να 
μην είναι μόνος. Κανείς να μην είναι «αόρατος» 
άνθρωπος λόγω της αναπηρίας του.

Το «ΜαΖί», ενώνει και αποτελεί την δύνα-
μη μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις που στο-
χεύει «λίγο ακόμη, λίγο ψηλότερα».
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ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ 

Ν.Δ. Ή ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟ-

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ

Κάλεσμα για αναγέννηση 
του Κινήματος Αλλαγής 
απευθύνει μέσα από την 

συνέντευξη του στην εφημερίδα 
Καρφίτσα, δίνοντας το δικό του 
στίγμα, ο υποψήφιος για την ηγεσία 
του κόμματος Παύλος Χρηστίδης. 
Στόχος του, όπως χαρακτηριστικά 
λέει «είναι η πολιτική να στα-
ματήσει να φαίνεται μια κλειστή 
διαδικασία, που αφορά τους λίγους, 
αλλά να ενσωματώσει όλες τις 
κοινωνικές δυνάμεις του τόπου». 
Ο ίδιος παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι 
«δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε 
τα βοηθήματα ή οι πατερίτσες ούτε 
της ΝΔ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς 
μιλάμε με την κοινωνία και με τους 
πολίτες με παρρησία, δύναμη και 
αποφασιστικότητα, θέτοντας νέες 
σχέσεις και νέα θεμέλια εμπιστοσύ-
νης, πολιτικού λόγου και ηθικής. 
Μπορούμε και θα ξαναγίνουμε 
πρωταγωνιστές». Ο πρώην εκπρό-
σωπος τύπου του ΚΙΝΑΛ υπενθυ-
μίζει σε όλους πως «δεν φύγαμε 
ποτέ από το ΠΑΣΟΚ για να χρειαστεί 
να επανέλθουμε, είναι η ψυχή μας, 
είναι οι άνθρωποι του, οι αξίες του, 
το έργο του. Επομένως, το ενδιαφέ-
ρον μου είναι στραμμένο, στο πως 
θα κάνουμε το κόμμα μας κίνημα 
ξανά».

Κύριε Χρηστίδη έχετε μπει στην 
τελική ευθεία ανάδειξης του νέου 
Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. 
Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν  στην 
διεκδίκηση της προεδρίας του και 
τι μπορεί να προσφέρει στην παρά-
ταξη η δική σας υποψηφιότητα; Η 
υποψηφιότητα μου στηρίζεται, σε όλους 

εκείνους, τους καθημερινούς ανθρώπους 
κάθε γενιάς, που έχουν όνειρα και ελπίδες 
και θέλουν να δουν κάτι νέο και διαφορετι-
κό. Ο κόσμος, και ειδικά η νέα γενιά, θέλει 
επιτέλους να δει πράξεις. Η πολιτική γίνε-
ται για τους καθημερινούς ανθρώπους για 
αυτούς που αγωνιούν να γίνει καλύτερη 
η ζωή τους. Πρεσβεύω αυτές τις αξίες και 
θέλω να μιλήσω και να παλέψω για την 
ανανέωση της παράταξης, για την νέα γε-
νιά και για τη διεύρυνση της δυναμικής μας 
που τόσο έχουμε ανάγκη. Είμαι εδώ για 
να μιλήσω για τους νέους επιχειρηματίες, 
τους επιστήμονες, τους ανέργους, αυτούς 
που έφυγαν στο εξωτερικό. Για τις ελπίδες, 
τα όνειρα και τις προσδοκίες που έχουν για 
το αύριο αυτής της χώρας.

Αυτό που φέρνει η υποψηφιότητα μου 
είναι η ανανέωση με περιεχόμενο, αξίες 
και ηθική, η διεύρυνση της βάσης του Κι-
νήματος με εκείνους , που νιώθουν ότι οι 
πολιτικοί δεν τους ακούν, δεν νοιάζονται 
πραγματικά για τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι εσωκομματικές εκλογές του 
Κινήματος Αλλαγής χαρακτηρίζο-
νται από πολυάριθμες υποψηφιότη-
τες. Ανησυχείτε για την ενότητα του 
κόμματος την επόμενη μέρα; Όπως 
έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, η ενό-
τητα του κινήματος δεν εξαρτάται ούτε από 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και 
από τις προσωπικές κινήσεις και στρατηγι-
κές κάποιων στελεχών. Η εκλογική βάση 
είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις, στη-
ρίζει και ισχυροποιεί ή αποδυναμώνει τον 
χώρο και χτίζει επί της ουσίας την ενότητα. 
Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι ο χώρος μας 
επιβίωσε και ξεπέρασε πολύ μεγάλες κρί-
σεις και πολλά εμπόδια.  Μέσα από αυτή 
μας την πορεία λοιπόν έχουμε γίνει πιο 
δυνατοί, πιο ώριμοι και έχουμε συνειδητο-
ποιήσει πια το ρόλο μας ως 3η δύναμη του 

«Δεν θα γίνουμε τα βοηθήματα 
ή οι πατερίτσες κανενός»

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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κοινοβουλίου. Η επόμενη μέρα λοιπόν θα μας 
βρει ενωμένους, έχοντας μια νέα δυναμική να 
γίνουμε  ξανά πρωταγωνιστές, να καλύψουμε 
το πολιτικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή 
μέσα από το διπολισμό ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ που κρα-
τάει την Ελλάδα πίσω. Σε αυτή την πορεία, θα 
είμαι πάντα εδώ, επειδή το πιστεύω.

 Υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών 
με αλλά κόμματα και προς ποια κατεύ-
θυνση; Όπως έχω πει ξανά στο παρελθόν, δεν 
είμαστε εδώ για να είμαστε τα βοηθήματα ή οι 
πατερίτσες ούτε της ΝΔ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς 
μιλάμε με την κοινωνία και με τους πολίτες με 
παρρησία, δύναμη και αποφασιστικότητα, θέ-
τοντας νέες σχέσεις και νέα θεμέλια εμπιστο-
σύνης, πολιτικού λόγου και ηθικής. Μπορού-
με και θα ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές. Εμείς 
μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα. Ανοί-
γουμε τη συζήτηση και θέτουμε στο τραπέζι 
θέματα της καθημερινής ζωής, τους αφανείς 
ήρωες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
Επομένως, οποιαδήποτε πρόταση για συνερ-
γασία με τη ΝΔ ή με το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε πως 
μας προσβάλει και μας αποπροσανατολίζει 
από το στόχο μας.

Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τε-
λευταία χρόνια έχουν διεισδύσει στους 

ψηφοφόρους του κέντρου , το χώρο που παραδοσι-
ακά «ανήκε» στο ΠΑΣΟΚ. Τι σκοπεύετε να κάνετε 
για να επαναπάτρισετε αυτό τον κόσμο ; Εμείς εκπρο-
σωπούμε όχι μόνο τη νέα γενιά, αλλά και όλους αυτούς που 
είναι έτοιμοι να δουλέψουν σκληρά και να συγκρουστούν με 
το σύστημα. Θέλουμε να δώσουμε μια νέα πνοή, μια αλλαγή 
στο ΠΑΣΟΚ. Μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο με την κοινωνία, 
θα δουλέψουμε μαζί και θα προτείνουμε λύσεις ρεαλιστικές. 
Έχουμε τους ανθρώπους, τις ιδέες και το σχέδιο για να γίνουμε 
κόμμα εξουσίας ξανά.

Μαζί θα προχωρήσουμε σε έναν δρόμο προοδευτικό, μέσα 
από τον οποίο θα έρθει η ανάπτυξη και η προοπτική. Στόχος μου 
είναι η πολιτική να σταματήσει να φαίνεται μια κλειστή διαδι-
κασία, που αφορά τους λίγους, αλλά να ενσωματώσει όλες τις 
κοινωνικές δυνάμεις του τόπου.

Κ.Χρηστίδη ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ ; Το ΠΑΣΟΚ είναι η ψυχή 
μας, είναι οι άνθρωποι του, οι αξίες του, το έργο του. Δεν φύγα-
με ποτέ από αυτό για να χρειαστεί να επανέλθουμε. Εκτιμώ, επί-
σης, ότι η γενναία προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια η 
Φώφη Γεννηματά, αποκατέστησε την τιμή και την αξία του ΠΑ-
ΣΟΚ στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, το ενδια-
φέρον μου είναι στραμμένο, στο πως θα κάνουμε το κόμμα μας 
κίνημα ξανά. Πώς θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές και πως θα 
αποτελούμε μονόδρομο για το προοδευτικό κομμάτι της κοι-
νωνίας μας. Πιστεύω σε ένα κόμμα που κάνει δημοψηφίσματα, 
εσωτερικά debates, ακολουθεί θεσμικές διαδικασίες, σε ένα 
κόμμα που δε φοβάται τα ρίσκα και που κάνει βήματα μπροστά.
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Κοινές κινήσεις Τουρκίας και 
Λευκορωσίας με ταυτόχρονη 
εργαλειοποίηση του μεταναστευ-

τικού και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου 
πόνου προσφύγων και μεταναστών, 
μελετούν ως πιθανό σενάριο στον Έβρο. 
Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την έκρηξη των 
γεγονότων στα λευκορωσοπολωνικά 
σύνορα, στην ελληνική μεθόριο με την 
Τουρκία λαμβάνονται ενισχυμένα μέτρα 
από στρατό και αστυνομία.  

«Κανείς δεν αποκλείει ότι ο Ερντογάν 
θα επιχειρήσει με τον ίδιο τρόπο να ασκήσει 
επιπλέον πίεση στην Ευρώπη, ταυτόχρονα 
με αυτή που ασκείται ήδη από τη Λευκορω-
σία», έλεγε στην Karfitsa διπλωματικός πα-
ράγοντας. «Μπορεί τα σχέδιά του τον Μάρ-
τιο του 2020 να μην ευοδώθηκαν, λόγω της 
οργανωμένης αντίδρασης της ελληνικής 
πλευράς, ωστόσο τίποτα δεν διασφαλίζει 
ότι δεν θα το επιχειρήσει πάλι, απλώς για 
να συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση», 
συμπλήρωνε.  Πηγές των συνόρων επι-
βεβαίωναν ότι τις ημέρες αυτές ο βαθμός 
επιφυλακής στα σύνορα του Έβρου έχει 
αυξηθεί, προκειμένου να αποτραπεί οποια-
δήποτε τέτοια κίνηση. Αντίστοιχα μέτρα 
άλλωστε φαίνεται ότι λαμβάνονται και στη 
γειτονική Βουλγαρία, όπου παρά τις καλές 

φαινομενικά σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί 
με την Τουρκία και η γειτονική χώρα δεν 
πιέστηκε όλο αυτό το διάστημα, πλέον οι 
ροές των μεταναστών στρέφονται και προς 
την πλευρά εκείνη. Σε αυτό έχει συμβάλλει 
η ρευστή βουλγαρική πολιτική κατάσταση 
και το κενό ηγεσίας.  

Στον Έβρο πάντως οι αξιωματικοί στρα-
τού και αστυνομίας, βλέποντας τις εξελίξεις 
στη Λευκορωσία και στα σύνορα με την Πο-
λωνία αισθάνονται ότι πρόκειται για Dejavu, 
του σκηνικού που είχαν βιώσει οι ελληνι-
κές δυνάμεις, όπως και οι πρόσφυγες στις 
Καστανιές, από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι 
τα μέσα Μαρτίου 2020, γεγονός που έχουν 
τονίσει κυβερνητικοί παράγοντες και ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός. «Είναι σαν να βλέπουμε 
ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Οι πρόσφυγες 
οδηγούνται σε μεγάλες πόλεις κοντά στα 
σύνορα, εκεί τους ωθούν σε λεωφορεία και 
τους οδηγούν στη γραμμή της μεθορίου με 
την Πολωνία με εκβιασμούς και διαβεβαιώ-
σεις ότι θα περάσουν άμεσα στην Ευρώπη. 
Και εκεί τους οργανώνουν να επιτίθενται 
στις πολωνικές δυνάμεις, επιτηρώντας 
αστυνομικοί και στρατιωτικοί των συνόρων 
τις κινήσεις τους», είπε στην Karfitsa αξιω-
ματικός στα σύνορα που γνωρίζει καλά την 
κρίση των Καστανιών και όσα έγιναν την 

περίοδο εκείνη.  
 
«Έκαναν τα ίδια»  
Σημείωνε μάλιστα πως στην περίπτω-

ση του Μαρτίου 2020 στον Έβρο, οι Τούρ-
κοι ουσιαστικά άνοιγαν τις πόρτες τους με 
φθηνά εισιτήρια σε αεροπορικές πτήσεις 
από διάφορες χώρες, χωρίς να επιβάλλουν 
κανένα περιορισμό, ενώ τώρα οι Λευκορώ-
σοι αποφάσισαν να δώσουν βίζες σε διάφο-
ρους Λαούς, υπήκοοι των οποίων τις παίρ-
νουν από πρεσβείες και προξενεία είτε στην 
Τουρκία, είτε στον Λίβανο. Ακριβώς δηλαδή 
η ίδια μέθοδος. «Και όλο αυτό καλύπτεται 
από μία εκστρατεία παραπληροφόρησης ότι 
η διέλευση των συνόρων είναι εύκολη και 
χωρίς εμπόδια. Όπως ακριβώς έκαναν σε 
μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα», 
σημείωνε. «Μπορούμε να ενημερώσουμε 
τους Πολωνούς και για τις επόμενες κινή-
σεις τους», κατέληξε ο αξιωματικός των 
συνόρων θεωρώντας ότι η σκακιέρα της 
κρίσης στην Πολωνία είναι γνωστή.  

Οι αναλυτές των τουρκικών κινήσε-
ων, ειδικά στο επίπεδο του προσφυγικού, 
εκτιμούσαν ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος 
Αλεξάντερ Λουκασένκο είναι σε ανοιχτή 
γραμμή επικοινωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν 
και ενημερώνεται για κινήσεις – καρμπόν 
με αυτές που έκαναν οι Τούρκοι χρησιμο-
ποιώντας τους δύστυχους πρόσφυγες στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα. Αναφορικά με την 
ελληνική πλευρά, έλεγαν ότι τα ενισχυμέ-
να μέτρα που έχουν ληφθεί αυτή την πε-
ρίοδο αποτρέπουν ακόμη και σκέψεις του 
Τούρκου προέδρου να προχωρήσει σε πα-
ρόμοια εργαλειοποίηση, όμως το γεγονός 
πως συνήθως δρα απρόβλεπτα επιβάλλει 
τη διατήρηση των μέτρων αυτών. Σημείω-
ναν πάντως ότι πλέον η ελληνική πλευρά 
είναι ιδιαιτέρως θωρακισμένη σε σχέση με 
το 2020. Ο φράχτης στον βόρειο Έβρο έχει 
ενισχυθεί σημαντικά, το νέο τμήμα στις Φέ-
ρες έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχουν αναπτυ-
χθεί όλα τα τεχνολογικά μέσα επιτήρησης 
με τη λειτουργία των καμερών σε όλο το 
μήκος των συνόρων. Παράλληλα έχει αυ-
ξηθεί κατά πολύ το έμψυχο δυναμικό των 
συνοριοφυλάκων τόσο στον Έβρο, όσο και 
στους γειτονικούς νομούς, την αποκαλού-
μενη «δεύτερη γραμμή». 

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη η πολωνική 
ηγεσία συζητά τη λήψη μέτρων αντίστοι-
χων με αυτά που πλέον εφαρμόζονται στον 
Έβρο και την ανέγερση φράχτη μήκους 200 
χιλιομέτρων σε όλα τα σύνορα με τη Λευ-
κορωσία.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «πόδι» πάλι οι δυνάμεις 
στον  Έβρο για το μεταναστευτικό 

 ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΝΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ. 

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ 
ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
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Πρόσφυγες και μετανάστες που 
βρίσκονται στις διαδρομές των 
διακινητών μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας αναγκάζονται οι ίδιοι να 
οδηγήσουν ή να καθίσουν συνοδηγοί στα 
οχήματα μεταφοράς των διακινούμενων. 
Με το πιστόλι στον κρόταφο, βγαίνουν σε 
δρόμους που δεν γνωρίζουν, παίρνουν 
εντολές να αποφεύγουν κάθε αστυνο-
μικό μπλόκο που βλέπουν. Οι συνέπειες 
πολλές φορές είναι τραγικές, καθώς 
προκαλούνται τροχαία δυστυχήματα με 
θύματα μετανάστες που χάνουν τις ζωές 
τους εγκλωβισμένοι συνήθως στον χώρο 
αποσκευών των αυτοκινήτων.  

Είναι η νέα τακτική που ακολουθούν οι 
σύγχρονοι δουλέμποροι, προκειμένου να 
έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες «απώλει-
ες» στα μέλη των κυκλωμάτων. Κανονίζουν 
τη διακίνηση των μεταναστών, εισπράττουν 
τεράστια χρηματικά ποσά, χωρίς ουσιαστικά οι 
ίδιοι να συμμετέχουν, επομένως και να εντο-
πίζονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
22χρονου Ιρακινού ο οποίος συνελήφθη τον 
Οκτώβριο του 2010 και πριν λίγο καιρό αθω-
ώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο δέχτηκε 
πως ο νεαρός δεν ήταν διακινητής, όμως 
εξαναγκάστηκε από τα μέλη κυκλωμάτων, 
στα οποία είχε ήδη καταβάλλει χρήματα, να 
καθίσει στη θέση του συνοδηγού. «Μου είπαν 

να μπω εγώ μπροστά επειδή είμαι λιγότερο 
μελαχρινός και έτσι δεν θα αναγνωριστώ ως 
πρόσφυγας σε αστυνομικό μπλόκο και δεν θα 
μας σταματήσουν», ανέφερε ο νεαρός ο οποί-
ος κρίθηκε αθώος, παρ’ ότι είχε κρατηθεί και 
κατηγορηθεί για διακίνηση μεταναστών. «Εί-
μαι κι εγώ μετανάστης μ’ έβαλαν οι διακινη-
τές», υποστήριξε, συμπληρώνοντας ότι για το 
ταξίδι είχε ήδη πληρώσει 3.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση της διακίνησης του 
22χρονου, οδηγός ήταν ένας 28χρονος Σύ-
ρος, ο οποίος σύμφωνα με όσα είπε στην απο-
λογία του δέχτηκε να γίνει διακινητής προκει-
μένου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να 
δώσει επιπλέον χρήματα και γι’ αυτό καταδι-
κάστηκε από το ίδιο δικαστήριο. Ισχυρίστηκε 
ότι είχε ήδη πληρώσει σε άλλους διακινητές 
2.000 ευρώ και ακόμη 1.800 ευρώ για τη γυ-
ναίκα και το παιδί του, με τους οποίους όμως 
χάθηκαν και εκείνοι έφτασαν στη Θεσσαλονί-
κη. «Δέχτηκα να ακολουθήσω τις οδηγίες του 
διακινητή, όμως δεν είχα κανένα όφελος», 
υποστήριξε ο Σύρος, χωρίς να πείσει, όμως 
και η δική του περίπτωση θεωρείται ότι ανή-
κει στην ίδια κατηγορία.   

 
Αλλάζουν τρόπους  
Την ώρα που οι ροές των μεταναστών και 

προσφύγων παραμένουν σταθερά αυξημένες 
και οι αστυνομικές αρχές διαρκώς προχω-
ρούν σε συλλήψεις στους δρόμους, οι «εγκέ-
φαλοι» των κυκλωμάτων βρίσκουν τρόπους 

να ξεπερνούν τους ελέγχους και το κόστος 
για τους ίδιους των αυστηρών μέτρων που 
λαμβάνονται για την πάταξη του φαινομένου. 
Χαρακτηριστικό ήταν το γύρισμα σε οδηγούς 
– διακινητές με μεταναστευτικό ή προσφυ-
γικό προφίλ. Αντί να επιστρατεύουν στελέχη 
των κυκλωμάτων ή μέλη από την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, τη Γεωργία ή την Αλβανία, με λι-
γότερα χρήματα χρησιμοποίησαν πρόσφυγες.  

Όταν διαπίστωσαν ότι οι συλλήψεις αυξά-
νονται και πολλοί κατέληγαν με βαριές ποι-
νές στις φυλακές, με αποτέλεσμα η ζήτηση 
διαρκώς να μειώνεται σε οδηγούς για τις δι-
ακινήσεις, στράφηκαν στους ανήλικους διακι-
νητές. Εξωθούσαν ασυνόδευτους ανήλικους, 
οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν γνώριζαν 
να οδηγούν, να οδηγήσουν οχήματα μέχρι τον 
Έβρο και από εκεί να παραλάβουν ομάδες 
μεταναστών. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά δυ-
στυχήματα είχαν οδηγούς ανήλικους ή άτομα 
στα όρια της ανηλικότητας, που δεν γνώριζαν 
οδήγηση. Με τον τρόπο αυτό διασφάλιζαν 
ότι τα ασυνόδευτα που έχριζαν διακινητές 
θα συλληφθούν όμως γρήγορα θα αφεθούν 
ελεύθεροι. 

Η ολοένα και μικρότερη προσφορά ασυ-
νόδευτων, ο περιορισμός των κινήσεών τους 
και ο εντοπισμός τους πριν ακόμη φτάσουν 
στον Έβρο, οδήγησε τα κυκλώματα ν’ αλλά-
ξουν πάλι μέθοδο. «Είναι νέα τακτική. Ανα-
γκάζουν τους ίδιους τους μετανάστες να οδη-
γήσουν τα οχήματα προς το εσωτερικό της 
χώρας», περιέγραψε μιλώντας στην Karfitsa 
ο δικηγόρος Αντώνης Καραγιάννης, που ήταν 
συνήγορος υπεράσπισης του Ιρακινού που 
πρόσφατα αθωώθηκε. «Όταν οι άνθρωποι 
φτάνουν στα σύνορα, στην αρχή ουσιαστικά 
τους λένε να οδηγήσουν και να μην πλη-
ρώσουν για τη μεταφορά. Αν δεν δεχτούν τα 
μέλη των κυκλωμάτων σηκώνουν όπλα ή 
τους ξυλοκοπούν», ανέφερε. Καθημερινά 
είναι οι περισσότεροι οι μετανάστες οι οποίοι 
περιγράφουν ότι και οι ίδιοι δέχτηκαν τέτοιες 
εκβιαστικές προτάσεις. Μάλιστα οι διακινητές 
προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, 
αφήνουν τους ανθρώπους για ένα διάστημα 
πέντε έως έξι ημερών στο ύπαιθρο και μετά 
τους προτείνουν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα 
και δεν θα επιβαρυνθούν το δρομολόγιο για 
τους εαυτούς τους. «Όταν δεν δέχονται τότε 
απειλούνται ή τους χτυπούν», επανέλαβε με 
νόημα ο κ. Καραγιάννης παρατηρώντας ότι η 
μέθοδος αυτή παρατηρείται το τελευταίο δί-
μηνο. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βάζουν τους διακινούμενους 
να οδηγήσουν τα ΙΧ της διακίνησης 

ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ 

ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ 

ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΡΙΣΚΟ 
ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
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Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα οδηγεί την Ε.Ε.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Ν Ν Α 
Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια 
και με τα γεγονότα του Έβρου 
τον Μάρτιο του 2020 να είναι 

ακόμη νωπά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρί-
σκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη μετανα-
στευτική κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη 
το τελευταίο διάστημα. Στα σύνορα μεταξύ 
Λευκορωσίας και Πολωνίας, χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες έχουν συ-
γκεντρωθεί, με σκοπό να περάσουν στην 
Ευρώπη. Η ελπίδα τους για ένα καλύτερο 
μέλλον γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης από τους εμπνευστές και υπεύθυνους 
για την τεχνητή μεταναστευτική κρίση, με 
απώτερο σκοπό την άσκηση πίεσης, για 
να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα.

Οι δύο περιπτώσεις, η πρώτη στη συνο-
ριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο 
και η δεύτερη στη συνοριακή γραμμή Λευ-
κορωσίας-Πολωνίας, παρουσιάζουν ομοιό-
τητες που δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι κά-
ποιοι μετατρέπουν τα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πεδίο εφαρμογής 
εκβιαστικών σχεδιασμών, για την ικανοποί-
ηση συγκεκριμένων γεωστρατηγικών σκο-
πιμοτήτων.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2020, η χώρα 
μας έστειλε ένα σαφές, δυνατό και αποφα-
σιστικό μήνυμα, προς κάθε κατεύθυνση. Η 
Ελλάδα δεν δέχεται απειλές, υπερασπίζεται 
τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως και τα 
σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρο-
να και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
έπεισε τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών 
θεσμών να επισκεφθούν την περιοχή και 
να διαπιστώσουν, ιδίοις όμμασι, την «υβρι-
δική απειλή» που χτυπούσε στην πόρτα της 
Ευρώπης. Η Ελλάδα αντιστάθηκε, προστα-

τεύοντας τα σύνορά της, η Τουρκία ανα-
γκάστηκε να απομακρύνει τους χιλιάδες 
ταλαιπωρημένους ανθρώπους, από την 
ελληνοτουρκική  συνοριογραμμή, ενώ ο 
σχεδιασμός της για αποσταθεροποίηση 
απέτυχε. 

Ουσιαστικά, η επιτυχής αντιμετώπιση 
της μεταναστευτικής κρίσης του Έβρου, 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οδήγησε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί τη 
σημασία της προστασίας των εξωτερι-
κών συνόρων της. Όπως, πρόσφατα, είπε 
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός «δεν μπο-
ρούμε να δεχτούμε, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, την εργαλειοποίηση απελπισμέ-

νων ανθρώπων για πολιτικούς σκοπούς».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 

τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον 
περασμένο μήνα, κατά τη συζήτηση για τη 
μετανάστευση, οι παρεμβάσεις του Πρωθυ-
πουργού έγιναν δεκτές. Μάλιστα, το τελικό 
κείμενο των Συμπερασμάτων, περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την αναφορά ότι «Το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να δι-
ασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις 
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 
2016 και έναντι της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας». Επίσης, δύο εξίσου σημαντικές ανα-
φορές  περιλαμβάνονται. Η πρώτη είναι ότι 
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα δεχθεί 
καμία απόπειρα τρίτων χωρών να εργαλει-
οποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς 
σκοπούς. Καταδικάζει όλες τις υβριδικές 
επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα αντι-
δράσει καταλλήλως». Η δεύτερη, καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τυχόν 
αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συγκεκρι-
μένα μέτρα, που θα υποστηρίζονται από 
επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για τη δια-
σφάλιση άμεσης και κατάλληλης αντίδρα-
σης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις. 

Από τις δύο τεχνητές μεταναστευτικές 
κρίσεις, καταδεικνύεται η ανάγκη λήψης 
επιπλέον αποφάσεων, που θα ενδυναμώ-
σουν την κοινή ευρωπαϊκή υποχρέωση για 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές πο-
λιτικές πρέπει να απαντούν σε αυθαίρετες 
πρακτικές, ειδάλλως η Ευρώπη θα αντιμε-
τωπίσει ξανά φαινόμενα εργαλειοποίησης 
μεταναστών. Η ενίσχυση της προστασίας 
των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων 
είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν θα πρέ-
πει να θεωρείται αποκλειστική ευθύνη των 
εθνικών αρχών. Μόνιμοι ευρωπαϊκοί μηχα-
νισμοί προστασίας θα πρέπει να αποτρέπουν 
την εκδήλωση παρόμοιων περιστατικών. 
Παράλληλα, θα ενισχύσουν το αίσθημα 
ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και θα 
στέλνουν σαφή μηνύματα προς εμπνευστές 
παρόμοιων «υβριδικών απειλών», όπως και 
σε κυκλώματα διακινητών, ότι η εκμετάλ-
λευση μεταναστών για την επίτευξη πολιτι-
κών σκοπών ή χρηματικών απολαβών, με 
αντάλλαγμα τη μη νόμιμη είσοδο στην Ευ-
ρώπη, δεν γίνεται αποδεκτή και δεν αποτε-
λεί εύκολη υπόθεση. 

*Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου είναι 
οικονομολόγος και δικηγόρος. Σπούδασε 
Οικονομικά και Νομικά, με εξειδίκευση 
στο Διεθνές Δίκαιο, στην Ευρώπη και στις 
Η.Π.Α. Εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως δι-
κηγόρος, στις ΗΠΑ, ως εμπειρογνώμων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως διευ-
θυντικό στέλεχος εταιρείας συμβούλων, 
στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. 
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων και 
ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Βου-
λευτής Ιωαννίνων το 2012. Εκλέχτηκε εκ 
νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015, 
ως Βουλευτής Β’ Αθηνών. Διετέλεσε Εκ-
πρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 
και Τομεάρχης Δημοσιονομικής πολιτικής, 
Τομεάρχης Ανάπτυξης και Τομεάρχης Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Από 
το 2019 είναι ευρωβουλευτής με το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Αντιπρόεδρος 
στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι, 
επίσης, μέλος της Ειδικής Επιτροπής Τε-
χνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή 
(AIDA), μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλω-
τών (IMCO), μέλος της Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης (DEVE), μέλος της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων (AFET) και συμμετέχει 
στην Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστή-
μης και της Τεχνολογίας (STOA).

OPINION

«Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
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ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ 
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«Διαμεσολάβηση : ένα -πολλά υποσχόμενο- “αστέρι” 
του δικανικού πολιτισμού μας».

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η 
Π Α Ν .  Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Α *

Δίνοντας χώρο & χρόνο στο θεσμό της 
«διαμεσολάβησης», δίνουμε στον εαυτό 
μας και στον δικανικό πολιτισμό της χώρας 
μας μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ανέλιξης 
& προόδου

Διάσημη, πλέον,  λόγω των πολλαπλών 
από νομικούς και μη επικλήσεών της, τα 
τελευταία -2- δυο, τουλάχιστον,  χρόνια,  η 
έννοια της «διαμεσολάβησης», έκανε την 
εμφάνιση της, στην ελληνική έννομη τάξη, 
με το Νόμο 4640/2019, στα πλαίσια, πάντα, 
εναρμόνισης της χώρας μας με την ευρωπα-
ϊκή οδηγία 2008/52/ΕΚ. Πεδίο εφαρμογής, 
του, εν λόγω, Νόμου,  οι διαφορές ιδιωτικού 
δικαίου για τις οποίες  τα μέρη έχουν την 
εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της δια-
φοράς τους, -άρθρο 3 §1 του Ν. 4640/2019-
, και συμφωνούν να υπαχθούν στη διαδι-
κασία αυτή. Ενδεικτικά, τέτοιες διαφορές 
μπορεί να είναι οικογενειακές -εξαιρουμέ-
νων, μεταξύ άλλων, των διαζυγίων και υπο-
θέσεων ακύρωσης γάμου-, διαφορές από 
σχέσεις οροφοκτησίας, εργατικές διαφορές, 
κληρονομικές διαφορές, υποθέσεις αστικής 
ιατρικής ευθύνης, αγωγές χρέους, αγωγές 
αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα και 
πολλές άλλες. Σκοπός του νέου αυτού θε-
σμού υπήρξε,  αφενός, μεν,  η  αποσυμφό-
ρηση των ελληνικών δικαστηρίων -τα οποία 
περιήλθαν τα τελευταία χρόνια αναρίθμη-
των  υποθέσεων-,  αφετέρου, δε,  η εξεύρε-
ση γρηγορότερων, αμοιβαία αποδεκτών και 
λιγότερο δαπανηρών λύσεων μεταξύ των 
μερών. 

Ο ορισμός της διαμεσολάβησης σύντο-
μος και περιεκτικός συνοψίζεται στα εξής : 
«Η διαμεσολάβηση είναι μια πλήρως διαρ-
θρωμένη μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης 
ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, 
με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσο-
λαβητή, δηλαδή, ενός τρίτου, ανεξάρτητου 
και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, 
επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της δια-
πραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη 
και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της 
διαφοράς τους». Ακολουθώντας προηγού-
μενες -όχι και τόσο, κατά γενική ομολογία,  

επιτυχημένες- διαδικασίες εξωδικαστι-
κής επίλυσης διαφορών,  έρχεται η «δι-
αμεσολάβηση», ως «μάνα εξ ουρανού»,  
να φωτίσει και να καθοδηγήσει το δρό-
μο των πολιτών σε μια γενικότερη και 
εμπνευσμένη από επιτυχημένα παρα-
δείγματα του εξωτερικού προσπάθεια να 

μην καταλήξουν οι αστικής φύσεως διαφο-
ρές τους στα Δικαστήρια. Απόλυτα εμπιστευ-
τική, μη ερειδόμενη σε στενούς νομικούς 
κανόνες, εθελοντική, εύπλαστη, ελεγχόμε-
νη -σε  όλα της τα στάδια- από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες, με   την καθοδήγηση 
ανεξάρτητων -μη επωφελούμενων από την 
εξέλιξη της όλης διαδικασίας- και πλήρως 
εκπαιδευμένων  από το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης διαμεσολαβητών, ο νεοεισερχόμενος 
θεσμός της «διαμεσολάβησης» ήρθε για να 
μείνει.  

Διαπιστωμένα, ωστόσο, υπάρχει από 
μια μεγάλη μερίδα του κόσμου μια σχετική 
«προκατάληψη» ως προς το αποτελεσμα-
τικό και διαχρονικό αποτέλεσμα της νέας 
αυτής διαδικασίας. Είναι «κακά τα ψέματα» 
βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα 
μια τάση «δικαστηριοποίησης» των αστικών 
διαφορών μας με απώτερο σκοπό τη δήθεν 
ικανοποίηση, όχι μόνο των πραγματικών αι-
τημάτων των πολιτών, αλλά, συχνά, και των 
ψυχολογικών αναγκών που  οι διαφορές αυ-
τές προκαλούν. Με άλλα λόγια, αν μια δια-
φορά δεν φτάσει στο ακροατήριο ενός Δικα-
στηρίου, συχνά νιώθουμε ότι δεν μπορεί να 
αποδοθεί Δικαιοσύνη. Χρειάζεται χρόνος και 
«εκπαίδευση συνειδήσεων»,  προκειμένου 
να πειστεί η πλειοψηφία του κόσμου  για το 
μεγαλείο της «διαμεσολάβησης», αλλά και 
για το γεγονός ότι έχουμε πλέον στα χέρια 
μας ένα ισχυρότατο μέσο να υπερνικήσουμε 
τους φόβους μας, να επικοινωνήσουμε αλη-
θινά, άμεσα και ανέξοδα τα ζητήματά μας 
σε έναν ανεξάρτητο τρίτο -όπως είναι ο δι-
αμεσολαβητής, τον οποίο τα μέρη επιλέγουν 
ελεύθερα- και να βρούμε «λύση» σε αυτά, 
μέσα από το θεσμό της «διαμεσολάβησης». 
Στην ιδανική περίπτωση επίτευξης συμφω-
νίας μέσω της «διαμεσολάβησης», η συμ-
φωνία αυτή μπορεί –με μια απλή κατάθεση 
στο αρμόδιο Πρωτοδικείο- να περιβληθεί 
τον τύπο « εκτελεστού τίτλου», γεγονός που 
δίδει στο θεσμό ακόμη μεγαλύτερα εχέγγυα 
επιτυχίας. 

 Για να δούμε μπροστά στα μάτια μας μια 
ολόκληρη κουλτούρα απονομής Δικαιοσύ-
νης να αλλάζει, και ένα νέο κόσμο επίλυ-
σης διαφορών να «γεννιέται»,  οφείλουμε 
να δείξουμε «εμπιστοσύνη» στο νέο αυτό 
θεσμό και στους κοινωνούς του και να μην 
προτρέχουμε να «απορρίψουμε άκριτα» ή 
απλά να προσπεράσουμε το «τυπικό» της 
όλης διαδικασίας  . Η επιτυχία, βέβαια, του 

θεσμού εναπόκειται, πέραν όλων των άλ-
λων, και στη γενικότερη θετική στάση ημών 
των δικηγόρων απέναντι σε αυτόν, καθώς 
είμαστε αυτοί που αρχικώς βρισκόμαστε 
στο μεταίχμιο της μεταβατικής αυτής περι-
όδου αλλαγής στο χαρακτήρα διευθέτησης 
των διαφορών και είναι σκόπιμο  να αντι-
ληφθούμε σύντομα  ότι η καλή λειτουργία 
του θεσμού θα ευνοήσει  μετά βεβαιότητας 
το τρίπτυχο «κοινωνία-δικαιοσύνη-πολιτι-
σμός». Δίνοντας χώρο & χρόνο στο θεσμό 
της «διαμεσολάβησης», δίνουμε στον εαυτό 
μας και στον δικανικό πολιτισμό της χώρας 
μας μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ανέλιξης 
& προόδου. Η Ελλάδα για ακόμη μια φορά 
μπορεί να δώσει το παράδειγμα του «εκσυγ-
χρονισμού» στην απονομή Δικαιοσύνης και 
να φωτίσει το δρόμο των υπόλοιπων  κρα-
τών προς τη νέα αυτή μορφή εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, αυτή του θεσμού της 
«διαμεσολάβησης» .  

*Η Αφροδίτη Παν. Νέστορα είναι δι-
κηγόρος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, 
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπ.Δικαι-
οσύνης, Μεταπτυχιακό Διεθνές Εμπορικό 
Δίκαιο L.L.M., U.K.C

OPINION

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ 

ΘΕΣΜΟ ΔΙΝΟΥΜΕ 
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΣ ΤΑΞΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ
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Τα «γιορτινά» τους βάζουν οι ορεινοί τουριστι-
κοί προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας προ-
κειμένου να υποδεχθούν τους επισκέπτες την 

περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια απραξίας, λόγω των 
lockdowns που προκάλεσε η πανδημία, τα ορεινά θέρετρα 
ξαναπαίρνουν ζωή. Τα πρώτα θετικά δείγματα καταγράφη-
καν στις αφίξεις του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου που 
έδωσαν το «φιλί της ζωής» σε ξενοδόχους και επαγγελμα-
τίες της εστίασης στα ορεινά θέρετρα. Η πληρότητα σε αρ-
κετές περιοχές άγγιξε το 95% και έκανε τους ξενοδόχους 
να αισιοδοξούν για την φετινή σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο 
Νοέμβριος ήταν «καθισμένος» όπως αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά στελέχη της τουριστικής αγοράς.

«Βροχή» τηλεφωνικών κρατήσεων 
και «κύμα» ακυρώσεων
 Μέχρι στιγμής, υπάρχει έντονο καταγεγραμμένο ενδι-

αφέρον για κρατήσεις δωματίων, όχι μόνο για την περίοδο 
των εορτών αλλά και για τα Σαββατοκύριακα που προη-
γούνται.   Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει «ρευστή». Οι 
αλλαγές στην επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων περι-
οχών αλλά και το κύμα ανατιμήσεων, λόγω της αύξησης 
των τιμών στην ενέργεια, περιορίζουν τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό για χειμερινές αποδράσεις και  φέρνουν 
ήδη αρκετές ακυρώσεις.

«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους ξενοδόχους να 
μην υπάρξει αύξηση στις τιμές των δωματίων παρά τις αυ-
ξήσεις στα λειτουργικά κόστη. Αν πάρει κάποιος τώρα για 
να κάνει κράτηση θα διαπιστώσει ότι οι τιμές παραμένουν 
στα επίπεδα του 2019. Παράλληλα, έχουμε υποβάλλει αί-
τημα στο αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να επιδοτηθεί η 
μετακίνηση των τουριστών – οι οποίοι είναι στην πλειοψη-
φία τους Έλληνες- προς τις ορεινές περιοχές της χώρας» 
τονίζει, μιλώντας στην Καρφίτσα, ο Άγγελος Καλλίας επι-
κεφαλής της ομάδας ορεινών ξενοδοχείων και πρόεδρος 
της ένωσης ξενοδόχων Δράμας.

Παρά  τα προβλήματα πάντως, το σίγουρο είναι ότι 
υπάρχει διάθεση του κόσμου να  ταξιδέψει για ν’ απολαύ-
σει χειμερινά σπορ, περιηγήσεις, καλό φαγητό ή απλώς την 
θαλπωρή ενός ορεινού παραδοσιακού καταλύματος.

Το υπουργείο Τουρισμού ετοιμάζει διεθνή καμπάνια για 
να διαφημίσει τις ομορφιές των ορεινών και εναλλακτικών 
προορισμών της χώρας μας, ενώ οι επιχειρηματίες στα χει-
μερινά θέρετρα της Ελλάδας από την πλευρά τους, προ-
ετοιμάστηκαν για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σε 
προσιτές τιμές ελπίζοντας πως -τουλάχιστον- οι εκδρομείς 
της εγχώριας αγοράς θα τους προτιμήσουν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΘΑΡΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ 

« Η καμπάνια του υπουργείο αναμένεται 
να αποδώσει την ερχόμενη σεζόν. Φέτος, θε-
ωρούμαι πως θα είναι επιτυχία αν οι κρατήσεις 
φτάσουν το 65% στο σύνολο των ελληνικών 
χειμερινών προορισμών. Περιμένουμε αφίξεις, 
κυρίως, Ελλήνων εκδρομέων. Οι ξενοδοχειακές 
υποδομές μας δεν υπολείπονται σε τίποτα από 
αυτές στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Επίσης, εί-
ναι απλά μια εντύπωση ότι εκεί η εκδρομή κοστί-
ζει φθηνότερα ενώ στην ουσία το κόστος είναι το 
ίδιο αφού η πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο 
είναι τουλάχιστον 60% ακριβότερη από αντίστοι-
χα δικά μας χιονοδρομικά» υπογραμμίζει ο κ. 
Καλλίας.

 «Έτοιμοι» οι χειμερινοί προορισμοί 
της Βόρειας Ελλάδας  
Καϊμάκτσαλάν: Το χιονοδρομικό κέντρο εί-

ναι ήδη ανοιχτό και οι προβλέψεις για τα πρώ-
τα χιόνια φέρνουν πιο κοντά και την εμφάνιση 
των σκιέρ. Παράλληλα, οι οδηγοί βουνού και 
οι εργαζόμενοι στα κέντρα ανεμοπλάνου και 
αεροπτερισμού είναι στις θέσεις τους. Τα τζάκια 
άναψαν στον κοσμοπολίτικο παραδοσιακό οικι-
σμό του Αγίου Αθανασίου και τα  Χριστουγεννιά-
τικα στολίδια πήραν την θέση τους στα σαλέ και 
τις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων. « Ο κόσμος είναι 
διψασμένος να ταξιδέψει και να περάσει καλά. 
Υπάρχει ήδη μεγάλη κινητικότητα στις κρατήσεις 

των καταλυμάτων και εκτιμούμε ότι η πληρότη-
τα φέτος τις γιορτές θα ξεπεράσει το 90%» επι-
σημαίνει η Ρούλα Γουγούση – πρόεδρος σωμα-
τείου επαγγελματιών Αγίου Αθανασίου.

Η κορυφή και οι πλαγιές του όρους Βόρας 
αποτελούν την «ναυαρχίδα» του ορεινού του-
ρισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή είναι 
δημοφιλής προορισμός για Έλληνες και ξένους 
εκδρομείς. Ήδη, έχουν καταγραφεί αφίξεις του-
ριστών από χώρες όπως το Ισραήλ, την Γαλλία 
ακόμη και την Σουηδία! Από τις αρχές του φθινο-
πώρου, η πληρότητα των καταλυμάτων τα Σαβ-
βατοκύριακα ξεπερνά το 65% με αποκορύφωμα 
την εβδομάδα των αργιών της 28ης Οκτωβρίου 
που άγγιξε το 95%.

Όσον αφορά τις τιμές, αυτές κυμαίνονται 
στα 90 έως 100 ευρώ για το δίκλινο δωμάτιο 
με πρωινό, ενώ η διαμονή για μια τετραμελή οι-
κογένεια σε σαλέ πολυτελείας με τζάκι και Spa  
ξεκινά από την τιμή των 200 - 250 ευρώ ανά δι-
ανυκτέρευση.

Λουτρά Πόζαρ: Κατηφορίζοντας από τον 
Άγιο Αθανάσιο και φτάνοντας στα φημισμένα ια-
ματικά Λουτρά, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως 
και εκεί, όλα είναι έτοιμα. Ωστόσο, η επιχειρη-
ματική εικόνα είναι κάπως διαφορετική καθώς 
οι προκρατήσεις για τα Σαββατοκύριακα δεν 
καταλήγουν πάντα σε διαμονές. « Δεν υπάρχει 

Φλώρινα

Νυμφαίο Πόζαρ

Καστοριά
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σταθερότητα λόγω τις πανδημίας. Οι κρατήσεις για Σαβ-
βατοκύριακα ξεπερνούν το 70% αλλά μετά ακολουθούν 
πολλές ακυρώσεις. Δεν ζητάμε προκαταβολές και πολλοί 
δεν εμφανίζονται καθόλου. Ελπίζουμε ότι την εορταστική 
περίοδο τα πράγματα θα είναι καλύτερα» τονίζει ο Γιάννης 
Ουζούνης- πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στα Λουτρά 
Αλμωπίας.

Οι τιμές στα καταλύματα ξεκινούν από τα 60 Ευρώ για 
το δίκλινο με πρωινό και από τα 80 ευρώ για τετράκλινο σε 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καταλύματα και ξενοδοχεία 
3 αστέρων.  

 
Σέλι και 3-5 Πηγάδια: Οι «καρέκλες» στήθηκαν στο 

χιονοδρομικό κέντρο Σελίου στην Βέροια, ενώ στην γειτο-
νική Νάουσα μόλις ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μίσθω-
σης για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα λειτουργήσει 
το χιονοδρομικό κέντρο στα 3-5 Πηγάδια. «Θα έχει χιόνια;» 
είναι η συχνότερη ερώτηση που δέχονται οι ξενοδόχοι της 
Ημαθίας από τους εν δυνάμει πελάτες τους την περίοδο 
των Χριστουγέννων, ενώ οι κρατήσεις για εκείνη την πε-
ρίοδο κινούνται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. «Υπάρχει ένα 
τηλεφωνικό ενδιαφέρον το οποίο δεν μεταφράζεται πά-
ντα σε κρατήσεις. Σίγουρα είναι ωραία να έχουμε «λευκά» 
Χριστούγεννα αλλά οι επισκέπτες μας – που δεν είναι όλοι 
σκιέρ- έχουν να δουν και ν’ απολαύσουν πολλές ομορφιές» 
μας λέει ο Δημήτρης Μάντσιος – πρόεδρος της ένωσης ξε-
νοδόχων Ημαθίας,  τονίζοντας πως η περιοχή διαθέτει υπέ-
ροχες ορεινές διαδρομές, εξαιρετικό φαγητό και περίφημα 

οινοποιεία.
Οι περισσότερες από 1.600 κλίνες της Ημαθίας είναι 

διαθέσιμες με τιμές που ξεκινούν από τα 70 Ευρώ για το 
κλασικό δίκλινο σε 3 αστέρων ξενοδοχείο και από τα 100 
ευρώ για τετράστερο.

Δυτική Μακεδονία: Must προορισμός του χειμώνα
Η αρχοντική Καστοριά, η «ρομαντική» Φλώρινα, το 

παραμυθένιο Νυμφαίο, οι αμπελώνες του Αμυνταίου είναι 
μόνο κάποιοι από τους πανέμορφους προορισμούς της Δυ-
τικής Μακεδονίας, φιλόξενους για όλες τις εποχές του χρό-
νου και ιδανικούς για χειμωνιάτικες αποδράσεις.  Σ’ αυτούς 
έρχονται να προστεθούν, τρία χιονοδρομικά κέντρα (Βασι-
λίτσας, Πισοδερίου, Βιτσίου), δύο εθνικοί δρυμοί, υπέροχες 
λίμνες, όμορφα παραδοσιακά χωριά,  γεφύρια και ποτάμια.

Αναμφισβήτητα, ο χειμώνας αγαπά αυτό το κομμάτι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά η «βαρυχειμωνιά» που προκά-
λεσε η πανδημία στον τουρισμό της, διήρκεσε δύο χρόνια 
και άφησε έντονα σημάδια στην οικονομία της περιοχής. « 
Η Δυτική Μακεδονία ήταν αποκλεισμένη από τα αλλεπάλ-
ληλα ρεκόρ του τουρισμού και έχει πληγεί περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή» επισημαίνει ο Ιορδάνης Μιχαη-
λίδης- πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δ. Μακεδονίας και 
συμπληρώνει πως «αυτήν την περίοδο υπάρχει ενδιαφέρον 
για κρατήσεις και αυτό μας κάνει αισιόδοξους».

Παρά τα μεγάλα προβλήματα της προηγούμενης περιό-
δου, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι έτοιμοι να 
δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στη φιλοξενία των επι-
σκεπτών του φετινού χειμώνα.

Σ’ ότι αφορά τα καταλύματα, υπάρχει διαθεσιμότητα για 
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. « Η Καστοριά διαθέτει όλων των ειδών και των 
κατηγοριών καταλύματα και μπορεί να ικανοποιήσει και 
τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες» λέει ο κ. Μιχαηλίδης 
τονίζοντας παράλληλα πως οι τιμές, παρά το κόστος των 
ανατιμήσεων, δεν αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω, πα-
ραμένοντας ελκυστικές για τους επισκέπτες.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

Σέλι
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Οργανώνονται οι υποστηρικτές 
του Ανδρουλάκη 

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας μαζεύ-
τηκαν οι υποστηριχτές του Νίκου Ανδρουλακη. 
Όπως μάθαμε sms δεν εστάλησαν ωστόσο τα τη-
λέφωνα που έγιναν ήταν αρκετά για να γεμίσουν 
την αίθουσα. Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων 
ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, ο 
πρόεδρος του ΕΚΘ Νίκος Τσαραμπουλίδης ο πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Πέτρος Λεκάκης, ο αντιδήμαρχος Νέαπολης Συκε-
ών Αντώνης Σαουλίδης, ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Κορδελιού Εύοσμου Κώστας Σωτηράκης, 
το μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής, αρ-
κετοί εκπρόσωποι από επιμελητήρια και παραγω-
γικούς φορείς.

karfitsomata
ΝΔ Θεσσαλονίκης: «Μασάζ» στους 
ψηφοφόρους τους κάνουν οι βουλευτές  

Μεγαλώνει η λίστα των υποψηφίων 
για την Α’ Θεσσαλονίκης 

 «Βαριά χαρτιά» 

Κλιμάκιο της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Ερείσματα στους άλλους χώρους 
ο Λοβέρδος 

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι βουλευτές 
της ΝΔ το τελευταίο διάστημα παρά το γεγονός πως ο 
πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει πως κάλπες πριν από το 
2023 δεν πρόκειται να στηθούν. Ειδικά στη Β ‘Θεσσαλο-
νίκης τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά όπως μαθαίνουμε 
και οι συναντήσεις μεταξύ βουλευτών, τοπικών στελε-
χών και πολιτών πάνε και έρχονται. Όλοι οργανώνονται 
για παν ενδεχόμενο κρατώντας «ζεστούς» τους ψηφοφό-
ρους τους. 

Βεβαίως, η μεγάλη μόχλευση γίνεται στην Α’ Θεσσα-
λονίκης. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι επίδοξοι υποψήφι-
οι βουλευτές της ΝΔ παρότι κυβέρνηση και κόμμα επι-
μένουν ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. 
Τα ονόματα που ακούγονται είναι αρκετά, πολλά εκ των 
οποίων ανακατεύουν την τράπουλα καθώς έχουν αρκε-
τή αναγνωρισιμότητα μέσα στον απλό κόσμο. Για ποιους 
«τρίζει» η θέση άραγε ; 

Κλιμάκιο της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο, Θωμά Βράνο, επισκέφτηκε τον δήμαρχο Ωραιοκά-
στρου, Παντελή Τσακίρη, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής 
του κομματικού οργανισμού της ΝΔ με τους φορείς της πε-
ριοχής.

Στο κλιμάκιο, εκτός του προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής Εκλογικής Περιφέρειας Β’ Θεσσαλονίκης συμμε-
τείχαν τα μέλη της ΔΕΕΠ, Λίνα Ντότση, Γιώργος Πουλέκας 
και Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος 
και ο γραμματέας της ΔΗΜΤΟ Ωραιοκάστρου, Κωνσταντίνος 
Μαρκογιάννης και Σάκης Σακελλαρίου αντίστοιχα.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο κ. Βράνος επισήμανε 
στον κ. Τσακίρη πως η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προωθεί την υλοποίηση αναπτυ-

ξιακών πρωτοβουλιών, δράσεων και έργων, με στόχο την 
αναβάθμιση και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

«Η στενή συνεργασία μας με τους δημάρχους της Β’ 
Θεσσαλονίκης είναι διαρκής, στο πλαίσιο τόσο του θεσμικού 
μας ρόλου ως κομματικής οργάνωσης (ΔΕΕΠ) της εκλογι-
κής περιφέρειας, όσο και της βούλησή μας να είμαστε χρή-
σιμοι και για το κόμμα και για την κοινωνία» τόνισε ο πρόε-
δρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης Θωμάς Βράνος».

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, παρου-
σίασε τα έργα που είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Ωραιοκάστρου 
και αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα δρομολογείται να υλο-
ποιηθούν το επόμενο διάστημα. Τόνισε επίσης, πως η στήρι-
ξη της κυβέρνησης είναι αναγκαία ειδικά αυτή την περίοδο 
που έχουν προκύψει πρωτόγνωρα προβλήματα λόγω της 

πανδημίας.
Στη συζήτηση κυριάρχησε η προοπτική της κατασκευ-

ής και της λειτουργίας του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης στη Λητή. Στο θέμα είχε αναφερθεί τον Σε-
πτέμβριο από το βήμα της ΔΕΘ και ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, λέγοντας πως στη βορειοδυτική πλευρά 
της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί το νέο νοσοκο-
μείο. Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β΄ Θεσσαλονίκης, Θωμάς Βρά-
νος και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ευχαρίστησαν τον κ. Τσα-
κίρη για την εποικοδομητική συνεργασία και ανέφεραν πως 
στηρίζουν το έργο της δημοτικής αρχής και θα εντατικοποι-
ήσουν τη συνεργασία προς όφελος των πολιτών.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου και ο πρό-
εδρος του Ιατρικού Πανελληνίου Συλλόγου Θανάσης 
Εξαδάκτυλος λόγω ιδιότητας και Covid 19 αναδείχτηκαν 
σε πρόσωπα πρώτης γραμμής στην ενημέρωση και στις 
τηλεοπτικές παρουσίες οπότε καλύπτουν μεγάλο χάντι-
καπ σε σχέση με τους «παλιούς» βουλευτές. Η Μαρία 
Σπυράκη είναι αρκετά αναγνωρίσιμη έτσι κι αλλιώς. Ο 
Ανδρέας Παπαμιμίκος από τώρα έχει αρχίσει ένα επικοι-
νωνιακό μπαράζ με στόχο την επαναδραστηριοποίησή 
του στο χώρο μετά από ένα διάστημα αποχής. Οπότε η 
μάχη αναμένεται σκληρή κι όχι μόνο για τους υποψήφι-
ους βουλευτές αλλά και για τους «εδραιωμένους» πα-
λαιότερους.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφεται και δη-
μοσκοπικά αποτελεί η απήχηση που απολαμβάνει ο Αν-
δρέας Λοβέρδος μεταξύ των ψηφοφόρων των άλλων 
κομμάτων. Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή 
του στη Θεσσαλονίκη όπου είχε πολλές συναντήσεις με 
ψηφοφόρους της ΝΔ με τους ποίους πάντως, συνδέεται 
με μακροχρόνια φιλία. Το ερώτημα είναι αν και πόσοι από 
αυτούς θα μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν για την 
προεδρία ενός κόμματος που δε στηρίζουν συνολικά. 
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Σημαντικά ήταν τα οφέλη από τη συνάντηση εργασίας 
που πραγματοποίησε διαδικτυακά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε μια συ-
γκυρία όπου οι προκλήσεις για τον κλάδο της ενέργειας 
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Στη συνάντηση προσκλή-
θηκαν όλοι οι Χρήστες Διανομής που δραστηριοποιού-
νται στα δίκτυα φυσικού αερίου της Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας. Σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς κινήθηκε η 
παρουσίαση των βασικών θεμάτων μεταξύ των Εταιρει-
ών Προμήθειας και της Εταιρείας. Τα θέματα που αναδεί-
χθηκαν και τέθηκαν ειδικώς αφορούν όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τόνισε ότι τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές της 

Λειτουργικής Ανεξαρτησίας συμμορφούμενη πλήρως 
με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη νομοθεσία. Περαιτέρω, 
αναλύθηκαν ρυθμιστικά ζητήματα καθώς και το πλαίσιο 
ανάπτυξης της αγοράς, της επέκτασης στις νέες περιοχές 
και της ασφάλειας των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Πα-
ράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα αναφορικά με τη πρό-
σβαση στο δίκτυο διανομής, την κατανομή και τιμολόγη-
ση των διανεμόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπως 
και με την εξέλιξη της ψηφιοποίησης των υποδομών και 
των λειτουργιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με έμφαση στις πλατφόρ-
μες τηλεμέτρησης και ανταλλαγής πληροφοριών με τους 
Χρήστες Διανομής.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία υπο-
βλήθηκαν προτάσεις για την αποδοτική δια-λειτουργικό-
τητα μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών Διανομής, 
με στόχο την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών 
προς τους Τελικούς Καταναλωτές.
Τα οφέλη από αυτή την εποικοδομητική συνάντηση 
εντάσσονται στο πλαίσιο του εν εξελίξει ψηφιακού μετα-
σχηματισμού ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον 
κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και με γνώμονα την 
ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών Διανομής και των Τελι-
κών Καταναλωτών.
Κοινή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας τόσο για την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ όσο και για τις Εταιρείες προμήθειας είναι η δημι-
ουργία προστιθέμενης αξίας προς όφελος των Τελικών 
Καταναλωτών.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Workshop για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών 
προς τους τελικούς καταναλωτές

Το στήριγμα Καστανίδη 
στη Βόρεια Ελλάδα 

Πρόταση ονοματοδοσίας 
«Φ. Γεννηματά» από τον Γ. Λίλτση

Θετική στον Covid 19 
η Αν. Χαλκιά

Συνάντηση Γκολιδάκη 
με τον διευθυντή 

του Πρωθυπουργικού Γραφείου

Σημαντικές δυνάμεις στη Βόρεια Ελλάδα και 
στο ποντιακό στοιχείο μαθαίνουμε πως έχει συ-
γκροτήσει ο υποψήφιος για την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ 
Χάρης Καστανίδης.  Βασικός συνεργάτης του βου-
λευτή της Α’ Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργού 
είναι ο Αιμίλιος Σαπρανίδης  ο οποίος άλλωστε 
έχει σημαντική εμπειρία από παλαιότερη ανάμειξή 
του σε Ποντιακούς Συλλόγους. 

Να δοθεί το όνομα της Φώφης Γεννηματά στο 
Κοινωνικό Ιατρείο Παύλου Μελά πρότεινε ο επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, 
Γιώργος Λίλτσης, σημειώνοντας πως ο αγώνας 
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ αποτελεί φωτεινό παρά-
δειγμα για όλους τους ασθενείς που νοσούν από 
καρκίνο. Επίσης, πρότεινε η πλατεία στην οδό Λα-
γκαδά στη Σταυρούπολη να πάρει το όνομά του 
Διαμαντή Παπαδόπουλου ως ένδειξη σεβασμού 
στο έργο του στη διοίκηση αλλά και για την αυτο-
διοικητική του πορεία.  

Θετική στον κορονοϊό διαγνώσθηκε η δήμαρ-
χος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά. Η δημαρχος 
ενημέρωσε οτι νοσεί μέσω του προφίλ της στο 
facebook, ενώ σημειώνεται ότι είναι πλήρως εμ-
βολιασμένη.

Νέα συνάντηση είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο 
Διευθυντής του πρωθυπουργικού Γραφείου Γρη-
γόρης Δημητριάδης και ο Υποψήφιος Βουλευτής, 
στις εθνικές εκλογές του 2019, στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης, Γκολιδάκης Διαμαντής.

Οι δύο άνδρες, είχαν την ευκαιρία να συζητή-
σουν τις πολιτικές εξελίξεις ,όπως και ζητήματα 
που αφορούν την Θεσσαλονίκη.

Γνωστή είναι άλλωστε η στενή φιλική αλλά 
και πολιτική σχέση που διατηρούν οι κύριοι Δημη-
τριάδης και Γκολιδάκης και για αυτό δεν χάνουν 
ευκαιρία να τα λένε τακτικά και από κοντά.
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Με αφορμή την εκδήλωση, 
που πραγματοποιήθηκε και 
φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της 

έκθεσης “Philoxenia” στη Θεσσαλονίκη, 
το περασμένο Σάββατο, ο Τομεάρχης 
Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος, μίλησε 
για την ταινία “The Expendables 4” και 
εξήγησε το πως η Θεσσαλονίκη κατάφε-
ρε να γίνει κινηματογραφικό hub μεγά-
λων παραγωγών.

Πώς πήρατε την απόφαση για το “Film 
office”;

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ο 
Περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
θέλησε να τοποθετήσει, μαζί με το Εθνι-
κό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), τη Θεσσαλονίκη 
στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών πα-
ραγωγών. Έτσι, καταφέραμε μέσα σε ένα 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να συ-
στήσουμε το πρώτο “Film office” σε περι-
φερειακό επίπεδο και με μια στοχευμένη 
προεργασία μπορέσαμε να διαμορφώσουμε 
τις συνθήκες για να έρθουν και οι πρώτες 
κινηματογραφικές παραγωγές, το  “The 
Enforcer” με τον Αντόνιο Μπαντέρας, το κα-
λοκαίρι, και αμέσως μετά να προκύψει το 
“The Expendables 4”. Φυσικά υπάρχει και 
συνέχεια, καθώς αυτό είναι ένα δυναμικό 

αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών και 
το “Film office” δημιουργεί τις συνθήκες, σε 
συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ, για να έχουν και 
τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τις απα-
ραίτητες διαδικασίες, ώστε τα αιτήματα των 
παραγωγών να διεκπεραιώνονται ταχύτατα.

Ποιές οι δυσκολίες που συναντήσατε; 
Από τη στιγμή, που ήταν κάτι καινούριο, 

ένα πρόβλημα ήταν να ενημερώσουμε τους 
θεσμικούς φορείς για το πως πρέπει να αντι-
δρούν, όταν έχουν τέτοιου είδους αιτήματα. 
Το δεύτερο ήταν να δώσουμε τη δυνατότη-
τα στους επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης 
να αποκτήσουν εξειδίκευση  και να δικτυ-
ωθούν με τους παραγωγούς, που έρχονται 
εδώ. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι διττό: από 
τη μία να προβάλλουμε την περιοχή, αλλά 
και να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους της 
περιοχής μας να βρουν αντικείμενο. Αυτό 
θέλει χρόνο και σιγά σιγά το χτίζουμε.

Πώς κρίνετε την επιθυμία του κ. Τζιτζι-
κώστα να καταστεί η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, από το 2022, τόπος γυ-
ρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών 
365 μέρες το χρόνο;

Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή, να έχου-
με συνεχώς όλο το χρόνο κινηματογραφικές 
παραγωγές, που θα δώσουν τη δυνατότητα 
να υπάρχει μία συνέχεια στην επαγγελ-
ματική δραστηριότητα, γιατί μόνο έτσι θα 
αποκτήσουμε βιομηχανικού τύπου δραστη-

ριότητα. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το 
στόχο, καθώς η Κεντρική Μακεδονία έχει τα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά για να δώσει 
μία τέτοια εικόνα. Σύντομα, μέσα στην επό-
μενη διετία θα το έχουμε κατακτήσει.

Ποιο θα είναι το πιο ξεχωριστό στοιχείο 
από την ταινία “The Expendables 4”;

Είναι μία ταινία, στην οποία υπάρχουν 
αστέρες του Χόλιγουντ, που δεν βρέθηκαν 
ποτέ ξανά στην Ελλάδα, για να δουλέψουν 
σε τέτοιου είδους παραγωγή. Πρόκειται για 
300 ανθρώπους, που δουλεύουν εδώ και 
ένα μήνα. Και άμεσα στο τουριστικό αντικεί-
μενο δίνει αποτέλεσμα, αλλά και έμμεσα, 
αυτή η ταινία δημιουργεί τεχνογνωσία για 
την περιοχή για να έρθουν ακόμη μεγαλύ-
τερες παραγωγές. Άρα, είναι πολυεπίπεδη 
αυτή η ευκαιρία, που έχουμε, και οι “The 
Expendables 4” είναι από τις μεγαλύτερες 
παραγωγές, που έχουν γίνει ποτέ στην Ελ-
λάδα. 

Έχετε έρθει σε συζητήσεις και για άλ-
λες Χολιγουντιανές παραγωγές;

Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν έρ-
θει άνθρωποι, που κυνηγούν τέτοιου είδους 
μέρη, και προσδοκούμε μέσα στους επόμε-
νους μήνες του επόμενου έτους να έχουμε 
μία ταινία, που θα έχει και το σενάριο της 
πόλης. Φιλοδοξούμε να υπάρξει ένα τέτοιο 
αφήγημα ταινιών, που θα αναδεικνύει και 
την πόλη μας.

Τί θεωρείτε ότι εντυπωσιάζει περισσό-
τερο τους Χολιγουντιανούς αστέρες και 
επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για τα γυρί-
σματά τους;

Είναι σίγουρα το κλίμα, το φαγητό, αλλά 
και ευρύτερα η πόλη. Αυτά τα στοιχεία γο-
ητεύουν όχι μόνο τους Χολιγουντιανούς 
αστέρες, αλλά και έναν απλό τουρίστα. Σε 
αυτό το σημείο, θα ήθελα να δανειστώ έναν 
όρο, που είπε ένας από τους βασικούς πα-
ραγωγούς των ταινιών, είναι «σέξι». Η Θεσ-
σαλονίκη είναι, δηλαδή, ένας προορισμός, 
που όταν ζητήσει κάποιος παραγωγός να 
έρθει ένας Χολιγουντιανός αστέρας να δου-
λέψει εδώ, θα τον ευχαριστήσει πολύ. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί είναι ένα μέρος, που το ξέ-
ρει και για κάποιους η Θεσσαλονίκη, αλλά 
και γενικότερα η Ελλάδα, αποτελούν ένα 
όνειρο ζωής. Αυτό δίνει και ένα επιπλέον κί-
νητρο για να έρθει κάποιος εδώ, όταν πρό-
κειται και για δουλειά. Αν και η χώρα μας 
ήταν γνωστή ως τουριστικός προορισμός, 
ωστόσο ως χώρος εργασίας δεν ήταν ποτέ 
γνωστός. Και τώρα έχει συμβεί και αυτό.

ΡΑΦΑΈΛΑ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Οι “The Expendables 4” είναι από τις μεγαλύτερες 
παραγωγές, που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα».

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΘΑΝΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»
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Την απρόβλεπτη και με πολύ γέλιο 
Stand Up Comedy «1821-2021, 
Διακόσια Χρόνια Δανεικά» θα 

παρουσιάσει ο Χριστόφορος Ζαριλίκος 
για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο 
επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, τα 
οποία ο κωμικός σχολιάζει με τον δικό 
του μοναδικό τρόπο.

O τίτλος της παράστασης αναφέρεται 
στον εορτασμό των 200 ετών από την 
Eπανάσταση του 1821. Για ποιον λόγο; 
Προϊδεάστε μας για το τί θα δούμε. Με 
αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
του ‘21 είπαμε να δούμε τί καταφέραμε σε 
αυτά τα 200 χρόνια; Καταφέραμε να είμα-
στε πρώτοι στον κόσμο σε χρέος σε σχέση 
με το ΑΕΠ. Για αυτό έπρεπε να γιορτάζουμε 
την πρωτιά.

 Πιστεύετε ότι αυτά τα «δανεικά» θα 
είναι αγύριστα και αν όχι ποιος θα την...
πληρώσει; Τα δανεικά σίγουρα θα είναι 
αγύριστα, ούτε οι δανειστές θέλουν να τα 
γυρίσουμε αφού βγάζουν πιο πολλά από 
τους τόκους και τους τόκους των τόκων, 
χαζοί είναι;  

Ως κωμικός πως βλέπετε όλα αυτά τα 

δεινά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα; Πόσο ακόμη μπορούμε να 
αντέξουμε πιστεύετε; Την προηγούμενη 
φορά που ξεσηκωθήκαμε κάναμε 400 χρό-
νια να το αποφασίσουμε. Έχουμε τουλάχι-
στον 200 χρόνια αντοχής μπροστά μας. 

 Η κωμική «ματιά» των δύσκολων 
καταστάσεων βοηθάει για να ανταπεξέλ-
θουμε; Βοηθάει να δούμε πιο καθαρά τις 
δύσκολες καταστάσεις.

Τα σατιρικά βίντεο που ανεβάζετε στο 
YouTube έχουν μεγάλη απήχηση στο κοι-
νό. Στο διαδίκτυο νιώθετε πιο ελεύθερος 
να εκφραστείτε από ότι στην σκηνή σε ένα 
live ή το αντίθετο; Η σκηνή είναι ο χώρος 
απόλυτης ελευθερίας. Οι πλατφόρμες όπως 
το YouTube όποτε θέλουν σε λογοκρίνουν.

To YouTube βοήθησε στο να εξαπλω-
θεί πιο γρήγορα το stand up στην Ελλάδα; 
Η Ελλάδα πήρε τα πρώτο της δάνειο πριν 
καν γίνει κράτος και η επιτροπή που ταξί-
δεψε στο Λονδίνο για να ζητήσει το πρώτο 
δάνειο δεν είχε λεφτά ούτε για εισιτήρια και 
πήρε δανεικά. Τι να μας πει το YouTube και 
το stand up… είμαστε πολύ μπροστά!

Έχει προσπαθήσει κανείς να σας βάλει 
«φίμωτρο» επειδή μπορεί να ενοχλήθηκε 
από κάτι που είπατε; Πολλοί.

 Πόσο ελεύθερη είναι η σάτιρα; Όσο εί-
μαστε κι εμείς. 

Έχετε μετανιώσει ποτέ για κάτι που 
σχολιάσατε; Όχι.

 Αγαπημένο topic σχολιασμού; Η εξου-
σία. 

Πως νιώθετε ζώντας στην Ελλάδα του 
σήμερα. Με όσα ζούμε με τον κορονοϊό, τα 
μέτρα που λαμβάνονται, τους αντιεμβολι-
αστές, τις γυναικοκτονίες και την γενικό-
τερη έξαρση βίας; Έξαλλος! Η βία έρχεται 
από πάνω  κι εκεί πρέπει να την επιστρέ-
ψουμε αλλιώς χάνουμε την ζωή μας.

info

«1821-2021, Διακόσια Χρόνια Δανεικά», 
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στο Block 
33 Garden (26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλο-
νίκη).  Κείμενο: Πιτσιρίκος - Χριστόφορος 
Ζαραλίκος.

Ώρα προσέλευσης: 20:00 
Ώρα Έναρξης: 21:00
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2114185217  
Διάρκεια: 90’
Είσοδος: 12€

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χριστόφορος Ζαραλίκος:  Έχουν προσπαθήσει 
πολλοί να μου βάλουν «φίμωτρο»

Ο «ΟΡΘΙΟΣ 
ΚΩΜΙΚΟΣ» 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ 

ΣΥΝΑΝΤΑ ΓΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ 

ΤΗΝ «ΚΑΥΣΤΙΚΗ» 
ΠΕΝΑ ΤΟΥ 

ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΝΕΑ STAND 
UP COMEDY 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «200 
ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΝΕΙΚΑ»
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Τα πρέπει & τα θέλω στου 
Σκιάχτρου το καπέλο

«Ήλιος της Κύπρου, 
Σεφαραδίτικο Φεγγάρι»

Κώστας Μπίγαλης - Πωλίνα 
live στη Θεσσαλονίκη

Μαρίνα Σπανού «Ας Μην 
Το Πούμε Πουθενά» στο 

Block33 στη Θεσσαλονίκη
«Η Δολοφονία του Μαρά» 

του Πέτερ Βάις από το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος

18η Διεθνής Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Τα σκιάχτρα υπάρχουν για να τρομάζουν τα 
πουλιά… Τι συμβαίνει όμως, όταν ένα σκιάχτρο 
είναι χαμογελαστό και θέλει να κάνει φίλους; Ε, 
τότε γίνεται παραμύθι! «Τα πρέπει και τα θέλω 
στου σκιάχτρου το καπέλο», το αγαπημένο βι-
βλίο των εκδόσεων Διάπλους έρχεται στο θέα-
τρο Σοφούλη, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 
18.00 για μία μόνο παράσταση. Η συγγραφέας  
Ναντίνα Κυριαζή και η Λένα Τζαμπάζη με την 
κιθάρα της, σας περιμένουν όλους, μικρούς και 
μεγάλους, να ισορροπήσουμε μαζί τα πρέπει και 
τα θέλω μας με λόγο τη μουσική του Γιώργου 
Καζαντζή.

Στη συναυλία ερμηνεύονται κομμάτια από τη 
μεσαιωνική και αναγεννησιακή παράδοση της 
Κύπρου και τη Σεφαραδίτικη παραδοσιακή μου-
σική. Το  Duo  Vivianna Giannaki & Mariano Gil 
συναντήθηκαν στο Buenos Aires, το 2017, όπου 
και ξεκίνησαν αμέσως να εργάζονται μαζί. To 
Pellegrinaggio al Levante Ensemble ιδρύθηκε 
το 2017 από την υψίφωνο Μαριάντζελα Χατζη-
σταματίου και τον λουτενίστα και κιθαρίστα Νίκο 
Παναγιωτίδη. Η πρώτη συναυλία του σχήματος 
που έγινε και η αφορμή σύστασής του ήταν με 
χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς και βασίστηκε στην ιδέα του 
μουσικού ταξιδιού. Στις 22 Νοεμβρίου στο Μέ-
γαρο Μουσικής.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα των 80s, 
ναι αυτοί, επιστρέφουν και χαρίζουν 
..αναδρομικά, το κέφι που στερηθήκα-
με για τόσο καιρό. Την Παρασκευή 26 
Νοεμβρίου στο Principal Club Theater 
για ένα live/party -ένα ταξίδι σε ανέμε-
λες εποχές με ασταμάτητο χορό! Κώ-
στας Μπίγαλης.. Πωλίνα.. Το λατρεμένο 
ντουέτο… που πρώτοι καθιέρωσαν εδώ 
και μια δεκαετία την απόλυτη 80s 90s 
αναβίωση, με ιστορικές βραδιές, έρχο-
νται με φόρα.. διαλύουν κάθε φθινοπω-
ρινή μελαγχολία, και μας φτιάχνουν τη 
διάθεση με λατρεμένα αναπανάληπτα 
τραγούδια και τη μοναδική αλληλεπί-
δραση τους με το κοινό.

Η Μαρίνα Σπανού θα τραγουδήσει ζω-
ντανά  στο Block33 στη Θεσσαλονίκη, το 
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021. Η Μαρίνα 
Σπανού ξεκινά τις χειμερινές της εμφανί-
σεις από τη Θεσσαλονίκη, ερμηνεύοντας 
μοναδικά τραγούδια. Την γνωρίσαμε με 
το πρώτο της τραγούδι «Πλάκα» που 
μας συνόδευσε όλο το καλοκαίρι. Είναι 
μόλις 18 ετών και έχει κυκλοφορήσει 
ήδη τον πρώτο της δίσκο. Η ιδιαιτερό-
τητα του είναι ότι η νεαρή ερμηνεύτρια, 
μέσα από τα κομμάτια που περιέχει, μας 
τραγουδά ιστορίες για διάφορες περιο-
χές της Αθήνας. Την καλλιτεχνική επι-
μέλεια αναλαμβάνει ο Χρήστος Σπανός

Η παράσταση «Η Δολοφονία του Μαρά» έκανε 
την πρεμιέρα της την Παρασκευή 19 Νοεμβρί-
ου, στις 21.00 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών. Πρόκειται για μια παράστα-
ση «θεάτρου μέσα στο θέατρο», με τους ήρωες 
που εν έτη 1964 δημιούργησε ο Πέτερ Βάις, να 
δίδουν ως τρόφιμοι του ψυχιατρικού ασύλου 
του Charenton το 1808, με την καθοδήγηση του 
Μαρκησίου Ντε Σαντ, παράσταση με θέμα την 
δολοφονία ενός εκ των πρωταγωνιστών της 
Γαλλικής Επανάστασης, του αρχιεπαναστάτη 
Ζαν Πωλ Μαρά, από την Σαρλόττα Κορνταί στις 
13 Ιουλίου του 1973. Παραστάσεις: Τετάρτη, 
Κυριακή (19.00), Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 
(21.00)

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου επιστρέφει στην 
πόλη της και η Θεσσαλονίκη γίνεται ξανά Διε-
θνής Πρωτεύουσα του Βιβλίου. Tο Ελληνικό 
Ίδρυμα Πολιτισμού ετοιμάζει ήδη την 18η Διε-
θνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Νο-
εμβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνε-
δριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO). 
Τιμώμενη θα είναι η Γερμανόφωνη λογοτεχνία, 
με προσκεκλημένους συγγραφείς γερμανόφω-
νων χωρών καθώς και επαγγελματίες του χώ-
ρου του βιβλίου και στόχο το διάλογο. Κεντρικό 
θέμα είναι οι Διαρκείς επαναστάσεις του βιβλίου. 
Ο τίτλος συνδυάζει ασφαλώς τον κεντρικό εορ-
τασμό της επετείου  των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος, ο 
28χρονος Στέφανος Αλεξιάδης, 
είναι ο φιλόλογος που σίγουρα 

θα ήθελες να έχεις, όταν ήσουν μαθητής.  
Άκρως «instagram-ικός», με αγάπη για 
τα παιδιά αλλά και νεοεμφανιζόμενος 
συγγραφέας, χρησιμοποιεί το προφίλ του 
στην πλατφόρμα για να σου μάθει να χρη-
σιμοποιείς σωστά την ελληνική γλώσσα. 
Καθημερινά μέσα από Instagram story 
κάνει μικρά κουίζ, στα οποία καλείσαι να 
διαλέξεις τη σωστή ορθογραφία ή τον 
σωστό τρόπο εκφοράς μιας φράσης. Το 
προφίλ του ακόμη, αποτελεί μια συλλογή 
βιβλιοκριτκών για τους βιβλιόφιλους. Για 
τον Στέφανο είναι κι ένα μέσο έκφρασης 
του εαυτού του αλλά και επικοινωνίας. 
Τον ελεύθερο χρόνο του τον περνάει με 
διάβασμα και πολλή μουσική. Ο ίδιος με 
τρεις λέξεις θεωρεί τον εαυτό του υπερ-
βολικό, πείσμων και εργατικό. Εκτός από 
όλα αυτά, φέτος εξέδωσε και το πρώτο 
του βιβλίο, «Τα Φτερωτά Σανδάλια».

 Ο Στέφανος Αλεξιάδης σπούδασε Ελ-
ληνική Φιλολογία στο Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, συνέχισε με μεταπτυχια-
κό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα 
σπουδάζει παιδαγωγικά πρώιμης παιδικής 
ηλικίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

«Πάντα μου άρεσε να σκαρώνω ιστορί-
ες. Άλλοτε ανολοκλήρωτα στο κεφάλι μου 
και άλλοτε πιο ολοκληρωμένα αποτυπώ-
νοντάς τες στο χαρτί » αναφέρει ο Στέφανος 
Αλεξιάδης, για τα πρώτα του βήματα στον 
χώρο της συγγραφής. Όταν ήταν μαθητής 
του δημοτικού μάλιστα, έκανε την αρχή 
συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό. 

Πριν από λίγους μήνες έκανε το συγγρα-
φικό του ντεμπούτο με το βιβλίο «Τα φτε-
ρωτά σανδάλια» από τις εκδόσεις Υδροπλά-
νο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Φοίβος, ένα 
αγόρι με κινητική αναπηρία.  

«Τα «Φτερωτά σανδάλια» είναι ένα βι-
βλίο που ήθελα πάρα πολύ να γράψω και 
έπειτα να το κάνω να κατανοηθεί από τους 
αναγνώστες. Το θέμα του βιβλίου είναι η κι-
νητική αναπηρία και νομίζω πως ενδόμυχα 
επηρεάστηκα από τις σπουδές μου. Ήθελα 
να υπάρχει ένα βιβλίο που να έχει ως πρω-
ταγωνιστή έναν ήρωα πιο διαφορετικό από 
ό,τι έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε στα βι-
βλία. Και το μαγικό είναι ότι ο ήρωας αυτός 
αγαπήθηκε τόσο πολύ που πρόσφατα ενη-
μερώθηκα πως φτάνουμε αισίως στην ανα-
τύπωση της 3ης  χιλιάδας» αναφέρει ο νέος 
συγγραφέας στην Καρφίτσα. Βέβαια ο ίδιος, 
ακόμη δεν γνωρίζει αν μπορεί να χαρακτη-
ρίσει τον εαυτό του ως συγγραφέα καθώς 
όπως εξηγεί η λέξη αυτή του φαίνεται «βα-
ριά» και αισθάνεται πως πρέπει να διανύσει 

αρκετά χιλιόμετρα για να μπορέσει να την 
χρησιμοποιήσει ως επιθετικό προσδιορισμό 
για τον εαυτό του.

Γράφοντας το βιβλίο ο νέος συγγρα-
φέας δεν είχε κατά νου να περάσει κάποιο 
συγκεκριμένο μήνυμα. Ωστόσο εξηγεί πως 
αφηγήθηκε την ιστορία του Φοίβου σε α’ 
πρόσωπο «ώστε να μπορέσουμε όλοι να 
μπούμε στη θέση του. Να φορέσουμε τα 
παπούτσια του και να «περπατήσουμε» με 
αυτά. Αν κάτι θέλει να υπενθυμίσει ο ήρωας 
είναι η κατανόηση, η αποδοχή, η αλληλεγ-
γύη, η πίστη και η μοναδικότητα».

Πιστός στις σπουδές του πάντως, θέτει 
ως κύριο επάγγελμα του την φιλολογία. 
Η συγγραφή θέλει να γίνεται χωρίς πίε-
ση, ώστε να μην υπάρχουν «εκπτώσεις» 
στο αποτέλεσμα. Για ένα επόμενο βιβλίο 
ωστόσο, ανέφερε στην Καρφίτσα «είναι μια 
ιδέα-αρκετά διαφορετική από την προηγού-
μενη- που με περιτριγυρίζει αρκετά τον τε-
λευταίο καιρό και μάλλον ψάχνει χαρτί να 
κάτσει».

Για τον ενεργό ρόλο του στο Instagram, 
ο Στέφανος σημειώνει πως είναι μια πλατ-
φόρμα που του αρέσει πολύ να χρησιμο-
ποιεί και προσθέτει «Ανέκαθεν μου άρεσε 
αλλά όλο αυτό πήρε μεγαλύτερη διάσταση 
την περίοδο της καραντίνας. Σκέφτηκα να 
κάνω το προφίλ μου πιο δημιουργικό, να 
έχει δηλαδή κάτι να δώσει σε αυτόν που 
με ακολουθεί. Έτσι θα βρεις ό,τι μπορείς 
να φανταστείς. Προτάσεις βιβλίων, επικαι-
ρότητα, γλωσσικά κόλπα και φυσικά εμένα 
και τη γνώμη μου. Δεν περίμενα σε καμία 
περίπτωση να υπάρξει τόσος κόσμος που 
ταυτίζεται με τα πιστεύω μου, τις συνήθειές 
μου και γενικότερα την ιδιοσυγκρασία μου. 
Συνεπώς είμαι ευγνώμων για όλη αυτήν τη 
θετική ενέργεια που μου στέλνουν γνωρί-
ζοντάς το ή και όχι».

ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Στέφανος Αλεξιάδης διδάσκει την αποδοχή 
μέσα από τα «Φτερωτά Σανδάλια»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΦΟΙΒΟΥ ΕΝΟΣ 

ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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Νέο άλμπουμ και ολοκαίνουργιο single 
για την γοητευτική τραγουδοποιό Παυλίνα Βουλγαράκη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
lis

  
  

 P
in-

up Η πάντα δημιουργική και γοη-
τευτική τραγουδοποιός και μονα-
δική ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλ-
γαράκη μόλις κυκλοφόρησε το 
νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ της 
«Ηλιαχτίδα», ένα ώριμο μπουκέτο 
11 τραγουδιών.

Τα πέντε από αυτά είναι εντε-
λώς καινούργια, ενώ τα υπόλοιπα 
(«Αυτό Ήταν Όλο», «Καμία Ψυχή», 
«Πώς Συνεχίζεται Η Ζωή», «Δεν 
Είπες Κάτι», κ.λπ.) ήδη αγαπημένα 
και καταξιωμένα στη συνείδηση του 
κοινού που παρακολουθεί την ξε-
χωριστή δισκογραφική πορεία της.

Για την πρώτη παρουσίαση του 
άλμπουμ «Ηλιαχτίδα», η Παυλίνα 
Βουλγαράκη και η Cobalt Music, 
επέλεξαν τον πιο πρωτότυπο και δι-
αδραστικό τρόπο, με ένα μοναδικό 
live-streaming στο #1 κανάλι του 
ελληνικού YouTube, που φιλοξενή-
θηκε στο στούντιο της 

Digital Minds, εκμεταλλευόμε-
νο τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα.

Το single που ξεχώρισε από 
την πρώτη στιγμή είναι το «Χίλιες 
Ζωές» σε μουσική της σπουδαίας 
Δήμητρας Γαλάνη και στίχους της 
ίδιας της Παυλίνας Βουλγαράκη, 
και κυκλοφορεί, όπως και όλη η 
δισκογραφία της ταλαντούχας τρα-
γουδοποιού, από την Cobalt Music.
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Pinning 
The Media

TO ΤΡΑΙΝΟ μεζεδοπωλείο-bar

FLASHBACK

▶ Βλέπω ταινία που ο πλανήτης κινδυνεύει να αφανιστεί από 
την κλιματική αλλαγή… ΖΑΠ… Ο Δούκας και η Μυρσίνη δει-
πνούν στο διαμέρισμα της Ανvέτ στο Παρίσι….ΖΑΠ…. Σε ένα 
αστυνομικό σήριαλ ένας έμπορος ναρκωτικών δολοφονεί 
έναν νεαρό κι ένας άλλος επιχειρεί να βιάσει ένα κορίτσι…. 
ΖΑΠ … Ο Δούκας και η Μυρσίνη δειπνούν στο διαμέρισμα της 
Αννέτ στο Παρίσι… ΖΑΠ… Ο πλανήτης καταστρέφεται από 
την κλιματική αλλαγή….ΖΑΠ …. Ο Δούκας και η Μυρσίνη 
δειπνούν στο διαμέρισμα της Αννέτ στο Παρίσι… ΖΑΠ…. Η 
αστυνομία εξιχνιάζει την απόπειρα βιασμού και τη δολοφονία 
…. ΖΑΠ…. Ο Δούκας και η Μυρσίνη δειπνούν στο διαμέρισμα 
της Αννέτ στο Παρίσι….ΖΑΠ ….Όσοι επέζησαν από την κατα-
στροφή της Γης βάζουν τις βάσεις για έναν νέο πολιτισμό…
ΖΑΠ…. Ο Δούκας και η Μυρσίνη δειπνούν στο διαμέρισμα της 
Αννέτ στο Παρίσι.. Και μετά αναρωτιούνται στον ΑΝΤ1 γιατί 
έπεσαν τα νούμερα τηλεθέασης στις «Άγριες Μέλισσες».  Πιο 
αργή η πλοκή…. Πεθαίνεις!

▶ Είχαμε διαβάσει κάτι για «Ελληνικό τελικό» που θα έκρινε 
ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2022 
στο Τορίνο, όπου το κοινό και μια επιτροπή θα συναποφάσι-
ζαν.  Προς το παρόν η πρώτη διαλογή έγινε κεκλεισμένων 
των θυρών και από 40 συμμετοχές ξεχώρισαν 5.  Αυτές 
δηλαδή θα τεθούν στην κρίση του κοινού? Και ποια κρί-
ση κοινού όταν υπάρχει καταγγελία από καλλιτέχνη που 
αποκλείστηκε, ότι ο νικητής είναι ήδη προαποφασισμένος και 
όλα αυτά γίνονται για ξεκάρφωμα? Αν δούμε τελικά τον μι-
κρό γιο του Πάριου (Good Job Nicky) να μας εκπροσωπεί θα 
έχει δικαιωθεί ο καταγγέλλων ή θα είναι απλή σύμπτωση?

▶ Αλήθεια τώρα, κ. Νέγκα? (Αθηναΐς Νέγκα).  Απ’ όλα 
τα «τέρατα» που γίνονται στην Ελληνική τηλεόραση σας 
ενόχλησε το ζεϊμπέκικο της Ανθής Βούλγαρη που σαρκά-
ζοντας χόρεψε όταν ανακοίνωνε την έξαρση κρουσμάτων 
και θανάτων?  Άκομψο μπορεί να ήταν, απερίσκεπτο ίσως… 
αλλά εσείς το ερμηνεύσατε ότι χάρηκε με την έξαρση?  Όταν 
εκτίθεσαι καθημερινά στο γυαλί κάνεις και λάθη.  Εσείς 
θα έπρεπε να το ξέρετε, γιατί επιχειρήσατε να αφήσετε την 
ασφάλεια του κρίνοντος και να γίνετε κρινόμενη όταν βγήκα-
τε στο γυαλί και μάλιστα όχι με ιδιαίτερη επιτυχία.

▶ Είναι άλλο πράγμα το μόντελινγκ, άλλο η υποκριτική κι 
άλλο η τηλεπαρουσίαση.   Η Μπέττυ Μαγγίρα επιχείρησε 
να τα συνδυάσει όλα σ’ ένα πρωινάδικο και το αποτέλεσμα, 
δυστυχώς, δεν την δικαιώνει.  Στην προσπάθεια να τα κάνει 
όλα μαζί εμφανίζεται σε κάποιους σχολιασμούς να είναι 
παραπάνω απ’ όσο πρέπει δηκτική κι αυτό είναι εύκολα 
παρεξηγήσιμο.  Δεν αδικώ την ΣούπερΚατερίνα που αισθάνε-
ται θιγμένη από όσα έχουν υπαινιχθεί γι’ αυτήν (ευθέως και 
με ονομαστική αναφορά ποτέ)  στο πρωινάδικο του πρώην 
καναλιού της.

Στο πιο ενδιαφέρον σημείο της πόλης το ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ  με γεύσεις βασισμένες στην Ελληνική και Μεσογειακή 
κουζίνα σερβιρισμένες με μία φρέσκια ματιά,ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς. Προσεγμένο στη λεπτομέρεια 
το μενού προσφέρει όλα όσα θα λατρέψετε! 
Ότι και εάν επιλέξετε,είτε θαλασσινά είτε κρεατικά,είμαι σίγουρος πως θα εξιτάρουν τον ουρανίσκο σας.
,Θέα που μαγνητίζει την καρδιά σε συνδυασμό με ένα οικείο και ζεστό περιβάλλον προσεγμένο στη λεπτομέρεια 
με άκρως ενδιαφέρουσα αισθητική τελικά μας κερδίζει με τις μοναδικά προσεγμένες γεύσεις.
Για το τέλος άφησα το προσωπικό που νομίζω πως ότι και εάν γράψω θα τους αδικήσω.Απλά εξαιρετικοίκαι αξια-
γάπητοι!
Διεύθ.Λεωφ. Όχι 2, Άνω Πόλη.Τηλ. 2310 249664.

Πίσω στον χρόνο και στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90.Στα χρυσά 

χρόνια της διασκέδασης αλλά 
και της κυριαρχίας του Λάκη Ρα-
πτάκη –που κατ’εμέ δεν υπάρχει 

περίπτωση να ξαναβγεί ανάλο-
γος επιχειρηματίας στον χώρο 
της διασκέδασης για πολλούς 

και διαφόρους λόγους- και στο 
εμβληματικό FIX την πρώτη χρο-
νιά που ξεκίνησε,Φοβερή παρέα 
με Σπύρο Παπαδόπουλος,Λάκη 
Λαζόπουλο,Πόλυ Μαυρόπουλο 

και Λάκη Ραπτάκη.
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H Θεοδώρα Γάτση είναι η πρώτη 
street style φωτογράφος που 
απαθανατίζει εκλεπτυσμένα και 

καλοντυμένα outfit που κυκλοφορούν 
στη Θεσσαλονίκη και τα αναρτεί στο προ-
φίλ της στο instagram (streetstylegr), το 
οποίο μοιάζει με ένα περιοδικό μόδας.

Καθημερινά ποστάρει looks μοιράζο-
ντας τις εικόνες της μαζί με τους χιλιάδες 
ακόλουθους της. «Τα outfit τα εντοπίζω κα-
θώς περνάνε οι άνθρωποι από δίπλα μου, 
ή από μακριά οπότε θα τρέξω λίγο για να 
προλάβω κάποιον. Το δύσκολο είναι όταν 
εντοπίζω κάποιον στον απέναντι δρόμο της 
Τσιμισκή», περιγράφει σε συνέντευξη της 
στην Karfitsa. Υπάρχουν βέβαια και δρόμοι 
που όταν περάσει σίγουρα θα βρει κάποιον 
να φωτογραφίσει, μας λέει, και αυτοί συνή-
θως είναι γύρω από την Μητρόπολη.

Οι φωτογραφίες της έχουν έναν πηγαίο 
αυθορμητισμό και την ρωτήσαμε αν όντως 
πατάει το κλικ σε ανύποπτο χρόνο χωρίς να 
το γνωρίζουν οι εκάστοτε  «καλοντυμένοι». 
«Δεν υπάρχει συνεννόηση από πριν με τον 

κόσμο που φωτογραφίζω, όμως σκέφτομαι 
να το κάνω με κάποιους διάσημους όταν 
γνωρίζω ότι θα επισκεφθούν την πόλη 
μας. Αν και εκεί έχω σταθεί τυχερή αρκετές 
φορές. Η αντίδρασή τους είναι θετική. Εκ-
πλήσσονται οι περισσότεροι, υπάρχουν και 
αυτοί που με γνωρίζουν ήδη αλλά σε κάθε 
περίπτωση νοιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη 
που δέχονται να τους φωτογραφίσω», εξη-
γεί.

Αυτό που της αρέσει στο στυλ των κα-
τοίκων της Θεσσαλονίκης είναι ότι ποικίλει 
και πως δεν είναι μονότονο. «Υπάρχουν οι 
φοιτητές με casual ντυσίματα, οι εργαζό-
μενοι με office look, οι νέοι και νέες που 
πειραματίζονται ακόμα, οι γύρω στα 40 που 
έχουν κατασταλάξει και είναι πιο ξεκάθαροι 
ανάλογα με το προσωπικό στυλ του καθε-
νός. Υπάρχουν και οι μεγάλες ηλικίες που 
έχουν και αυτοί πολύ ενδιαφέρον στο ντύ-
σιμό τους», σημειώνει.

Το τελευταίο διάστημα και καθώς όλα 
έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του 
κορονοϊού φαίνεται πως τα lockdown δεν 
άφησαν ανέγγιχτες ακόμη και τις στυλιστι-
κές επιλογές των κατοίκων. «Η πανδημία 

σίγουρα έπαιξε ρόλο στον τρόπο που ντυνό-
μαστε αφού άλλαξε εντελώς και ο ψυχισμός 
μας», αναφέρει η Θ. Γάτση, η οποία καθ’όλη 
την διάρκεια των lockdown συνέχισε να πα-
ρατηρεί τα outfit εκείνων που μπορούσαν 
να βγουν στους δρόμους. Όπως είχε διαπι-
στώσει στα σκληρά lockdown δεν έβλεπε 
πολλά χρώματα και διάθεση για styling. «Οι 
περισσότεροι με φόρμες και απλό ντύσιμο 
έβγαιναν για λίγο έξω οπότε δεν ασχολού-
νταν με το κομμάτι αυτό. Όμως με τη λήξη 
των lockdown όλα άλλαζαν, καλύτερη δι-
άθεση, όρεξη για νέες αγορές και φυσικά 
περισσότερο προσοχή της εικόνας μας», 
υπογραμμίζει.

Η αρχή
Πώς έφτασε όμως η Θεοδώρα Γάτση να 

βρίσκεται πίσω από ένα τόσο επιτυχημένο 
πρότζεκτ; «Η φωτογραφία ήρθε στη ζωή 
μου το 2008 όταν έπρεπε να ‘’επιβιώσω’’ 
από δυο μεγάλα σοκ που ήρθαν ταυτόχρο-
να μέσα στον ίδιο μήνα. Τον θάνατο της μη-
τέρας μου και την μετακόμιση από Έδεσσα 
στην Αθήνα. Ήταν η σωτήρια λέμβος μου θα 
έλεγα και έκανε την καθημερινότητά μου 
υποφερτή», αναφέρει και προσθέτει ότι από 
τον Νοέμβριο του 2010 μένει μόνιμα στη 
Θεσσαλονίκη. «Παρακολουθούσα για κά-
ποια χρόνια streetstyle φωτογράφους του 
εξωτερικού όπως ο Scott Schuman, γνω-
στός ως The sartorialist και μόλις εγκατα-
στάθηκα μόνιμα στη Θεσσαλονίκη έτσι αυ-
θόρμητα σκέφτηκα πως θα ήταν καλή ιδέα 
να κάνω κάτι αντίστοιχο στην πόλη μας», 
γνωστοποιεί.

Το account της πλέον έχει μεγάλη απή-
χηση και η ίδια πιστεύει ότι αυτό οφείλεται 
σε πολλούς λόγους. «Καταρχάς είναι κάτι 
καινούριο στον κόσμο και συμβαίνει μόνο 
εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζω περα-
στικούς, δηλαδή ανθρώπους που συναντώ 
να περνούν τυχαία από δίπλα μου και κάτι 
πάνω τους μου κλέβει την ματιά. Έτσι κάθε 
μέρα ο κόσμος βλέπει διαφορετικούς αν-
θρώπους και στυλ», αναφέρει και προσθέ-
τει ότι «επίσης, μπορεί κάποιος να πάρει ιδέ-
ες για styling αλλά και για αγορές. Δείχνω 
αγαπημένες βιτρίνες και καταστήματα της 
πόλης  που όλοι αγαπάμε. Επίσης υπάρχει 
ένα μεγάλο κοινό και εκτός Θεσσαλονίκης 
και Ελλάδας που κάποτε έζησαν εδώ και 
μέσα από τον λογαριασμό μου τους φέρνω 
και πάλι κοντά στις αγαπημένες τους ανα-
μνήσεις. Ειδικά μέσα στην καραντίνα έπαιρ-
να μηνύματα όπως σε ευχαριστώ που μου 
δείχνεις την πόλη μου, θα ήθελα πολύ να 
έρθω τώρα αλλά δεν μπορώ».

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η πρώτη street style 
φωτογράφος της Θεσσαλονίκης

Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ 

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥΣ 
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Είναι αλήθεια ότι αυτό που δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο 
δυνατούς;

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 *

Μπορεί να φαίνεται ότι οι σοφοί, δυνατοί 
άνθρωποι συνήθως έχουν περάσει μερικές 
δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Συγκριτικά, 
εκείνοι που έχουν ζήσει μια πολύ προστα-
τευμένη και προνομιακή ζωή συχνά φαίνε-
ται να ραγίζουν πιο εύκολα υπό πίεση. Είναι 
αλήθεια όμως ότι κάποιος βαθμός πόνου 
και τραύματος μπορεί να μας κάνει πιο δυ-
νατούς; Και αν ναι, σε ποιο σημείο μας κα-
ταστρέφει;

Σοβαρά τραυματικά γεγονότα μπορεί να 
προκαλέσουν φόβο και αδυναμία απέναντι 
σε απειλή για τη ζωή ή σοβαρό τραυματι-
σμό. Οι αντιδράσεις στο φόβο είναι συχνά πιο 
ακραίες εάν το τραύμα είναι μη συστηματι-
κό και τυχαίο. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι 
δύσκολο για τα άτομα να ερμηνεύσουν τι 
συμβαίνει γύρω τους. Πώς να εξηγεί κανείς 
εύκολα την αναπάντεχη δολοφονία αθώων, 
για παράδειγμα;

Αυτά τα γεγονότα διαφθείρουν την αί-
σθηση εμπιστοσύνης, σταθερότητας και 
εμπιστοσύνης που έχουμε στον κόσμο. Αλλά 
ως εκ θαύματος αποδεικνύεται ότι μπορούν 
πραγματικά να μας βοηθήσουν να γίνουμε 
πιο δυνατοί – αν και όχι όλοι. 

Χτίζοντας ανθεκτικότητα
Έρευνα σε θύματα σοβαρού τραύματος 

διαπίστωσε ότι περίπου το 75% από αυτά 
δεν φαίνεται να έχουν σημαντική δυσκο-
λία μετά το περιστατικό, παρά το γεγονός 
ότι ήταν αγχωμένοι και τραυματισμένοι τη 
στιγμή του συμβάντος. Ποια χαρακτηριστικά 
λοιπόν έχουν αυτά τα άτομα που είναι δια-
φορετικά;

Πρώτα και κύρια είναι μια ιδιότητα γνω-
στή ως ανθεκτικότητα. Χαρακτηρίζεται από 
ικανότητα αντιμετώπισης και προσαρμογής 
μπροστά σε κακουχίες, απώλεια ή αντιξοό-
τητες. Είναι η ικανότητα να αντιμετωπίζεις 
αποτελεσματικά το άγχος και την πίεση 
και να ανακάμπτεις από απογοητεύσεις και 
λάθη. Ένα άτομο με ψυχολογική ανθεκτικό-

τητα είναι σε θέση να λύνει προβλήματα 
και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
ζωής με αυτοπεποίθηση και σκοπό, επι-
δεικνύοντας εντυπωσιακές δεξιότητες 
αυτοανανέωσης όταν είναι απαραίτητο.

Είτε πρόκειται για χρόνια ασθένεια, 
σεξουαλική, σωματική ή συναισθηματι-
κή κακοποίηση ή φόβο και απειλή βίας, 
τα ανθεκτικά άτομα έχουν καλύτερη 
επιτυχία όταν βρίσκονται σε ψυχολογι-

κή δυσφορία, υψηλότερη αυτο-αποτελε-
σματικότητα και αυτοεκτίμηση καθώς και 
περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα. Τείνουν 
επίσης να έχουν λιγότερα ψυχολογικά προ-
βλήματα και προβλήματα υγείας. Τα ανθε-
κτικά άτομα είναι συνήθως συνεπή, διεκ-
δικητικά, γνωστικά ευέλικτα, αυτόνομα και 
έχουν μια προσωπική ηθική πυξίδα και μια 
ικανότητα να αντιμετωπίζουν τους φόβους 
τους.

Φύση ή ανατροφή
Δεν είναι απολύτως σαφές σε ποιο βαθ-

μό γεννιόμαστε με ανθεκτικότητα και σε 
ποιο βαθμό είναι κάτι που μαθαίνουμε. Αλλά 
είναι σίγουρα μια κατασκευή που μπορεί 
να βελτιωθεί και να χτιστεί. Τα θετικά συ-
ναισθήματα βοηθούν στη δημιουργία ενός 
δομικού στοιχείου που διευρύνει τον τομέα 
των αποτελεσματικών συμπεριφορών όσον 
αφορά το άγχος και το τραύμα. Ωστόσο, η 
οικοδόμηση της ανθεκτικότητας πρέπει να 
συμβεί πριν από μια στρεσογόνο κατάσταση 
– όπως ακριβώς και η ανοσία σε μια μόλυν-
ση ή ασθένεια.

Αλλά αυτό δεν είναι όλη η ιστορία. Στην 
πραγματικότητα, το να περάσουμε ένα τραύ-
μα μπορεί να μας δώσει τις ευκαιρίες να γί-
νουμε πιο ανθεκτικοί στο επόμενο γεγονός 
που επηρεάζει τη ζωή. Όταν περνάμε δύ-
σκολες στιγμές, γνωρίζουμε τον εαυτό μας 
και μαθαίνουμε για τις συμπεριφορές που 
εκδηλώνουμε όταν είμαστε αγχωμένοι – και 
πώς να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτό με 

τη σειρά του βοηθά επίσης στην οικοδόμηση 
αυτοπεποίθησης.

Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι 
με μια «εύκολη ζωή», που μπορεί να μην 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να είναι 
ανθεκτικοί, είναι χειρότεροι σε αυτό; Αν και 
αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, δεν υπάρ-
χει καμία έρευνα σχετικά με αυτό, πιθανώς 
επειδή δεν είναι ακριβώς το πώς να ορίσε-
τε μια «εύκολη» ζωή. Τούτου λεχθέντος, 
υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην 
έχουν υποστεί πολύ τραύμα, αλλά μπο-
ρούν ωστόσο να σηκωθούν ξαφνικά και να 
σώσουν 20 ανθρώπους από πνιγμό αντί να 
σωθούν μόνο σε μια κρίση – και αυτό δείχνει 
ένα είδος ανθεκτικότητας.

Τελικά, η ανθεκτικότητα είναι ένας πε-
ρίπλοκος συνδυασμός προσωπικότητας και 
εμπειρίας. Καθένας από εμάς έχει τη δυνατό-
τητα να σηκωθεί ξανά και να συνεχίσει, είτε 
το χρησιμοποιεί είτε όχι. Το να έχει κανείς 
την αίσθηση του νοήματος είναι ίσως το πιο 
σημαντικό χαρακτηριστικό της οικοδόμη-
σης ανθεκτικότητας – ο καθένας έχει κάτι 
να συνεισφέρει, ο καθένας έχει εξαιρετικές 
δυνατότητες και δυνάμεις. Η κατανόηση της 
μοναδικότητάς σας είναι το πρώτο βήμα για 
να αναγνωρίσετε την αξία σας και είναι ένας 
τρόπος για να αρχίσετε να βελτιώνετε την 
ψυχολογική σας ανθεκτικότητα.

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

PSYCHOLOGY
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Αρχικά με τον όρο «δυσφήμιση» κατ άρθρο 362 Ποινικού Κώδικα εννο-
ούμε τη διάδοση μιας δήλωσης η οποία βλάπτει την τιμή και την υπόληψη 
ενός φυσικού προσώπου, κάποιας επιχείρησης ή ομάδας, μιας κυβέρνησης, 
μιας θρησκείας ή ακόμη και ενός συγκεκριμένου λαού. Νομικά διαχωρί-
ζεται σε απλή δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση. Και στα δυο είδη 
δυσφημίσεων ο δράστης διαδίδει με δόλο (με πρόθεση δηλαδή) να βλάψει 
την τιμή και την υπόληψη του θύματος την είδηση, ωστόσο η διαφορά της 
απλής με τη συκοφαντική δυσφήμιση έγκειται στο γεγονός ότι ο δράστης 
στο έγκλημα της συκοφαντικής διαδίδει μια είδηση που είναι ψευδής (γνω-
ρίζοντας ότι είναι ψευδής). Ο τρόπος διάδοσης μπορεί να είναι είτε προ-
φορικός είτε μέσω της τεχνολογίας (έντυπα μέσα, βίντεο, φωτογραφίες), 
δυσφήμιση που της αποδίδουμε τον όρο «λίβελος».

Το άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 
ένα έτος ή χρηματική ποινή στο «δράστη» που δυσφημεί ενώπιον τρίτου 
το «θύμα» προφορικά και φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή εάν ο 
δράστης τέλεσε το έγκλημα δημόσια ή μέσω διαδικτύου.

Υπάρχει βέβαια η εξαίρεση να παραμείνει μια τέτοιου είδους πράξη ατι-
μώρητη μόνο εφόσον το γεγονός είναι αληθές και δεν αφορά σε σχέσεις οι-
κογενειακού ή ιδιωτικού βίου που δε θίγουν το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 
366Πκ).Στην περίπτωση που η ισχυρισθείσα από το δράστη δήλωση αφορά 
αξιόποινη πράξη και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτή, τότε η δίκη της 
δυσφήμισης αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως (και εφόσον 
είναι καταδικαστική η απόφαση θεωρείται αληθής η δήλωση του «δρά-
στη»). Πάντως ακόμη και αληθές να είναι το περιστατικό γίνεται δεκτή από 
το Δικαστήριο η ύπαρξη δυσφημίσεως εάν ο «δράστης» είχε δόλο δηλαδή 
σκοπός του ήταν να εξυβρίσει. Γενικά πάντως δε θεωρείται δυσφήμιση α)οι 
δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές ερ-
γασίες, β) οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας 
αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, γ) οι 
εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκη-
ση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από 
άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) σε ανάλογες περιπτώσεις, εκτός 
και πάλι αν προκύπτει από το δράστη σκοπός εξύβρισης.

Η συκοφαντική δυσφήμιση αποτελεί πλημμέλημα και διώκεται κατ 
‘έγκληση με χρονικό περιθώριο 3 μηνών από την ημέρα που έλαβε χώρα η 
ψευδής δήλωση του «δράστη», άλλως μόλις παρελθόν οι 3 μήνες αίρεται 
το αξιόποινο.

Η αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμισης πληρείται 
εάν ο «δράστης» ισχυρίστηκε και διέδωσε ενώπιον τρίτου που αφορά γε-
γονός ψευδές με σκοπό να βλάψει τη τιμή του «θύματος. Η υποκειμενική 
υπόσταση πληρείται όταν ο δράστης θέλει να προβεί σε δήλωση ενώπιον 
τρίτου, εάν γνωρίζει ότι το γεγονός είναι ψευδές και εάν γνωρίζει ότι η δή-
λωση του μπορεί ή θα βλάψει την υπόληψη του «θύματος». Ο όρος «ισχυ-
ρισμός» υφίσταται όταν ο κατηγορούμενος ανακοινώνει το γεγονός ως δίκη 
του άποψη ανεξαρτήτως του τρόπου διαμόρφωσης της άποψης (ΑΠ Ποιν. 
964/2010) ενώ «διάδοση» υφίσταται εάν ο κατηγορούμενος μεταδίδει χω-
ρίς να ενστερνίζεται ισχυρισμό άλλου προσώπου για ένα γεγονός (ΑΠ Ποιν. 
964/2010).Με τον όρο «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή αρχή που 
έλαβε γνώση της συκοφαντίας (ακόμη και αν πρόκειται για απλή δυσφήμι-
ση και γνώριζαν οι «τρίτοι» το γεγονός) εφόσον το γεγονός είναι επιλήψιμο 
για το «θύμα», ενώ στην έννοια του «τρίτου» συμπεριλαμβάνονται και όσοι 
έλαβαν γνώση του γεγονότος λόγω της ιδιότητας τους (πχ οι δικαστές, οι 
εισαγγελείς, οι υπάλληλοι του δικαστηρίου, οι δικηγόροι,οι δικαστικοί επι-
μελητές,τα μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, επιτροπών, ανεξάρτητων αρ-
χών Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 3/2021 ΑΠ Ποιν. 1264/2016 ΑΠ Ποιν. 611/2015).

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ… μπαίνουν οι «ελεύθεροι επαγγελματίες» που δια-
φεύγουν συστηματικά από την «τσιμπίδα» πάσης φύσεως φόρων, αφού οι υπηρεσίες 
τους παρέχονται με την προϋπόθεση, της μη έκδοσης αποδείξεων ή τιμολογίων. Υδραυ-
λικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωμένων, παιδιών και ατόμων με χρόνιες παθήσεις, γυμναστήρια, σχολές μουσικής 
και χορού, δικηγόροι και ταξί, είναι ορισμένα από τα επαγγέλματα που θα περάσουν 
πολύ δύσκολα, για τα επόμενα χρόνια, αφού οι «φωστήρες» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων σκοπεύουν να τους κυνηγήσουν συστηματικά τουλάχιστον για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Μέχρι τώρα, το «παραμύθι» που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, μη 
εξαιρουμένων και των δικηγόρων, είναι ότι «αν θέλεις να λάβεις απόδειξη» τότε η τιμή 
της αμοιβής ανεβαίνει τουλάχιστον 30 με 50 τοις εκατό (!) κι έτσι μοιραία λίγο-πολύ 
όλοι υποκύπταμε στην απαίτησή τους να μην εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια και να 
διαφεύγουν φορολογικά σε βάρος μας και σε βάρος του κράτους. Τώρα, θα μου πείτε 
– και με το δίκιο σας – ποιο κράτος; Αυτό που βλέπει τον πολίτη ωε εχθρό και που δεν 
χάνει ευκαιρία να του επιβάλλει πρόστιμα. Χαράτσια, τόκους και προσαυξήσεις; 

Από την άλλη μεριά, έρχονται οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες που δι-
ατηρούν έδρα επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό και διαμαρτύρονται για την 
ανεξέλεγκτη δράση όλων αυτών των «ελεύθερων επαγγελματιών» που ροκανίζουν 
καθημερινά κάθε προσπάθεια για ευνομία και υγιή λειτουργία της αγοράς υπηρεσι-
ών και προϊόντων και έχουν κι αυτοί απόλυτο δίκιο. Γιατί, δεν μπορεί κανείς από εμάς 
να βασιστεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία που μένει αδήλωτη, αναπόδεικτη και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις πολύ κακής και αμφίβολης  ποιότητας. Για παράδειγμα, στο 
εμπόριο κυκλοφορούν λογής – λογής προϊόντα, τα αυθεντικά και τα …ιμιτασιόν. Άλλη 
η τιμή του ενός και πολύ πιο άλλη η τιμή της κινέζικης απομίμησης. Πόσοι από εμάς 
τους καταναλωτές, γνωρίζουμε ή μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι υλικά χρησιμοποίησε ο 
υδραυλικός για την επισκευή που ζητήσαμε ή ποιάς ποιότητας χρώματα χρησιμοποίησε 
ο ελαιοχρωματιστής για τη βαφή του σπιτιού μας; 

Έτσι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τον προσεχή Ιανουάριο, σκοπεύει 
να κυνηγήσει τη «μαύρη εργασία» και τους επαγγελματίες εκείνους  που διαφεύγουν 
της φορολογίας, θεσπίζοντας για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ισόποση μείωση φόρου 
σε όλους τους φορολογούμενους που θα προσκομίζουν αποδείξεις και τιμολόγια, ίση 
με το ποσό των αποδείξεων που θα καταθέτουν κάθε χρόνο στη φορολογική τους δή-
λωση. Έτσι, με αυτήν την προϋπόθεση, πολύ πιθανόν, σε κανέναν πλέον καταναλωτή 
δεν θα συμφέρει να πληρώνει με «μαύρα χρήματα» καμία από τις παραπάνω παρεχό-
μενες εργασίες ή υπηρεσίες. 

Οι επαγγελματίες που διατηρούν έδρα επιχείρησης και προσωπικό, πιστεύουν ότι το 
μέτρο είναι μια καλή αρχή για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παράνομης εργα-
σίας και ότι θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών τους με ταυτόχρονη αύξηση της εμπιστο-
σύνης προς αυτούς από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Από την άλλη μεριά, οι «χωρίς 
αποδείξεις ελεύθεροι επαγγελματίες» διατείνονται ότι οι υπηρεσίες τους θα συνεχίσουν 
να έχουν ζήτηση, γιατί θα κοστίζουν πολύ φθηνότερα, ή σε αντίθετη περίπτωση, πιθα-
νόν να διπλασιαστούν οι τιμές αν υποχρεωθούν να εκδίδουν αποδείξεις και τιμολόγια.  

Δεν μπορούμε από τώρα, να ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση της μάχης αυτής, γιατί 
δεν γνωρίζουμε και ποια άλλα μέσα θα σχεδιαστούν για να πιαστούν στην τσιμπίδα 
της εφορίας οι φορο-διαφεύγοντες. Βέβαια, ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει πάντα και η 
«αμερικάνικη λύση»: Αν «πιάνουν τα χέρια σας», αγοράζουμε μόνοι μας όλα τα υλικά 
που χρειαζόμαστε και επιδιορθώνουμε τα ηλεκτρικά μας, τοποθετούμε μόνοι μας τα 
υδραυλικά μας και βάφουμε τους τοίχους των δωματίων μας μόνοι μας … 

Η έννοια της Δυσφήμισης 
στον Ποινικό Κώδικα

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

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Πώς πέρασες από τα δικαστήρια στο ...αθλητι-
κό ρεπορτάζ; Το αθλητικό ρεπορτάζ προϋπήρξε, ως 
χόμπι στα φοιτητικά χρόνια. Όταν αγαπάς τον αθλη-
τισμό, όταν μπορείς να κάνεις το χόμπι επάγγελμα, 
συνδυάζοντάς το με ταξίδια στον κόσμο, η επιλογή 
δεν είναι δύσκολη. Άλλωστε, μου προκαλούσαν μια 
σχετική… μελαγχολία το δικαστικό μέγαρο και τα δι-
κόγραφα. Ένιωθα καλύτερα με την ατμόσφαιρα των 
γηπέδων.

Πόσους αγώνες έχεις μεταδώσει; Ξεκινώντας 
μεταδόσεις στην ΕΡΑ απ’ το 1988, ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ, πρωταθλήματα κάθε κατηγορίας, κάποια στιγ-
μή έχασα το μέτρημα. Υπολογίζω πάνω από 3.000! 
Υπήρξαν μέρες με δύο μεταδόσεις, π.χ. ποδόσφαιρο 
μεσημέρι, μπάσκετ βράδυ.

Στιγμή που δεν ξεχνάς… Τι να πρωτοθυμηθώ; 
Τους ευρωπαϊκούς τελικούς μπάσκετ του ΠΑΟΚ στη 
Γενεύη και την Τεργέστη. Τις κάπως άγριες εμπειρί-
ες σε μεταδόσεις στην Τουρκία. Κι απίθανα ταξίδια, 
όπως στη ρωσική Σαμάρα, όπου κυνηγούσαμε πο-
ντίκια στο δωμάτιο με τον… συγκάτοικο Ντίνο Καρα-
μητρούση!

Εάν υπήρχε «χρονοκάψουλα» ποιο ματς θα 
ήθελες να δεις από κοντά; Τον τελικό του Ευρω-
μπάσκετ ’87 Ελλάδας - Σοβιετικής Ένωσης υπό τους 
ήχους του Final Countdown. Και βέβαια τον τελικό 
του Euro 2004 στο Ντα Λουζ.

Σκέφτηκες ποτέ να «αποχωριστείς» την ΕΡΤ-
3; Δούλεψα σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, κανάλια. 
Πρώτη τηλεοπτική εμπειρία ήταν στην ΑΡΓΩ TV, τότε 
δημοτική τηλεόραση Καλαμαριάς. Δε μ’ ενθουσιάζει 
το… γυαλί, αλλά δε σκέφτηκα να φύγω από την ΕΡΤ, 
λόγω της αγάπης στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις της 
ΕΡΑ ΣΠΟΡ.   

Τι «εφόδια» πρέπει να έχει ένας δημοσιογρά-
φος; Μόρφωση, παιδεία, ευθυκρισία, σεβασμό στον 
αναγνώστη, τηλεθεατή ή ακροατή. Και φυσικά, πολύ 
μεράκι για μια δουλειά ενδιαφέρουσα, αλλά γεμάτη 
άγχος και δυσκολίες.

Μαλώνεις με φίλους για αθλητικά;
Πλέον, ποτέ! Είναι… νεανικά αμαρτήματα που 

έχουν παραγραφεί. Μου αρέσουν τα… πειράγματα με 
φίλους, μετά από κάποια ντέρμπι, όμως μέχρι εκεί.  

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. 

Τον Γιάννη Βοϊτσίδη σίγουρα τον έχετε πετύχει σε κάποιο γήπεδο. Αθλητικός συντάκτης με πολλά ...χιλιόμετρα αναμεταδόσεων στην πλάτη. Τι κι αν πέρασε στη 
Νομική, την εγκατέλειψε για τη δημοσιογραφία που αποτελεί μεγάλη αγάπη ενώ δούλεψε σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, κανάλια. Αν τον συναντήσετε ρωτήστε για το 

ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ! Τα ξέρει όλα!  

Γιάννης Βοϊτσίδης 
Στη Σαμάρα κυνηγούσαμε ... ποντίκια

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 

Αγαπημένο σημείο στη Θεσσαλονίκη; Ναυαρίνο 
στην εφηβεία. Μικρό Καφέ στη Βογατσικού στα φοι-
τητικά χρόνια. Καρόλου Ντηλ και Κορομηλά, μετέ-
πειτα. Είμαι άνθρωπος του κέντρου.

Τι σ’ ενοχλεί στην πόλη;
‘Οτι δεν έχει ακόμη Μετρό, κάτι που άλλες μεγά-

λες πόλεις έχουν εδώ και δεκαετίες. Και μ’ ενοχλεί 
απίστευτα, σε σημείο να χάνω τη συνήθη ψυχραιμία 
μου, η νοοτροπία οδηγών που δείχνουν αντικοινω-
νική συμπεριφορά, παρκάροντας σε διαβάσεις ή ρά-

μπες ΑΜΕΑ.
Τι δεν ξέρουμε για τον Γιάννη Βοϊτσίδη… Την 

λατρεία για το Βόλο, όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου, 
και το Πήλιο. Τη διαχρονική αδυναμία στους Pink 
Floyd. Την αγάπη για σχεδόν οτιδήποτε ιταλικό, μου-
σική, φαγητό, αυτοκίνητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη 
έχω μια παλιά Alfa Romeo, έστω και αν για τις καθη-
μερινές μου μετακινήσεις, χρησιμοποιώ σκουτεράκι 
50 κυβικών.
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Η KARFITSA AΝΟΙΓΕΙ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΚΑΕ 

ΗΡΑΚΛΗΣ» KAI 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟ 

ΤΜΗΜΑ

Οριακή είναι η κατάσταση στον μπασκετικό Ηρακλή, τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε διοικητικό επίπεδο. 
Η Karfitsa επιχειρεί να ρίξει «φως» 
και να παρουσιάσει τα δεδομένα και 
τις εξελίξεις που προκύπτουν την ώρα 
που ο Κώστας Μέξας και οι καλαθο-
σφαιριστές του δίνουν τη δική τους 
μάχη για να ανατρέψουν την κατάστα-
ση και να καταφέρουν να βάλουν την 
ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.

Τέσσερις προπονητές σε επτά 
αγώνες και -3 στη βαθμολογία!

Θα ξεκινήσουμε με το αγωνιστικό 
σκέλος εκεί όπου εκτός των άλλων ο 
Ηρακλής έχει να αντιμετωπίσει και την 

ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών που 
του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δι-
καστή του ΕΣΑΚΕ εξαιτίας της μη αδειο-
δότησής του. Δεν είναι υπερβολή να 
ειπωθεί πως οι κυανόλευκοι τα έχουν 
κάνει όλα λάθος. Μετά από 7 αγωνι-
στικές στο πρωτάθλημα της Basket 
League, o Ηρακλής μετράει ήδη τρεις 
αλλαγές προπονητών. Η χρονιά ξεκί-
νησε με τον Θανάση Σκουρτόπουλο 
στον πάγκο που έκανε και τις επιλογές 
των παικτών. Ακολούθησε για ένα παι-
χνίδι πρωταθλήματος ο υπηρεσιακός, 
Παντελής Μπούτσκος, για να έρθει η 
σύντομη θητεία του Στέργιου Κουφού, 

πριν παραιτηθεί για να έρθει ο Κώστας 
Μέξας. Το γεγονός αυτό από μόνο του 
λέει πολλά. Μέχρι στιγμής ο Ηρακλής 
έχει πετύχει μία νίκη (αυτή με τη Λάρι-
σα στη Θεσσαλική πόλη), ενώ σήμερα 
παίζει τον υπέρ πάντων αγώνα επιβί-
ωσης με τον Ιωνικό. Την ίδια ώρα, εί-
ναι ηλίου φαεινότερο πως έχουν γίνει 
πολλές λανθασμένες επιλογές ξένων 
παικτών. Ο μόνος που έχει καταφέρει 
να διασωθεί, αλλά δεν αρκεί από μό-
νος του για να αλλάξει την κατάσταση 
είναι ο Τόνι Ντάγκλας, με όλους τους 
άλλους Αμερικανούς παίκτες να είναι 
υπ’ ατμόν μεν, αλλά έως τώρα δεν 

Στο χείλος του «γκρεμού»

Του Θωμά Μίχου
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έχουν βρεθεί οι οικονομικοί πόροι και 
οι κατάλληλοι τρόποι για να προχωρή-
σει η ομάδα σε αλλαγές στο ρόστερ, 
κάτι για το οποίο την αποκλειστική ευ-
θύνη έχει η διοίκηση. Με την κλεψύ-
δρα των αγώνων να μειώνεται και τις 
απαραίτητες αλλαγές (για την ώρα) να 
μην έρχονται η ανησυχία είναι έκδηλη 
στο στρατόπεδο των κυανόλευκων 
σχετικά με την παραμονή της ομάδας 
στην κατηγορία. Το σίγουρο είναι πως 
αγωνιστικά η ομάδα θα το παλέψει 
μέχρι τέλους αρκεί να αλλάξει και το 
κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

Persona non grata 
ο Δρακόπουλος

Από την περσινή σεζόν είχε φανεί η 
ρήξη που υπήρχε μεταξύ του Θόδω-
ρου Δρακόπουλου, με τον κόσμο της 
ομάδας, αλλά και του ΓΣ Ηρακλής. Επί 
της ουσίας χάθηκε η ομοιογένεια και η 
εμπιστοσύνη και... ράγισε το γυαλί. Η 
κόντρα αυτή πήρε αγεφύρωτες δια-
στάσεις τη φετινή σεζόν. Οι φωνές δια-
μαρτυρίας πλέον είναι έντονες, με τον 
κόσμο του Ηρακλή, να ζητάει ανοιχτά 
και με κάθε τρόπο την απεμπλοκή του 
Δρακόπουλου από την ΚΑΕ. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ο πρόσφατος 
εντός έδρας αγώνας με τον Απόλλωνα 
Πάτρας (11/11) όπου υπήρξε έντα-
ση από τον κόσμο των κυανολεύκων 
λόγω της παρουσίας του επικεφαλής 
της ΚΑΕ.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, μια 
ομάδα ανθρώπων, βγήκαν μπροστά 
και ζήτησαν από την πλευρά του ιδιο-
κτήτη της ΚΑΕ να τους παραχωρήσει το 
μάνατζμεντ της εταιρείας, με τον Θό-
δωρο Δρακόπουλο, να αρνείται μέχρι 
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές το οτιδήποτε. Απαραίτητη σημείω-
ση στα παραπάνω πως στα μέσα της 
εβδομάδας, ο Θόδωρος Δρακόπουλος, 
έχασε και το μεγάλο του στήριγμα στη 
διοίκηση του τμήματος, αφού παραιτή-
θηκε από τα καθήκοντά του στην ΚΑΕ 
ο οικονομικός διευθυντής της, Νίκος 
Κασιμάτης. Επί της ουσίας, αυτή την 
στιγμή ο Θόδωρος Δρακόπουλος έχει 
μείνει μόνος του χωρίς για την ώρα να 
δείχνει την παραμικρή διάθεση απε-
μπλοκής ή παραχώρησης του μάνατζ-
μεντ της εταιρείας.

Λύση εδώ και τώρα!
Με τα παραπάνω δεδομένα γίνεται 
αντιληπτό πως το τμήμα οδεύει με 

Ο διάδοχος του Φαν’τ Σχιπ
και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν 

Τα πάντα στη ζωή αποκτούν αξία αναλόγως με 
τι τα συγκρίνεις. Το μάξι φόρεμα ήταν μακρύτερο 
από το μίντι και το τελευταίο μακρύτερο από το 
μίνι. Είναι διαφορετικό το μέγεθος του δείκτη μά-
ζας σώματος των συμμετεχόντων σε ένα κλαμπ 
παχύσαρκων και διαφορετικό σ’ έναν διαγωνισμό 
αθλητών ενόργανης γυμναστικής.

Το μέτρο σύγκρισης θα έχει αξία στην επιλο-
γή του διαδόχου του ομοσπονδιακού προπονητή 
Φαν’τ Σχιπ. Ο Ολλανδός ήταν έτοιμος να υπογρά-
ψει την ανανέωση του συμβολαίου του πριν από 
τους αγώνες με Ισπανία και Κόσσοβο, αλλά πλέον 
το κλίμα είναι αρνητικό στην ΕΠΟ. Οχι τόσο γιατί 
η Εθνική έχασε από την Ισπανία, άλλωστε ήταν 
το φαβορί για την πρόκριση στο Κατάρ, όσο γιατί 
δεν έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο β’ ημί-
χρονο με το Κόσσοβο. Αυτός, σύμφωνα με τους 
ανθρώπους της Εκτελεστικής Επιτροπής, ήταν και 
ο  λόγος που πλέον δεν θέλουν να συνεχιστεί η 
συνεργασία της ΕΠΟ με τον Ολλανδό. Αποψη μου 
είναι ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι περισσότε-
ρο ουσιαστικά. Μπορεί η Εθνική να απέτυχε σε δύο 
προκρίσεις με τον Φαν’τ Σχιπ, αλλά δεν θα πρέπει 
να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι επί της πα-
ρουσίας του Ολλανδού έγινε περισσότερο ομάδα 
και ότι είχε στο παιχνίδι της αρχή, μέση και τέλος 
στους περισσότερους αγώνες της. Τι της έλειπε; 
Η εμπειρία την οποία πλήρωσε στον αγώνα με τη 
Σουηδία και η διαχείριση των εύκολων θεωρητικά 
αγώνων, όπως αυτοί με την Αρμενία και το Κόσσο-
βο. Αν η Εθνική είχε τους «πεταμένους» βαθμούς 
από αυτούς τους αγώνες θα ήταν παρούσα στα 
πλέϊ οφ της προκριματικής φάσης. Απέτυχε στον 
στόχο της αλλά «μεγάλωσε» ακόμη περισσότερο 
και τώρα προετοιμάζεται για τον περισσότερο ρε-
αλιστικό στόχο που είναι η παρουσία της στο EURO 
2024.

Το ζήτημα που μπαίνει είναι με ποιον προπο-
νητή. Ο Φαν’τ Σχιπ γνωρίζει πλέον πρόσωπα και 
πράγματα και η Εθνική έχει καταθέσει τα διαπι-
στευτήρια της με την παρουσία του Ολλανδού στον 
πάγκο. Ο νέος προπονητής θα πρέπει να περάσει 
χρόνος για να μάθει το πώς σκέφτονται οι Ελληνες 
παίκτες, τα προτερήματα και τα ελαττώματα τους. 
Κι αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Εκτός κι αν ο διάδο-
χος του είναι ο Φερνάντο Σάντος. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

μαθηματική ακρίβεια στα... βράχια. 
Ο τίτλος του κειμένου που επιλέξα-
με δεν είναι ούτε τυχαίος, ούτε εκτός 
πραγματικότητας. H κατάσταση στον 
σύλλογο είναι οριακή και δυστυχώς 
τα προβλήματα δεν είναι μόνο εξωα-
γωνιστικά. Ο Ηρακλής χρειάζεται νί-
κες για να αντιστρέψει το κλίμα. Αυτό 
είναι το ένα κομμάτι, αφού μέσα από 
τις επιδόσεις της ομάδας κρίνεται και 
η έκβαση της χρονιάς. Το πιο σημα-
ντικό ωστόσο γεγονός είναι να βρεθεί 
λύση στα διοικητικά. Διότι δίχως την 
απαραίτητη ενότητα - η οποία έχει 
χαθεί εντελώς - δεν υπάρχει όχι απλά 
μέλλον, αλλά ενδεχομένως και πα-
ρόν. Ο Θόδωρος Δρακόπουλος που 

έχει τα ηνία της ομάδας, θα πρέπει να 
ρίξει νερό στο κρασί του, να βρει τις 
λύσεις όποιες κι αν είναι αυτές προ-
κειμένου να εξομαλυνθεί η κατάστα-
ση και να πάει η ομάδα ενωμένη στις 
μάχες που έχει να δώσει. Εξάλλου, ο 
κόσμος έχει αποδείξει έμπρακτα την 
στήριξή του μέσω του γεμάτου σε 
κάθε αγώνα Ιβανώφειο και το μόνο 
που ζητάει είναι να δοθεί λύση, η 
οποία γι’ αυτούς είναι η απεμπλοκή 
του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ή η πα-
ραχώρηση του μάνατζμεντ σε ομάδα 
ατόμων που προέρχονται από την ευ-
ρύτερη οικογένεια του Ηρακλή. 

Ο Θεόδωρος Δρακόπουλος
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ΚΡΙΟΣ
Το 2021 θα σας αποχαιρετίσει με θετικούς κραδασμούς από τον  Ήλιου, 

Ερμή και Άρη που βρίσκονται στο πύρινο ζώδιο του Τοξότη. Είναι ένας μή-
νας καλών εξελίξεων και σημαντικών αποφάσεων, όπου μετά τις 14/12, θα 
υπάρξουν συζητήσεις και επαγγελματικές αναθεωρήσεις.  Η μετακίνηση 
του Δία στις 30/12, στο ζώδιο των Ιχθύων, είναι μία καθοριστική αλλαγή 
όπου  επικεντρώνεται στην εκκαθάριση κακών συνηθειών από το παρελθόν 
και στην επίλυση των προσωπικών σας θεμάτων.  

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε το τέλος μιας χρονιάς που σας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά και 

έχει γεμίσει τις βαλίτσες σας με πολλές γνώσεις. Ο Δεκέμβριος είναι ένας 
ανανεωτικός μήνας, με την Αφροδίτη να δεσπόζει στο ζώδιο του Αιγόκερω, 
ένα ζώδιο αρκετά θετικό προς εσάς. Έτσι εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θα 
νιώσετε ασφάλεια στην προσωπική σας ζωή, αλλά και θα ξανασκεφτείτε τις 
τώρα συνθήκες που υπάρχουν. Για σας που έχετε γεννηθεί 1 – 2 – 3 Μαΐου, 
θα ζήσετε κοντά στην αλλαγή της χρονιάς, ανατροπές και ψυχική πίεση.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πολύ ιδιαίτερη περίοδος, αναμένεται να είναι ο Δεκέμβριος για σας. 

Ο Ερμής θα είναι απέναντι σας έως τις 13/12, όπου θα ενεργοποιήσει την 
επικοινωνία σας με τους άλλους, ενώ θα υπάρχει ανάγκη για κατανόηση. 
Η έκλειψη Ηλίου απέναντι από το δικό σας ζώδιο, στις 4/12, σας κάνει να 
επικεντρωθείτε σε θέματα που αφορούν εσάς και τις σχέσεις σας. Όσο τε-
λειώνει ο Δεκέμβριος, θα νιώθετε ότι αναζητάτε να κλείσετε κύκλους σε 
κάθε τομέα της ζωής σας, βάζοντας εκ νέου νέους στόχος.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σας αφήνει αυτή η χρονιά με αρκετές αποκαλύψεις και πολλά θέματα 

που θα ολοκληρώσουν κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν. Η προ-
σωπική σας ζωή βρίσκεται σε μία θετική περίοδο, όπου η Αφροδίτη με την 
παραμονή της στο έβδομο ηλιακό σας σπίτι, έως τις 6 Μαρτίου 2022, θα 
σας δώσει μία περίοδο γεμάτη γνωριμίες, επιστροφές προσώπων από το 
παρελθόν και όμορφες στιγμές με τον σύντροφό σας. Η είσοδος του Δία, 
στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο των Ιχθύων, επαναφέρει τον παράγοντα 
τύχη στην ζωή σας.  

 
ΛΕΩΝ
Θετικός στο ξεκίνημα του ο μήνας Δεκέμβριος για σας, εφόσον η Νέα 

Σελήνη στις 4 /12, (και έκλειψη Ηλίου), ανανεώνει την προσωπική σας ζωή 
και σας δίνει καινούρια δεδομένα στις σχέσεις σας. Για σας του τρίτου δεκαη-
μέρου, η Αφροδίτη στον τομέα της εργασίας, θα φέρει κάποιες καταστάσεις 
που είχαν παγώσει για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Ο μήνας θα τελειώσει, 
με την μετακίνηση του Δία στον όγδοο τομέα σας, μία σημαντική χρονική 
στιγμή, συμφιλίωσης με το παρελθόν.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο μήνας αυτός είναι αρκετά καλός για σας, αλλά θα πρέπει να προσέ-

ξετε την έκλειψη Ηλίου στις 4 Δεκεμβρίου, όπου, η επαγγελματική και οι-
κογενειακή σας ζωή θέλει προσοχή και σωστούς χειρισμούς, μέσα από νέα 
δεδομένα που θα παρουσιαστούν. Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο 
συμβατό με το δικό σας ζώδιο του Αιγόκερω, όπου θα υπάρξει μία γέφυρα 
με το παρελθόν, σε σχέσεις και πρόσωπα, που θέλουν να επανέλθουν στην 
ζωή σας. Λίγο πριν φύγει το 2021, η μετακίνηση του Δία, στο εκ διαμέτρου 
απέναντι ζώδιο με σας, τους Ιχθύες, θα φέρει τύχη στην προσωπική σας ζωή. 

ΖΥΓΟΣ
Ο τελευταίος μήνας του χρόνου, σας δημιουργεί περισσότερο ασφάλεια 

από τους προηγούμενους μήνες. Η Αφροδίτη πλέον στο ζώδιο του Αιγό-
κερω, είναι η ένδειξη μιας «ανακωχής» στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 
Ίσως μάλιστα αν υπήρχαν παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας 
σας, ήρθε η στιγμή να έρθετε πιο κοντά. Η περίοδος των εορτών, θα είναι 
γεμάτη από μηνύματα, μετακινήσεις και εποικοδομητικές συζητήσεις. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σας τους Σκορπιούς, το 2021 κλείνει, με μία αίσθηση ελπίδας και 

όμορφων γεγονότων, που νιώθετε ότι έρχονται. Αν και οι προηγούμενοί 
μήνες σας κούρασαν αρκετά, ο Δεκέμβρης θέλει να σας ηρεμήσει και να 
γαληνέψει τις καταστάσεις γύρω σας. Η Αφροδίτη και ο Ερμής στο ζώδιο 
του Αιγόκερω, θα σας κάνουν πιο κοινωνικούς, αλλά συγχρόνως, θα σας 
ανοίξουν δρόμους, όπου η επικοινωνία, τα ταξίδια και η γνώση, θα σας χα-
ρακτηρίζουν.    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτός ο μήνας έχει να κάνει με την περίοδο των γενεθλίων σας και ξε-

κινά με την Νέα Σελήνη και «έκλειψη», στο δικό σας ζώδιο, στις 4/12, όπου 
επηρεάζει τους γεννημένους, 3 – 4 – 5 Δεκεμβρίου.  Είναι η περίοδος που θα 
αναγνωρίσετε τα σωστά ή τα λάθη σας και μέσα από αυτή την διαδικασία θα 
προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο εξέλιξης σας. Επίσης θα πρέπει να φρο-
ντίσετε τα οικονομικά σας και να κλείσετε παλιές υποχρεώσεις σας, όπου θα 
είναι κατάλληλο αυτό να γίνει, μετά τις 13/12.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Για σας τους Αιγόκερους, ο μήνας αυτός είναι ένα δυνατό ξεκίνημα, 

πριν το 2022. Η παρουσία της Αφροδίτης στο δικό σας ζώδιο, φανερώνει 
μία έντονη περίοδο, με διάρκεια έως τις 7 Μαρτίου 2022, όπου πολλά θα 
ξεκαθαρίσουν στην προσωπική σας ζωή και θα κατανοήσετε το τι συμβαίνει 
στο μυαλό και την καρδιά σας. Από την άλλη η έκλειψη Ηλίου στις 4/12, 
στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα φέρει πολλές αλήθειες στο φως, που 
άλλες θα τις αντέξετε και άλλες θα χρειαστεί καιρός για να μπορέσετε να 
προσαρμόσετε την ζωή σας μέσα από αυτές. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σας τους Υδροχόους, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των εσωτερικών 

σας ανησυχιών. Θα υπάρξουν πολλά προσωπικά θέματα που θα περάσουν 
στο σκοτεινό σημείο του ωροσκοπίου σας, δηλαδή τον δωδέκατο σας το-
μέα. Αυτό σημαίνει ότι έως και τον Μάρτιο του 2022, θα έχετε την ανάγκη 
να «δουλέψετε εσωτερικά» κάθε σχέση σας. Ακόμη θα υπάρξουν κρυφές 
συμφωνίες, ή συζητήσεις, που θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε, 
ένα στόχο σας.  

ΙΧΘΥΕΣ
Για σας τους ευαίσθητους και ονειροπόλους του ζωδιακού, η χρονιά τε-

λειώνει με πίεση, αλλά και με υποσχέσεις για το μέλλον. Βρίσκεστε σε μία 
αρκετά ευαίσθητη περίοδο, με την έκλειψη του Ηλίου, στις 4/12, στο Ζενίθ 
του ωροσκοπίου σας. Θα γίνουν πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα στην ζωή 
σας, τόσο, που θα αρχίσετε να αμφιβάλετε για την μέχρι τώρα ενημέρωση 
που είχατε. Τα καλά νέα έρχονται λίγο πριν φύγει το 2021, όπου ο Δίας θα 
περάσει στο δικό σας ζώδιο, ξεκινώντας ένα πολύ όμορφο ταξίδι για σας. 

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ 2021, 
ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ALTERLIFE-WAREHOUSE,  
Εντός Λιμένα-Αποθήκη 7, 231 305 1669
ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, Κούσκουρα 7, 2310230326
PLAISIR, Μητροπόλεως  9, 2310277444
APALLOU, Mητροπόλεως 51, 2310228898
GELLISSIMO BISCOTO, Προξένου Κορομηλά 8, 
2313087125
DANDELION, Χρ.Σμύρνης 17, 2310234208
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Ολύμπου 78, 2310-271621
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 
257503
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά (Χανθ),  2310 220985
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης,  
Eγνατία 154, 231 029 1598

NAVONA, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 2310897444
ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
ΧΑΛΑΡΟ, Θεμιστοκλή Σοφούλη 75, Καλαμαριά, 
2310423269
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέμου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
BARISTA, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριαν-
δρία, 2310989660
ZEBRA, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310 304674
MANSION BAR TERRACE, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 
21, Νεάπολη, 2310610263

Αν επιθυμείτε σταθερό stand με εφημερίδες στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο email: grammateia@karfitsa.gr  ή καθημερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

ΚΑΝΕ CLICK 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa




