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Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Με αστυνόμευση παντού, χωρίς 
ρεβεγιόν, χωρίς εκκλησίες και 
τραπέζια, φόβο με όσα συμβαίνουν 
αλλά κι ελπίδα ότι αυτός ο 
εφιάλτης θα τελειώσει γρήγορα.

Πρωτοποριακή έρευνα 
του εργαστηρίου ανοσολογίας 
του «Γ. Παπανικολάου» 
δείχνει την εξέλιξη της νόσου. 

Αποκλειστικό: 

Η Karfitsa σας εύχεται κάθε ευτυχία τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Τα Χριστούγεννα 
της ζωής μας! 

«Η ζωή που χάνεται δεν επανέρχεται, 
η οικονομία ξαναφτιάχνεται» 

Ο «καπετάνιος» στο τιμόνι 
της ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ 

σε μια συγκλονιστική αφήγηση

Χρήστος Κέλλας: 

Ρίζος Ριζόπουλος 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Να καταλάβαμε ότι 
στη ζωή αυτή μπορεί 
να ερχόμαστε και να 

φεύγουμε επί της 
ουσίας μόνοι μας, 

αλλά δεν μπορούμε 
να πορευτούμε μόνοι 

μας.
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Τι Χριστούγεννα πραγματικά θέλουμε;

Να μου επιτρέψετε, μέρες που είναι, να μηνασχοληθώ σήμερα, στο «συστημένο» μας προς 
την εξουσία, με την πολιτική. Ή μάλλον με τα κόμματα, διότι πολιτική είναι τα πάντα στη ζωή 
μας. Να ασχοληθώ με τις γιορτές, που φέτος τις βιώνουμε διαφορετικά. Να, λοιπόν, που φτά-
σαμε στα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε 
ή με αυτά που ζήσαμε μέχρι τώρα. Χριστούγεννα, που δεν θα μας βρουν στις εκκλησίες,στους 
δρόμους το βράδυ της Παραμονής για να πάμε σε κάποιο ρεβεγιόν ή σε μεγάλα, με συγγενείς 
και φίλους, τραπέζια την ημέρα των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα, που βιώνουμε μέσα στον 
φόβο και την ελπίδα. Φόβο για τα όσα συμβαίνουν, για όσα άλλαξαν τις ζωές μας, αλλά και για 
αυτά που έρχονται. Ελπίδα για το ότι αυτός ο εφιάλτης, με τον εμβολιασμό που ξεκινά και στην 
πατρίδα μας, θα τελειώσει και αργά ή γρήγορα θα πάρουμε και πάλι τις ζωές μας πίσω. Θα μπο-
ρέσουμε και πάλι να βρεθούμε με όλους και με όλα αυτά που μας έλειψαν.

Ας ελπίσουμε, μετά από αυτό το μάθημα ζωής - θανάτου, να μην επιστρέψουμε στην κανονι-
κότητά μας λησμονώντας τις εμπειρίες και τα μαθήματα ζωής που μας έδωσε αυτή η πανδημία. 
Και κυρίως να μην επιστρέψουμε ίδιοι. Άνθρωποι θεατές μιας ζωής που περνά μπροστά μας, και 
όχι μιας ζωής που τη ζούμε κάθε στιγμή.

Να καταλάβαμε το νόημα της αγκαλιάς, της συνάντησης, της επαφής με τους ανθρώπους. 
Να επαναξιολογήσαμε τις προτεραιότητές μας και να γίναμε σοφότεροι. 

Να καταλάβαμε ότι στη ζωή αυτή μπορεί να ερχόμαστε και να φεύγουμε επί της ουσίας 
μόνοι μας, αλλά δεν μπορούμε να πορευτούμε μόνοι μας.

Ότι έχουμε ανάγκη τον άλλον, τον διπλανό μας. Γι’ αυτό και το βαθύτερο νόημα των ημερών 
πρέπει να μας δείξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα της πανδημίας.

Έναν δρόμο που πρέπει ως στόχονα έχει τον περιορισμό των ανισοτήτων, τον σεβασμό για 
τον άλλον, την κατανόηση για το διαφορετικό, την αγάπη για τον διπλανό, την αξιοπρέπεια του 
καθενός. Τη δημιουργία μιας άλλου τύπου κοινωνίας, όπου ο καθένας θα κρίνεται όχι με βάση 
την τσέπη του, αλλά με βάση την αξία του. Μια κοινωνία που δεν θα κρίνει και δεν θα κατηγο-
ριοποιεί τον άλλον με βάση το χρώμα, το φύλο του, την καταγωγή του, την ιθαγένειά του, τον 
πλούτο του. Μια κοινωνία που θα είναι ανεκτική σε πολλές «ταυτότητες».

Μπορεί αυτά που διαβάζετε να ακούγονται μελό. Ή να λέτε, τι μας γράφει τώρα αυτός. Αλλά 
πραγματικά, αγαπητοί μου αναγνώστες, εάν κάτι δεν μάθουμε από αυτή την πανδημία, δεν θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται. Και, δυστυχώς, δεν προβλέπονται τόσο 
αισιόδοξα. 

Με την ελπίδα να ανακαλύψουμε τι Χριστούγεννα θέλουμε, σας εύχομαι Χρόνια Πολλά…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ανάλογο σχέδιο και για τις επιχειρήσεις μελετά το υπουργείο Ανάπτυξης

Παράταση για το πρόγραμμα 
«Γέφυρα» – Ποιους αφορά 

Παράταση κατά τρεις μήνες 
δόθηκε στο πρόγραμμα 
«Γέφυρα», ωστόσο θα παρα-

μείνει το διάστημα των εννιά μηνών 
της κρατικής επιδότησης. Εντός του 
τριμήνου,οι δανειολήπτες θα έχουν 
τα δυνατότητα σε συνεργασία με τις 
τράπεζες να ρυθμίσουν τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια και στη συνέχεια να 
λάβουν την κρατική επιδότηση.

Ταυτόχρονα, παρατείνονται μέχρι 1η 
Ιουνίου 2021 οι αναστολές δόσεων και 
τα προγράμματα επιδότησης για εννέα 
μήνες. Οι παρατάσεις αυτές δίνονται μέ-
χρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού 
νόμου, ενώ στην περίπτωση της εννε-
άμηνης επιδότησης δόσεων, αυτή δεν 
μπορεί να ξεπερνά το τέλος του 2021. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιδότηση 
δόσεων για εννέα μήνες θα έχουν όσοι 
δανειολήπτες μπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό το πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Μαρτί-
ου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι 
επιδοτήσεις θα διαρκούν το πολύ μέχρι 
το τέλος του έτους.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν τρο-
ποποιήσειςστην αρχική δομή του προ-
γράμματος «Γέφυρα» αναφορικά με τους 
επιλέξιμους δανειολήπτες, οι οποίοι θα 
πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση στην 
πλατφόρμα έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. 
Επομένως δεν μπορεί κάποιος δανειο-
λήπτης να υποβάλει εκ νέου αίτηση για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα, ούτε αλλάζει 
η διάρκεια της κρατικής επιδότησης, η 
οποία παραμένει στους εννιά μήνες. Θα 
αφορά μόνο όσους έκαναν εμπρόθεσμα 
αίτηση στη σχετική πλατφόρμα.

Ποιοι θα επιδοτηθούν;
Ουσιαστικά, η παράταση αφορά τους 

δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, είναι 
επιλέξιμοι και χρειάζεται να ρυθμίσουν 
πρώτα το δάνειό τους και κατόπιν να λά-
βουν την κρατική επιδότηση. Η τρίμηνη 
παράταση συνεπάγεται αντίστοιχη παρά-

ταση κατά τρεις μήνες και της έναρξης 
της επιδότησης.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλε-
πε πως οι δανειολήπτες που έχουν μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν προθεσμία 
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για να ρυθμί-
σουν το δάνειότους, κατόπιν συμφωνίας 
με την τράπεζα, και οι τελευταίες επιδο-
τήσεις θα πραγματοποιούνταν εντός του 
Ιανουαρίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί ακόμα ένας γύρος 
πληρωμών με τους δανειολήπτες, οι 

οποίοι όχι μόνο επιδοτήθηκαν τον Νοέμ-
βριο, αλλά και όσοι έχουν καταστεί επι-
λέξιμοι και έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία εντός του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα θα 
επιδοτηθούν:

• Όσοι εξυπηρετούν κανονικά τα δά-
νειά τους και δεν βρίσκονται σε καθε-
στώς αναστολής καταβολής δόσεων.

• Όσοι είχαν «κόκκινα» δάνεια και 
έχουν έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα 
για ρύθμιση του δανείου τους.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρί-
ου ξεκίνησε η πρώτη φάση των πλη-

ρωμών της κρατικής επιδότησης από το 
πρόγραμμα «Γέφυρα» συνολικού ποσού 
9,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στην 
επιδότηση 42.449 εξυπηρετούμενων 
δανείων. Η συγκεκριμένη κρατική επι-
δότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των 
δανείων σε ποσοστό έως 90% για τους 
τρεις πρώτους μήνες, 80% για τους επό-
μενους τρεις μήνες και 70% για τους 
τρεις τελευταίους μήνες. Οι δικαιούχοι 
καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο 
το μέρος της δόσης του δανείου που τους 
αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία 
που ίσχυε έως τώρα.

Δάνεια έως 50.000 ευρώ
Την ίδια στιγμή, νέο εγγυοδοτικό 

πρόγραμμα για τη δανειοδότηση μικρών 
επιχειρήσεων έως και του ποσού των 
50.000 ευρώ, συνολικού προϋπολογι-
σμού 450 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και 
πρόγραμμα επιδότησης επαγγελματιών 
για την πληρωμή και των τόκων αλλά 
και του κεφαλαίου υφιστάμενων επι-
χειρηματικών δανείων προετοιμάζει το 
υπουργείο Ανάπτυξης.

Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα, σύμφω-
να με δηλώσεις του Άδ. Γεωργιάδη, θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 
αναπτυξιακή τράπεζαγια την ενίσχυση 
της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων.«Με το νέο πρόγραμμα που βγαί-
νει τώρα τον Ιανουάριο, πάρα πολλές 
δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, που 
μέχρι τώρα είχαν πάρει αρνητική απά-
ντηση από τις τράπεζες και αισθάνονταν 
δικαίως αποκλεισμένες, θα μπορέσουν 
να λάβουν μια σημαντική ενίσχυση μέσω 
αυτού του δανεισμού». Όπως επεσήμα-
νε, η διαφορά με το τρέχον εγγυοδοτικό 
θα είναι πως οι επιχειρήσεις θα χρειάζο-
νται λιγότερες εγγυήσεις για να πάρουν 
τα δάνεια και περισσότερες επιχειρήσεις 
θα περνάνε τον πήχη για να πάρουν το 
δάνειο, ενώ το δάνειο αυτό θα είναι έως 
50.000 ευρώ, δηλαδή θα είναι ένα δά-
νειο που θα απευθύνεται στις μικρές επι-
χειρήσεις.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Μ Α Λ Ι Α  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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Η οδήγηση προχωρά κι εξελίσσεται. Το ίδιο και τα καύσιμα. Χρειάστηκαν πολλά βήματα μέχρι να 
φτάσουμε στο φυσικό αέριο κίνησης Fisikon. To καύσιμο της νέας εποχής προσφέρει ασύγκριτη 
οικονομία, ασφάλεια στην οδήγηση και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Καθώς προχωράμε όλοι 
μαζί προς τη νέα εποχή της ενέργειας στον 21ο αιώνα, το Fisikon ανοίγει τον δρόμο με μοναδικά 
πλεονεκτήματα, που το φέρνουν πιο μπροστά από κάθε άλλο. 

Φυσική εξέλιξη

ασφάλεια φροντίδα για το 
περιβάλλον οικονομία
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Έχουν υποβληθεί 160.467 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα»

Πότε επιδοτείται ο δανειολήπτης
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 31 

Οκτωβρίου, οπότε και ολοκλη-
ρώθηκε η προθεσμία κατάθε-

σης αίτησης, είχαν υποβληθεί συνολι-
κά 160.467 αιτήσεις. Δικαιούχοι του 
προγράμματος είναι οι πληγέντες από 
την οικονομική κρίση που προκαλεί η 
πανδημία, έχοντας υποστεί μείωση του 
εισοδήματός τους, και στους οποίους 
έχει παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης 
εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελ-
ματιών ή φυσικών προσώπων που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μεταξύ των βασικών κριτηρίων είναι 
επίσης η αξία της κύριας κατοικίας του 
αιτούντος να μην υπερβαίνει τα 300.000 
ευρώ, το οικογενειακό εισόδημά του να 
μην ξεπερνά τα 24.000 ευρώ (προσαυ-
ξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/τη 
σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε 
εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία 
εξαρτώμενα μέλη) και η ακίνητη περι-
ουσία του να μην υπερβαίνει τα 600.000 
ευρώ.

Ειδικά για τα δάνεια που βρίσκονται 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή 
έχουν καταγγελθεί, τα βήματα που χρει-
άζονται να γίνουν για ένα δάνειο που κρί-
νεται επιλέξιμο πριν ξεκινήσει η επιδότη-
ση από το Δημόσιο είναι τα εξής:

• Ο αιτών θα πρέπει πρώτα να έρθει 
σε συμφωνία με την τράπεζα ή άλλον 
χρηματοδοτικό φορέα, προκειμένου να 
ρυθμιστεί το δάνειο.

• Η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη για 
να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή 
αναδιάρθρωση του δανείου.

• Ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκο-
μίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν εντός 
15 ημερών. Μετά την κοινοποίηση της 
συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του 
δανείου, ο οφειλέτης έχει περιθώριο 15 
ημέρες από την πρόταση για την αποδε-
χθεί ή όχι.

• Αν υπάρξει συμφωνία, τότε η τράπε-
ζα αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Δι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με το ποσό 
της μηνιαίας δόσης, προκειμένου να ξε-
κινήσει να καταβάλλεται η συνεισφορά 

του Δημοσίου.
Να σημειωθεί ότι η επιδότηση από το 

Δημόσιο καταβάλλεται σε ειδικούς και 
ακατάσχετους λογαριασμούς, οι οποίοι 
πιστώνονται σε μηνιαία βάση.

Διακοπή της επιδότησης
Η επιδότηση διακόπτεται αν κατά τη 

διάρκεια των εννιά μηνών διαπιστωθεί 
ότι η αίτηση είναι ψευδής ή δεν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. 
Επίσης, αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την 
καταβολή του ποσού που τον βαρύνει ή 
δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από 
τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά 
του και δεν παρέχει τις πληροφορίες που 
ζητούνται από το Δημόσιο, τότε διακό-
πτεται η επιδότηση.

Και για επαγγελματίες;
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, η κυβέρνηση φαίνεται να 

εξετάζει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου 
προγράμματος «Γέφυρα» για τα δάνεια 
επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσε-
ων. Το πρόγραμμα θα προβλέπει κρατική 
επιδότηση της δόσης για εννιά μήνες.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός για την 
υλοποίηση ενός προγράμματος επιδό-
τησης τόκων για δάνεια μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, αντίστοιχο με το πρόγραμ-
μα που βρίσκεται σε ισχύ έως το τέλος 
Μαρτίου, έχει τεθεί επί τάπητος, καθώς 
αυξάνονται οι φωνές που υποστηρίζουν 
πως είναι αναγκαίο, για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος, να «κοκκινίσουν» χιλιάδες 
επιχειρηματικά δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δάνεια 
των ελεύθερων επαγγελματιών και των 
μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
από την πανδημία θα επιδοτούνται έως 
το ποσό των 250.000 ευρώ με ή χωρίς 
εξασφαλίσεις και με ετήσιο τζίρο έως 1 
εκατ. ευρώ.

Τον σχεδιασμό του νέου μέτρου στή-
ριξης υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, με τον αρμόδιο υπουρ-
γό, Άδωνι Γεωργιάδη, να βρίσκεται σε 
στενή συνεργασία με τις τράπεζες, προ-
κειμένου οι υπηρεσίες του υπουργείου 
να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να οριστεί ποιοι θα είναι οι δικαιού-
χοι του προγράμματος, το οποίο θα ξεκι-
νήσει στις αρχές του νέου έτους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η στήριξη 
μέσω της κρατικής επιδότησης της μη-
νιαίας δόσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς για εννιά στα δέκα δάνεια των εν 
λόγω κατηγοριών (ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και μικρών επιχειρήσεων), που 
σήμερα τελούν σε αναστολή πληρωμής, 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα λήξει 
η αναστολή και θα πρέπει να αρχίσει εκ 
νέου η εξυπηρέτησή τους.
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Σημαντικά οφέλη φέρνει η νέα χρονιά για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, αγρότες και 
ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εισοδηματίες

Ποιοι κερδίζουν το 2021 από τις 
αλλαγές σε μισθούς και φόρους

Αυξήσεις μισθών για τους 
εργαζομένους του ιδιωτικού 
τομέα, μείωση φόρων επίσης 

για τους εργαζομένους του ιδιωτικού 
τομέα, αλλά και για επιτηδευματίες, 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, 
ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ακινήτων και 
εισοδηματίες φέρνει το 2021. 

Υπολογίζεται ότι, άμεσα ή έμμεσα, 
περίπου 3.000.000 φορολογούμενοι 
και εργαζόμενοι θα δουν διαφορές στα 
εισοδήματά τους, ενώ σε εκατοντάδες 
χιλιάδες περιπτώσεις το όποιο όφελος 
από τη μείωση των φόρων και την αύξη-
ση των μισθών μπορεί να αντισταθμιστεί 
πλήρως από τα μειωμένα εισοδήματα 
για όσους εντάχθηκαν σε προγράμματα 
αναστολής σύμβασης ή στο πρόγραμμα 
«Συν-Εργασία», λόγω των συνεπειών 
της πανδημίας. 

Επιπλέον, στους... τυχερούς εντάσ-
σονται και οι δανειολήπτες που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα». 
Συνολικά, για εννιά μήνες το κράτος θα 
επιδοτεί τη μηναία δόση δανείων, με 
υποθήκη την πρώτη κατοικία των δα-
νειοληπτών που θα ενταχθούν στο πρό-
γραμμα, με το ποσοστό της επιδότησης 
να φθάνει έως και 90% και κατ’ ανώτατο 
ποσό τα 600 ευρώ. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συντα-
ξιούχοι δεν έχουν να περιμένουν πολλά 
από τον επόμενο Προϋπολογισμό, κα-
θώς δεν επλήγησαν από την πανδημία. 

Ο νέος Προϋπολογισμός προβλέπει 
την αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης μόνο για τους επιχειρηματίες και 
τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά τρεις εκατοστιαίες μονά-
δες. Οι διαφορές θα φανούν στις φορο-
λογικές δηλώσεις την προσεχή άνοιξη 
και το καλοκαίρι για περίπου 1.500.000 
επιτηδευματίες, ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και αγρότες. Για 600.000 εργοδότες 
θα φανεί από τον πρώτο μήνα του 2021 

το όφελος από τη μείωση των εισφορών.
Αναμφίβολα, σημαντική θα είναι η 

ανάσα από τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, όπως φαίνεται στον πί-
νακα 1, ενώ το όφελος ανάλογα με την 
οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του 
εισοδήματος είναι πολύ σημαντικό (πί-
νακας 2) έως πολύ υψηλό για τους επι-
χειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες 
και αγρότες (πίνακας 3). Σημειώνεται ότι 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν 
ενοίκια δεν θα επιβαρυνθούν με εισφο-
ρά αλληλεγγύης και επί της ουσίας θα 
καλύψουν ένα μέρος της χασούρας από 
την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων 
κατά 40%, ακόμη και μετά την κάλυψη 
μέρους της διαφοράς από τον κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

Μείωση της επιβάρυνσης
Την προσεχή άνοιξη, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολού-
μενοι θα διαπιστώσουν κατά την εκκα-
θάριση της φορολογικής τους δήλωσης 
τη σημαντική μείωση της επιβάρυνσης, 
λόγω των αλλαγών στη φορολογική 
κλίμακα αλλά και στην Εισφορά Αλλη-
λεγγύης. 

Η διαφορά στη φορολογία θα προκύ-
ψει από το πρώτο εισαγωγικό κλιμάκιο, 
καθώς ο συντελεστής διαμορφώνεται 
στο 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ. Έτσι, αναμένεται να πάρουν σημα-
ντική ανάσα χιλιάδες αυτοαπασχολού-

μενοι, εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Το όφελος φτάνει ακόμη 
και τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυ-
τοαπασχολούμενους, οι οποίοι δηλώ-
νουν καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ. 
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και όσοι 
δηλώνουν ζημιές, αλλά λόγω των τεκ-
μηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμ-
φανίζουν ετήσιο τεκμαρτό κέρδος 3.000 
ευρώ. 

Για όσους δηλώνουν καθαρά φο-
ρολογητέα εισοδήματα από 3.000 έως 
10.000 ευρώ, οι μειώσεις φόρων ανέρ-
χονται από 390 έως 1.300 ευρώ, όπως 
φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα 3. 
Όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το όφελος και μπορεί 
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να φτάσει ακόμη και τις 11.100 για 
τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Σημειώ-
νεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι 
οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από 
μισθωτή εργασία ή συντάξεις, φορο-
λογούνται από το πρώτο ευρώ του 
ετήσιου καθαρού εισοδήματος καθώς 
δεν ισχύει αφορολόγητο όριο, αλλά 
από το πρώτο ευρώ έως τα 10.000 
ευρώ ο συντελεστής μειώθηκε στο 
9%, από 22% πριν. Για παράδειγμα, 
μέχρι πέρυσι, για κέρδη 10.000 ευρώ, 
ο φόρος ήταν 2.200 ευρώ και του 
χρόνου ο φόρος της κλίμακας, μετά 
την εκκαθάριση, θα μειωθεί στα 900 
ευρώ. Άρα, προκύπτει ετήσιο όφελος 
1.300 ευρώ. 

Ποιοι δεν θα πληρώσουν 
Εισφορά Αλληλεγγύης
Το όφελος για τους αυτοαπασχο-

λούμενους, τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τους αγρότες θα είναι 
διπλό, καθώς, πλην της φορολογικής 
ελάφρυνσης με βάση τους συντελε-
στές, θα έχουν όφελος και από την κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Τα εισοδήματα μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων έως 12.000 
ευρώ, ούτως ή άλλως, δεν επιβα-
ρύνονται με Εισφορά Αλληλεγγύης, 
ενώ το όφελος θα είναι σημαντικό για 
όσους έχουν εισοδήματα έως 20.000 

ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική από-
φαση της κυβέρνησης, την επόμενη 
χρονιά απαλλάσσονται από την Ει-
σφορά Αλληλεγγύης τα φυσικά πρό-
σωπα που φέτος απέκτησαν ετήσια 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 
προερχόμενα από επιχειρηματικές και 
αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, 
μερίσματα, τόκους, υπεραξίες μετο-
χών, ομολόγων και άλλων αποταμι-
ευτικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι 
η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης δεν ισχύει για τους δημόσιους 
υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, 
για τους οποίους θα υπολογιστεί με 
βάση τους κλιμακωτούς συντελεστές 
2,2%-10%. 

Επίσης, η κατάργηση της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης θα φανεί σε κάποιους 
εργαζομένους το 2022. Πρόκειται 
για όσους αμείβονται με «μπλοκά-
κια» και έχουν εισοδήματα άνω των 
12.000 ευρώ και οι οποίοι εκδίδουν 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις 
αμοιβές που λαμβάνουν κάθε μήνα. 
Τέλος, δεν θα ισχύει όταν το εισόδημα 
του φορολογουμένου προσδιορίζεται 
με βάση τα τεκμήρια, σε επίπεδο υψη-
λότερο του δηλωθέντος, τόσο κατά το 
έτος για το οποίο προβλέπεται η μη 
επιβολή της εισφοράς όσο και για ένα 
τουλάχιστον από τα δύο προηγούμενα 
έτη.

reportage

Στο εκκαθαριστικό του Ιανουαρίου θα δουν του-
λάχιστον 1.000.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
τη μείωση των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών. 

Όπως προβλέπεται, με βάση τη σχετική κυβερ-
νητική απόφαση, από την 1/1/2021 οι ασφαλιστικές 
εισφορές θα μειωθούν στο 36,7% από 39,7%, καθι-
στώντας φθηνότερη την εργασία για τις επιχειρήσεις 
και ωθώντας τον μισθό των εργαζομένων σε υψηλό-
τερο επίπεδο. 

Έτσι, οι εργοδότες θα έχουν διπλό όφελος, καθώς 
το 2021 αφενός θα πληρώσουν λιγότερους φόρους 
και συνεπώς μικρότερη προκαταβολή και αφετέρου 
θα καταβάλουν μικρότερα ποσά για την ασφαλιστική 
κάλυψη των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, 
οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αύξηση στον μισθό 
τους, ενώ για όσους κινούνται πάνω από τα 1.000 
ευρώ θα προκύψει όφελος και από την κατάργηση 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Οι νέοι μισθοί από την 01/01/2021, μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Οι νέοι μισθοί από την 01/01/2021, μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Τι ισχύει με την έκπτωση φόρου 
(ποσά σε ευρώ)

Η νέα φορολογική κλίμακα 
του 2021 (ποσά σε ευρώ)

Πόσο αυξάνονται 
οι μισθοί στον ιδιωτικό 
τομέα και για ποιους Βασικός μισθός Καθαρός μισθός Νέος καθαρός μισθός

Ελάφρυνση εργοδότη 
(μηνιαίως)

650 550,36 558,72 11,64
700 592,09 601,16 12,51
750 635,02 644,00 13,42
800 677,36 687,00 14,64
850 719,70 730,00 15,30
900 762,03 773,00 16,17

1.000 846,70 858,80 17,90
1.100 931,37 944,68 19,63
1.200 1.016,04 1.030,56 21,48
1.300 1.100,71 1.116,50 23,29
1.400 1.185,38 1.202,32 25,06
1.500 1.270,05 1.288,00 29,95
1.600 1.354,72 1.374,00 28,68
1.700 1.439,39 1.460,00 30,62
1.800 1.524,06 1.546,00 32,94
1.900 1.608,73 1.632,00 34,27

Οικογενειακή κατάσταση Κλιμάκιο εισοδήματος Ετήσια έκπτωση φόρου 

Έγγαμος 8.636,00-19.000,00 37-177

Έγγαμος 19.000,01-50.000,00 17 

Έγγαμος 50.000,01-100.000,00 20-1.000

Έγγαμος 10.000,01-1.000.000,00 1.000-11.000

Έγγαμος με 1 παιδί 8.863,00-20.000,00 20-160

Έγγαμος με 1 παιδί 20.000,01-52.000,00 0 

Έγγαμος με 1 παιδί 53.000,01-100.000,00     10-950 

Έγγαμος με 1 παιδί 100.000,01-1.000.000,00 960-11.100

Έγγαμος με 2 παιδιά 9.091,01-19.000,00 2-200 

Έγγαμος με 2 παιδιά 19.000,01-57.000,00 40

Έγγαμος με 2 παιδιά 57.000,01-100.000,00  60-900

Έγγαμος με 2 παιδιά 100.000,01-1.000.000,00 910-11.100

Έγγαμος με 3 παιδιά 9.545,01-19.000,00 100-320 

Έγγαμος με 3 παιδιά 19.000,01-68.000,00 160

Έγγαμος με 3 παιδιά 68.000.01-100.000,00  200-800 

Έγγαμος με 3 παιδιά 100.000,01-1.000.000,01 810-1.100 

Οικογενειακή 
κατάσταση

Έκπτωση φόρου

Έγγαμος 777

Έγγαμος με 1 παιδί 810

Έγγαμος με 2 παιδιά 900

Έγγαμος με 3 παιδιά 1.120

Έγγαμος με 4 παιδιά 1.340 

Έγγαμος με 5 παιδιά 1.560

Έγγαμος με 6 παιδιά 1.780

Έγγαμος με 7 παιδιά 2.000

Κλιμάκιο 
εισοδήματος

Συντελεστής

0-10.000 9%

10.000,01-20.000,00 22%

20.000.01-30.000,01 28%

30.000,01-40.000,00 36%

40.000,01 και άνω 44%
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Ο Βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ Χρήστος Κέλλας στην karfitsa

 Η ζωή που χάνεται δεν επανέρχεται, 
η οικονομία ξαναφτιάχνεται 

Για την μάχη που έδωσε ο ίδιος 
με τον κορονοϊό, ως ένα από τα 
πρώτα επιβεβαιωμένα κρού-

σματα στην Ελλάδα, το άγχος που είχε 
ώστε να μην τον μεταδώσει σε φίλους 
και κοντινά του πρόσωπα και για την 
απόφαση του να ξαναβρεθεί αντιμέ-
τωπος με το ιό, αυτή τη φορά προσφέ-
ροντας εθελοντικά τις ιατρικές του 
υπηρεσίες στο ΕΣΥ, μιλά σε συνέντευξη 
του στην karfitsa ο βουλευτής Λαρίσης 
και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, 
Χρήστος Κέλλας. 

Ο κ. Κέλλας τονίζει, την μοναδική 
προτεραιότητα για προστασία της δη-
μόσιας υγείας που έθεσε εξαρχής η κυ-
βέρνηση έναντι της οικονομίας, χαρα-
κτηρίζοντάς την ως ισορροπία τρόμου, 
δηλώνοντας χαρακτηριστικά, «κάθε 
ζωή που χάνεται δεν επανέρχεται. Την 
οικονομία μας, μπορούμε να την ξανα-
φτιάξουμε». Ο Αναπληρωτής Γ.Γ. κάνει 
λόγο για πόλεμο με τον ιό, εκφράζει 
προβληματισμό και ανησυχία για την 
χαλάρωση που παρατηρεί από πλευράς 
πολιτών στην τήρηση των μέτρων κατά 
της πανδημίας και δηλώνει αισιόδοξος, 
για επιστροφή στην κανονικότητα το κα-
λοκαίρι και αφού αποκτήσει ανοσία ένα 
υψηλό ποσοστό του πληθυσμού που θα 
εμβολιαστεί, όπως και στο πεδίο της οι-
κονομίας, για επιστροφή στην ανάπτυξη 
παρά το διψήφιο ποσοστό ύφεσης με το 
οποίο αναμένεται να κλείσει το απερχό-
μενο έτος.

Διανύουμε την έβδομη εβδομάδα 
επιβολής του lokcdown στη Θεσσα-
λονίκη και 6η σε ολόκληρη τη χώρα, 
ωστόσο παρά την μικρή υποχώρηση, 
τα επιδημιολογικό φορτίο παραμένει 
ψηλά, για πόσο ακόμη υπάρχουν αντο-
χές και ας ξεκινήσουμε από τις οικονο-
μικές;

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που 
διανύουμε αποδεικνύεται και το πλέον 

ανθεκτικό και επιθετικό σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τα περιοριστικά μέτρα που 
έχουμε λάβει, άρχισαν να αποδίδουν, 
έστω και μετά από 6 εβδομάδες και 
βλέπουμε τα κρούσματα να έχουν μει-
ωθεί σε τριψήφιο αριθμό. Βεβαίως είναι 

ακόμη υψηλός ο αριθμός των θανάτων 
και των διασωληνωμένων και ανησυχώ 
ιδιαίτερα για την χαλάρωση που αρχίζει 
πάλι να επέρχεται ενόψει των εορτών 
των Χριστουγέννων. Οφείλουμε να τη-
ρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα “μάσκα και 

αποφυγή συγχρωτισμού”.
Η κυβέρνηση κύριε Νεοχωρίτη, έθε-

σε εξαρχής σε προτεραιότητα την Υγεία 
έναντι της Οικονομίας και τα μέτρα που 
έλαβε ήταν μέτρα προστατευτικά – υπο-
στηρικτικά και όχι τιμωρητικά. Όμως η 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η 
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ισορροπία αυτή, είναι μια ισορροπία τρό-
μου. Η κυβέρνηση, βέβαια, αποδεικνύει 
ότι είχε σχέδιο και για την πρώτη φάση 
και για την δεύτερη και αν χρειαστεί και 
για την τρίτη. Στηρίξαμε και τους ιδιωτι-
κούς υπαλλήλους και τους επαγγελμα-
τίες και τους δημοσίους υπαλλήλους και 
τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως επίσης πήραμε μέτρα 
και για την ρευστότητα στην αγορά (ΤΕ-
ΠΙΧ I, ΤΕΠΙΧ II, Ταμείο Εγγυοδοσίας, Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή 1,2,3,4,5.). Και 
παρά το γεγονός ότι η χρονιά θα κλείσει 
με αναμενόμενη ύφεση κοντά στο 10%, 
το 2021 και με την έλευση των εμβολί-
ων, φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά ισχυ-
ρής ανάκαμψης. 

Κάθε ζωή που χάνεται δεν επανέρχε-
ται. Την οικονομία μας, μπορούμε να την 
ξαναφτιάξουμε.

Να περάσουμε στο ΕΣΥ. Για πόσο 
ακόμη φτάνουν οι αντοχές του; Επίσης 
βλέποντας την εικόνα που έχει διαμορ-
φωθεί, θεωρείτε πως θα έπρεπε να 
ληφθούν πιο νωρίς τα αυστηρά μέτρα 
κατά της πανδημίας, ώστε να μην φτά-
σει η πίεση που δέχεται  το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας στα επίπεδα που έφτασε;

Είναι γνωστό ότι δεν διαθέτουμε και 
το καλύτερο Σύστημα Υγείας στον κόσμο, 
όπως επίσης και λόγω του δεκαετούς 
μνημονίου το Ε.Σ.Υ ήταν γηρασμένο και 
με μεγάλες ελλείψεις. Παρόλα αυτά, 
όταν Συστήματα Υγείας, πρότυπα στον 
δυτικό κόσμο, κατέρρευσαν, το Ε.Σ.Υ και 
με τις απαραίτητες ενισχύσεις – υπερδι-
πλασιασμός των κλινών ΜΕΘ από 557 σε 

1300 σήμερα, πρόσληψη 7000 υγειονο-
μικών, αύξηση κατά 25% του προϋπολο-
γισμού από 3,5 στα 4,5 δις, προσλήψεις 
300 ιατρών στις ΜΕΘ και με την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας την κατάλληλη 
στιγμή να μπαίνει  στη μάχη –κατάφερε 
να αντέξει, έστω και οριακά. Αν σε αυτά 
προσθέσουμετην βοήθεια και τις δωρεές 
από τον ιδιωτικό τομέα και σε συνδυα-
σμό με το lockdown καταφέραμε να θέ-
σουμε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Τώρα, εκ των υστέρων κρίσεις 
και κριτικές, είναι εύκολες. Ναι, ίσως 
θα έπρεπε να πάμε λίγο νωρίτερα σε 
lockdown, όμως και η ατομική ευθύνη 
έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο. Και 
μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια πα-
γκόσμια πανδημία. Και τώρα, που έστω 
και καθυστερημένα, έχουμε ύφεση των 
κρουσμάτων, θα πρέπει να συνεχίσουμε 
να εφαρμόζουμε αυστηρά τα μέτρα, γιατί 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
του Ε.Σ.Υ έχει μεγάλη ανάγκη και σωμα-
τικής αλλά και ψυχικής χαλάρωσης.

Σε προσωπικό επίπεδο ποια ήταν η 
μεγαλύτερη δυσκολία για εσάς από τη 
στιγμή που βρεθήκατε θετικός στον κο-
ρωνοϊό. Τι είναι αυτό που κρατάτε από 
την εμπειρία ας αυτή και ποιο μήνυμα 
θέλετε να περάσετε στον κόσμο;

Ήμουν από τα πρώτα κρούσματα του 
κορονοιού τον περασμένο Μάρτιο και 
κατάφερα μετά από 15 μέρες νοσηλείας 
στο ΠΓΝΛ να το ξεπεράσω. Το μεγάλο 
μου άγχος ήταν να μην μεταδώσω τον ιό 
σε φίλους, γνωστούς και στην οικογένειά 

μου και ευτυχώς, όπως αποδείχτηκε δεν 
κόλλησε κανείς. Ο ιός είναι ύπουλος και 
χτυπά χωρίς διακρίσεις. Αυτό που λέω 
σε όλους είναι να φοράνε απαραίτητα 
τη μάσκα, που είναι το εμβόλιο πριν το 
εμβόλιο και να αποφεύγουν τον συνω-
στισμό – συγχρωτισμό, γιατί πραγματικά 
δεν αξίζει κανείς να περάσει αυτή την δο-
κιμασία. 

Πως λάβατε την απόφαση να προ-
σφέρεται εθελοντικά τις υπηρεσίες σας 
ως γιατρός στο ΕΣΥ; Δεν πέρασε από το 
μυαλό σας ο φόβος μήπως ξαναμολυν-
θείτε από τον ιό;

Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
να βρίσκεται στην κορύφωσή του, τους 
υγειονομικούς να υπερβάλουν εαυτούς 
και το Ε.Σ.Υ στα όριά του, θεώρησα σχε-
δόν αυτονόητο να συμμετάσχω και εγώ 
σε αυτή την μάχη. Γιατί περί πολέμου 
πρόκειται. Το γεγονός ότι και εγώ είχα 
νοσήσει και κατάφερα να νικήσω τον ιό, 
ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για να δη-
λώσω εθελοντής. Πιστεύω ότι σε αυτόν 
τον πόλεμο δεν περισσεύει κανείς και να 
είστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέ-

ρουμε.
Στις 27 Δεκεμβρίου που ξεκινούν οι 

πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας, εί-
ναι η αρχή του τέλους της μεγάλης πε-
ριπέτειας με τον covid; Πόσο διάστημα 
θα χρειαστεί ώστε να είμαστε ασφαλείς 
και να ανακτήσουμε το μεγαλύτερο μέ-
ρος της κανονικότητας πριν την εμφά-
νιση της πανδημίας;

Η 27η Δεκεμβρίου είναι ημερομηνία 
ορόσημο, είναι η αρχή του τέλους της 
πανδημίας. Δεδομένου του γεγονότος 
ότι από την ημέρα του εμβολιασμού, θα 
απαιτηθούν 40 ημέρες για να αρχίσει η 
ανοσία και υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμ-
βολιασμού του πληθυσμού (τουλάχι-
στον στο 60%), υπολογίζουμε ότι μετά 
το Πάσχα θα αρχίσουμε να έχουμε ένα 
σημαντικό ποσοστό ανοσίας. Όλο αυτό 
το διάστημα βεβαίως, είναι απαραίτητη 
η χρήση της μάσκας και η αποφυγή συγ-
χρωτισμού. Ελπίζω ότι από το καλοκαίρι 
θα αρχίσουμε να επανερχόμαστε σταδια-
κά στην κανονικότητα. 

συνέντευξη

Το μεγάλο μου άγχος ήταν να μην 

μεταδώσω τον ιό σε φίλους, γνωστούς 

και στην οικογένειά μου και ευτυχώς, 

όπως αποδείχτηκε δεν κόλλησε κανείς. 

Ο ιος είναι ύπουλος και χτυπά 

χωρίς διακρίσεις
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Ρίζος Ριζόπουλος: Ο καπετάνιος στο τιμόνι της ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ 

«Η συχνότητα της απώλειας 
των ανθρώπων μας συνέθλιψε»

Μολύνθηκε από κορονοϊό, και 
μόλις ανάρρωσε επέστρεψε 
στην πρώτη γραμμή για αν 

συνεχίσει τη μάχη με την ύπουλη ασθέ-
νεια.  Ο προϊστάμενος της ΜΕΘ covid 
του ΑΧΕΠΑ Ρίζος Ριζόπουλος βρέθηκε 
θετικός στον κορονοϊό και μετά από 
πολυήμερη νοσηλεία στο σπίτι του με 
πνευμονία  επέστρεψε στα καθήκοντα 
του. Χωρίς δεύτερη σκέψη  σήκωσε 
τα μανίκια και μπήκε ξανά  στη ΜΕΘ 
Covid, για να περιθάλψει ασθενείς και 
να συμβάλει στην μάχη τους για τη 
ζωή. Μάλιστα δεν διανοείται να απα-
ντήσει στο ερώτημα «γιατί δεν πήρε 
άδεια ειδικού σκοπού» καθώς όπως  
αναφέρει δεν πέρασε ποτέ από το μυα-
λό του κάθε είδους άδεια από την ώρα 
που κρίθηκε ότι είναι καλά στην υγεία 
του και μπορεί να εργαστεί. 

Σαν καλός πολεμιστής της πρώτης 
γραμμής αφού θωράκισε την υγεία του 
ρίχτηκε ξανά στη μάχη.

«Πριν κάνω το δεύτερο τεστ για να 
διαπιστώσω αν είμαι θετικός στον κο-
ρονοϊό πήρα μια τσάντα με ρούχα και 
ετοιμάστηκα για να νοσηλευτώ, ωστόσο 
οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ έκριναν ότι μπορώ 
να παραμείνω στο σπίτι καθώς δεν είχα 
δυσκολία στην αναπνοή» αναφέρει και 
συμβουλεύει όσους νοσήσουν από κο-
ρονοίό να μην παραμείνουν στο σπίτι από 
φόβο και χωρίς εντολή γιατρού καθώς 
πολλά περιστατικά έφτασαν πολύ αργά 
στο νοσοκομείο σε πολύ επιβαρυμένη 
κατάσταση με τον οργανισμό τους να έχει 
υποστεί μεγάλη και σε κάποιες περιπτώ-
σεις ανεπανόρθωτη ζημιά.

28 χρόνια στην ΜΕΘ 
Ο Ρίζος  Ριζόπουλος εργάζεται στη 

ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ από το 1992.  Τα τε-
λευταία χρόνια είναι προϊστάμενος στη 
ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ που πλέον λειτουργεί 
ως ΜΕΘ Covid. Από τα πρώτα χρόνια της 
δουλειάς του έχει συμφιλιωθεί με τον 
θάνατο καθώς όπως αναφέρει στις ΜΕΘ, 

υπάρχει και το ενδεχόμενο να χάσεις κά-
ποιον ασθενή. Αυτό που ζει από τον Νο-
έμβριο όμως δεν μπορούσε να το φαντα-

στεί ούτε στους πιο δυνατούς εφιάλτες 
του. «Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού 
ήταν ένα ισχυρό σοκ. Οι απώλειες σε αν-

θρώπους είναι πολύ σημαντικές καθώς 
άλλαξε η παθολογία του ιού και είχαμε 
τεράστια θνητότητα. Η  εντατική έχει θά-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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νατο  28χρονια τώρα  έχουμε εξοικειωθεί 
με το θάνατο ωστόσο με τον κορονοΊό 
δεν γνωρίζαμε πως να λειτουργήσουμε, 
γίναμε κουρέλι να τα βγάλουμε πέρα 
αλλά παραμείναμε να φυλάμε Θερμοπύ-
λες» αναφέρει  με φωνή σπασμένη κα-
θώς οι εικόνες που περνούν από το μυα-
λό του και δεν περιγράφονται παγώνουν 
την φωνή του.

«Ένιωσα πολλές φορές ότι ήταν μά-
ταιο όλο αυτό που κάναμε. Η προσπά-
θεια για να κρατήσουμε ανθρώπους στη 
ζωή που δεν είχε θετικό αποτέλεσμα και 
η συχνότητα της απώλειας ανθρώπων,  
μας συνέθλιψε», αναφέρει και μας δίνει 
να καταλάβουμε με απόλυτη σαφήνεια 
ότι ακόμη και η πιο γλαφυρή περιγραφή 
δεν μπορεί να αποτυπώσει τον πόνο και 
την απογοήτευση και την οδύνη αυτών 
των ανθρώπων της πρώτης γραμμής 
στον πόλεμο ενάντια στον κορονοϊό. 

Πολλοί  συνάδερφοι του στις ΜΕΘ 
«έσπασαν» έκλαψαν και φοβήθηκαν 
πολύ,  ωστόσο όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά  κανένας δεν «λάκισε». Κανένας 
δεν πήρε άδεια και όλοι μαζί μέχρι σή-
μερα προσπαθούν από τη θέση τους να 
σώσουν ζωές. Κάθε μέρα μαθαίνουν και 

κάτι περισσότερο ακόμη και οι επικουρι-
κοί που προσελήφθησαν τους τελευταί-
ους μήνες έμαθαν μέσα σε λίγο χρόνο 
και έγιναν πολύτιμοι συνάδερφοι μέσα 
στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ. Οι συνολικά 70 
νοσηλευτές ήταν μόνιμα στις επάλξεις 
στις δύο εντατικές covid του ΑΧΕΠΑ. Οι 
20 έμπειροι συνάδερφοι του μαζί με τα 
νέα παιδιά του επικουρικούς που πολύ 
γρήγορα έγιναν «πολύτιμοι συνεργάτες» 
βρίσκονταν κάθε μέρα στην μάχη κατά 
του κορονοϊού.   Ακόμη και οι ειδικευ-
όμενοι νοσηλευτές έμαθαν αστραπιαία  
προσαρμόστηκαν  στις άγριες συνθήκες 
και συνεχίζουν να εργάζονται πυρετω-
δώς. 

«Οι μητέρες νοσοκόμες, μου ζητού-
σαν να διανυκτερεύσουν στο νοσοκομείο 
για να μην επιστέψουν στο σπίτι τους και 
κολλήσουν τα παιδιά τους. Υπήρξαν στιγ-
μές που ο φόβος μας κυρίευσε. Ξέρετε ο 
φόβος είναι ένα ανεξέλεγκτο συναίσθη-
μα που κάποιοι δεν μπορούν να το κα-
ταπολεμήσουν. Σε πολλές περιπτώσεις 
δεχτήκαμε και την άρνηση της κοινωνίας 
που μέσα από τον φόβο, έβαλε νοση-
λευτές του ΑΧΕΠΑ στο περιθώριο. Μας 
έλεγαν…,  «εσύ εργάζεσαι στη ΜΕΘ του 

ΑΧΕΠΑ, μείνε μακριά μην μας κολλήσεις 
κορονοϊό». Όμως παραμείναμε και συνε-
χίζουμε να μένουμε ενωμένοι όλοι σαν 
μια γροθιά. Στην ανηφόρα της καθημερι-
νότητας, όταν νιώθαμε ότι κάποιος μένει 
πίσω… σπρώχναμε όλοι μαζί το κάρο για 
να βγει από τη λάσπη και να συνεχίσου-
με… και αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα» 
αναφέρει ο προϊστάμενος της ΜΕΘ του 
ΑΧΕΠΑ. 

Με το «άνοιγμα» της κοινωνίας 
θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο
Για τον κύριο Ρίζο η κατάσταση με 

τα κρούσματα κορονοϊού σε θαλάμους 
νοσηλείας και σε ΜΕΘ στα νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης δεν βελτιώθηκε, βρί-
σκεται απλά σε μια στασιμότητα και ο 
ίδιος ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει ξανά η 
σφοδρότητα με τα δεκάδες κρούσματα 
κάθε μέρα σε κάθε εφημερία. «Δεν έχει 
αλλάξει κάτι, τα κρεβάτια στις ΜΕΘ γε-
μίζουν κάθε 7 με 8 ώρες και όχι κάθε 2 
με 3 όπως γίνονταν τον Νοέμβριο, άλλα 
αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε καλό 
επίπεδο. Αν αρχίσει ο συγχρωτισμός δεν 
είναι δύσκολο να επιστέψουμε σε πολύ 
κακές συνθήκες» αναφέρει και απευθύ-

νει έκκληση από την πλευρά του να μην 
αρχίσει το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς. 
«Είναι  πολύ πρώιμα τα συμπεράσματα 
για  το άνοιγμα των καταστημάτων και εί-
ναι πολύ πιθανό να έχουμε πισωγύρισμα 
και ίσως πιο έντονο και  θα μπούμε σε 
ένα φαύλο κύκλο» αναφέρει ο κ Ρίζος.

Για τον ίδιο η μόνη λύση είναι ο  εμ-
βολιασμός καθώς όπως εξηγεί «ο ιός εί-
ναι μαζί μας παντού»

Έκκληση για εμβολιασμό και 
άμεσες προσλήψεις προσωπικού 
Ο κ. Ρίζος απευθύνει έκκληση σε 

όλους να κλείσουν τα αυτιά τους στις 
Κασσάνδρες που προάγουν την τρομο-
λαγνία για το εμβόλιο και να εμβολια-
στούν για να θωρακιστεί όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος  της κοινωνίας. Θεω-
ρεί ότι αυτή η εφιαλτική εμπειρία που ζει 
η χώρα μας πρέπει να έχει ως αποτέλε-
σμα την ενίσχυση του συστήματος υγείας 
με γιατρούς και νοσηλευτές σε όλες τις 
θέσεις προκειμένου κάθε νοσοκομείο να 
έχει επάρκεια προσωπικού. 

συνέντευξη
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Μεγάλες διαφορές σε τζίρο, επικινδυνότητα, ψυχολογία

Η πανδημία άλλαξε τις γιορτές

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία παγκόσμια, πανελλα-
δικά και στη Θεσσαλονίκη, 

είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχουν 
τεράστιες αλλαγές από τις γιορτές 
περασμένων ετών και τον τρόπο που 
τις βιώναμε και διασκεδάζαμε.  Φέτος 
οι αγκαλιές και τα φιλιά στους δικούς 
μας ανθρώπους έχουν αντικατασταθεί 
στην καλύτερη περίπτωση από το άγ-
γιγμα αγκώνα με αγκώνα. Τα ρεβεγιόν, 
από το κυβερνητικό αίτημα για διατή-
ρηση των κοινωνικών αποστάσεων 
και το μεγαλύτερο ανορθόδοξο που 
επιβάλει η υγειονομική κρίση, είναι 
πως ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις 
στους δικούς σου ανθρώπους ότι τους 
αγαπάς και του σκέφτεσαι, ειδικά εάν 
βρίσκονται μακριά, δεν είναι κάποια 
επίσκεψη για να τους δεις από κοντά, 
αλλά το εντελώς αντίθετο. 

Αποφεύγουμε τι επισκέψεις στις οι-
κογένειες μας και τους δικούς μας αν-
θρώπους από ένδειξη αγάπης, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μεταφοράς 
του ιού. Εξάλλου η κυβέρνηση έχει λάβει 
και ειδικά αυστηρά μέτρα απαγόρευσης 
των μετακινήσεων. Φυσικά σε κάποιες 
περιπτώσεις στις φετινές γιορτές των με-
γάλων αλλαγών και διαφορών, αυτές οι 
διαφορές φαίνονται και τονίζονται ακόμη 
περισσότερο, από τη φύση της εργασίας  
και τον επαγγελματικό κλάδο, κατά πόσο 
αυτός ο κλάδος βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης με τον φονικό ιό και 
κατά πόσο έχει στοιχήσει ο covid οικονο-
μικά ή κοινωνικά. 

Κάποιοι γελούν και κάποιοι κλαίνε
Ένας από τους σημαντικούς κλάδους 

που οι διαφορές είναι μεγάλες και εμφα-
νείς φέτος την εορταστική περίοδο είναι 
αυτό της οικονομίας και της αγοράς , 
όταν η πανδημία αποτέλεσε για κάποιους 
ευνοϊκή συγκυρία και ευκαιρία αύξησης 
του κύκλους εργασιών τους, ενώ για 
άλλους αποτελεί την αφορμή για λουκέ-
τα, χαμένες θέσεις εργασίας και γιορτές 
πολύ πιο φτωχές. Ένας από του κλάδους 

που είδε μεγάλη αλλαγή προς το καλύ-
τερο με αύξηση των τζίρων, ήταν αυτός 
των ταχυμεταφορών καθώς για αρκετά 
μεγάλο διάστημα μετά την επιβολή του 
lockdown ήταν ο μόνος τρόπος αγοράς 
εμπορευμάτων ειδών διαρκείας και όχι 
αναλώσιμων πρώτης ανάγκης,  από το 
καταναλωτικό κοινό. Εργαζόμενος εται-
ρίας κούριερ μιλώντας στην karfitsa 
χωρίς να επιθυμεί να δημοσιευθεί το 
ονοματεπώνυμο του, έκανε λόγω για 
αύξηση του όγκου εργασίας κατά 80%, 
μεγάλη κινητικότητα ειδικά τις ημέρες 
των εορτών, αλλά και  μεγάλες καθυ-
στερήσεις στην παράδοση των εμπορευ-
μάτων. «Υπάρχει πάντα ο φόβος μήπως 
κωλύσουμε κάτι και το μεταφέρουμε στο 
σπίτι και τους δικούς μας ανθρώπους» 

δηλώνει σχετικά με το γεγονός ότι έρχο-
νται σε επαφή με πολύ κόσμο εν μέσω 
πανδημίας. Φυσικά λαμβάνονται όλες οι 
προφυλάξεις στο μέτρο του εφικτού.

Στον αντίποδα ο κλάδος του τουρι-
σμού με ξενοδόχους και τουριστικούς 
πράκτορες να μιλούν για φετινές γιορτές 
καταστροφή όσον αφορά τους τζίρους 
τους, αφού σε πολλές εκ των περιπτώ-
σεων είναι μηδενικός.  Ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
Γρηγόρης Τάσιος έχει δηλώσει πως υπό 
τις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να 
γίνει καμία συζήτηση για Χριστουγεννιά-
τικη τουριστική κίνηση, προσθέτοντας 
πως και οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή 
συμμετέχουν στη μάχη που γίνεται για 
περιορισμό της πανδημίας και για την 

προστασία της υγείας των υπολοίπων. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 
Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακε-
δονίας – Θράκης Μιχάλης Πεζίκογλου σε 
δηλώσεις του στην karfitsa ανέδειξε  την 
μεγάλη διαφορά των φετινών εορτών 
που έχουν στιγματιστεί από την πανδη-
μία, σε σχέση με εορταστικές περιόδους 
προηγούμενων ετών, όταν παραδοσια-
κά ο κύκλος εργασίας  των τουριστικών 
γραφείων εκτινασσόταν. «Μηδενικός 
τζίρος, μηδενικό εισόδημα φέτος τις 
γιορτές», τονίζει ο κ. Πεζίκογλου εξη-
γώντας πως πολλοί συνάδελφοι δεν θα 
έχουν χρήματα για να ψωνίσουν έστω τα 
βασικά φέτος τις γιορτές, ενώ το ίδιο θα 
γίνει και με τους ανθρώπους που ανή-
κουν στο εποχικό προσωπικό και κάθε 
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χρόνο τέτοια εποχή συμπληρώνουν το εισόδημα τους ή 
αποκτούν το μοναδικό τους εισόδημα από υπηρεσίες που 
προσφέρουν στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει π.χ. ως 
οδηγοί, ως ξεναγοί και άλλα συναφή επαγγέλματα. Για 
μείον χίλιες θέσεις εποχικής εργασίας φέτος τις γιορτές 
Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων, κάνει λόγο ο 
κ. Πεζίκογλου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικογένειες 
και τα νοικοκυριά, που θα βιώσουν, την διαφορετικότη-
τα των φετινών εορτών με τον χειρότερο οικονομικά και 
ψυχολογικά τρόπο.  Στην αγορά ξεκάθαρα η πανδημία 
έχει δημιουργήσει μια ομάδα επαγγελμάτων που τρίβουν 
τα χέρια τους και γελούν με τους τζίρους που κάνουν και 
κάποιοι άλλοι που ενώ οι γιορτές ήταν η καλύτερη περί-
οδος για τόνωση των οικονομικών τους, με την υφιστά-
μενη κατάσταση «κλαίνε».

Διαφορετικότητα 
στην επικινδυνότητα
Φέτος οι αλλαγές και η διαφορετικότητα των εορτών 

«φωλιάζει» εκτός από την αγορά και σε επαγγέλματα 
πρώτης γραμμής, αλλά και σε πολύ ιδιαίτερους χώρους 
όπως αυτοί της  πρόνοιας και ιδρυμάτων.

Κάθε έτος τις ημέρες των μεγάλων εορτών οι άνδρες 
της Ελληνικής Αστυνομίας ζούνε διαφορετικά οι ίδιοι και 
οικογένειες τους, καθώς τη στιγμή που η πλειοψηφία των 
πολιτών γιορτάζει, οι ίδιοι εργάζονται, βρισκόμενοι στο 
καθήκον για να προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. Φέτος με την ΕΛ.ΑΣ. να είναι κατά 95% ο κύρι-
ος φορέας υλοποίησης των νόμων που αφορούν τα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα πράγματα στην 
επικινδυνότητα και στη φύση του επαγγέλματος είναι δι-
αφορετικά. Όπως δήλωσε στην karfitsa o Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος Θεόφιλος Παπα-
δάκης «όπως κάθε περίοδο εορτών οι αστυνομικοί και οι 
εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας δεν γνωρίζουν τι θα 
πει αργία και γιορτές. Φέτος είναι πού περίεργες οι συν-
θήκες και οι συγκυρίες, γιατί τις ημέρες των εορτών δεν 
βλέπουμε έξω τον αριθμό των πολιτών που βλέπαμε άλ-
λες χρονιές, όπου θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες 
περιπολίες και καλύτερη αστυνόμευση. Τώρα υπάρχουν 
περισσότερες περιπολίες και καλύτερη αστυνόμευση για 
τη ν τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας». 
Όσον αφορά τις μεγάλες αλλαγές και αντιθέσεις στην 
φύση της εργασίας και στην επικινδυνότητα της ο κ. Πα-

παδάκης τόνισε «οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν διπλό 
κίνδυνο εδώ και δέκα μήνες, στην καθημερινή, αποτελε-
σματική αστυνόμευση που είναι το ζητούμενο όσο ποτέ 
άλλοτε λόγω υγειονομικής κρίσης». 

Όπως εξηγεί ενώ στους ελέγχους που διενεργούνται 
ένα πολύ σημαντικό σημείο που έχει φέρει πολλαπλά 
αποτελέσματα όσον αφορά την πάταξη της εγκληματικό-
τητας, είναι ο σωματικός έλεγχος, τώρα ο κίνδυνος έχει 
διπλασιαστεί «σε κάθε έλεγχο ο αστυνομικός σκέφτεται 
μήπως ο πολίτης είναι θετικός. Αν δει κάτι αιχμηρό να 
προεξέχει από την τσέπη του ή να έχει πάνω του ή κάτι 
άλλο ύποπτο, πως θα τον ψάξει ο αστυνομικός; Πως θα 
ακουμπήσει τα αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο του;» 
διερωτάται χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΠΟΑΣΥ.

Παράλληλα, τα μέτρα κατά της πανδημίας και η 
εφαρμογή τους έχουν φέρει νέες προτεραιότητες στην 
«ατζέντα» των αστυνομικών με τον κ. Παπαδάκη να δη-
λώνει σχετικά « ο ρόλος μας αυτές τις ημέρες είναι πρω-
τόγνωρος. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς η αστυνόμευση 
θα επικεντρωθεί πρώτα στην τήρηση των αυστηρών μέ-
τρων και μετά η προσοχή θα μεταφερθεί στον παράνομο 
τζόγο, που ως γνωστών το βράδυ της πρώτης ημέρας 
του νέου έτους εκτοξεύετε και γενικότερα μικρές λέσχες 
παράνομων παιχνιδιών στήνονται παντού όπως και στις 
υπόλοιπες παραβάσεις.

reportage

Κενό στην ψυχολογική τόνωση
Πιλότος” για όλους τους δήμους της χώρας καθίσταται η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης σε ζητήματα διαχείρι-

σης περιστατικών εξαφάνισης και αναζήτησης ανηλίκων. Τρία στελέχη - ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Πέτρος Πα-
παφίλης, η Δημοτική Αστυνομικός Ελισσάβετ Κετικίδου κι ο Διοικητικός Υπάλληλος Θεόδωρος Θωμαΐδης- συνέταξαν 
εγχειρίδιο με τίτλο “Περιγραφή ενεργειών σε περιστατικά αναζήτησης ανηλίκων”. 

Το εγχειρίδιο αυτό πρόκειται να διατεθεί στις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας όλης της χώρας, ώστε να αποτελέσει 
ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς. Η σύνταξη του εγχειριδίου ήλθε σε συνέχεια της εκπαίδευσης που έλαβε η Δημοτική 
Αστυνομία Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της στον επιχειρησιακό βραχίονα του Ορ-
γανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα 
Παιδιά 116000 και της «Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού σε περιπτώσεις ενεργοποί-
ησης Amber Alert και Missing Alert.
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Διαδικτυακά λόγω πανδημίας οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους 

Πού θα πάτε φέτος τα Χριστούγεννα; 
Στα... ψηφιακά χωριά!

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρ-
κετές οικογένειες ετοίμαζαν 
βαλίτσες για να επισκεφτούν 

ένα από τα δεκάδες χριστουγεννιάτικα 
χωριά που ξεφυτρώνουν σε πολλές 
περιοχές της χώρας κι εκεί ζουν οι πιο 
εκλεκτοί κάτοικοι: ο Άγιος Βασίλης, 
τα ξωτικά, οι νεράιδες και οι καλλικά-
ντζαροι.

Φέτος, λόγω της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, οι δήμοι της Θεσσαλονίκης 
αποφάσισαν να φέρουν τα χριστουγεν-
νιάτικα χωριά στα σπίτια μας με ένα 
...κλικ. ‘Εχουν δημιουργήσει ψηφιακές 
πλατφόρμες για την ψυχαγωγία και τη 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών, 
ώστε να καταφέρουν έστω και πίσω από 
την οθόνη ενός υπολογιστή να δουν τον 
αγαπημένο τους άγιο, να διασκεδάσουν 
και να γευτούν το εορταστικό πνεύμα.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Διαδικτυακά μέσω της σελίδας στο 

facebook αλλά και στο κανάλι του 
Youtube θα διοργανώσει φέτος ο δήμος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης τις χριστου-
γεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά, 
λόγω των μέτρων για την πανδημία του 
κορονοϊού.

Μουσική, θέατρο, ύμνοι και κάλαντα, 
παραμύθια και καλλιτεχνικά εργαστήρια 
έως τις 6 Ιανουαρίου 2021 με κεντρικό 
μήνυμα «Γινόμαστε μία αγκαλιά στην 
ασφάλεια του σπιτιού μας». Τις εκδηλώ-
σεις διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτι-
σμού.

Δήμος Θεσσαλονίκης 
«Φέτος τα Χριστούγεννα τα γιορ-

τάζουμε μαζί … διαδικτυακά!» είναι το 
μήνυμα του δήμου Θεσσαλονίκης. Η 
Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού Δή-
μου Θεσσαλονίκης με αισιοδοξία αλλά 
και αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια 
των δημοτών,  ετοίμασε ένα ευχάριστο 
Χριστουγεννιάτικο ψηφιακό πρόγραμμα 
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με βιντεοσκοπημένες παραστάσεις για όλες τις ηλικίες 
και όλα τα γούστα.

Οι προβολές θα ολοκληρωθούν  την Πέμπτη  7 Ια-
νουαρίου 2021 και όλες οι παραστάσεις των χριστουγεν-
νιάτικων γιορτών 2020 θα είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα από την ημέρα προβολής τους και έως τη 
λήξη τους, στην πλατφόρμα πολιτισμού του δήμου Θεσ-
σαλονίκης στο www.e-thessalonikiculture.gr.

Εικοσιμία παραγωγές της Διεύθυνσης Πολιτισμού & 
Τουρισμού και πάνω από 120 ταλαντούχοι και αγαπημέ-
νοι καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης που με θετική ενέρ-
γεια, χαμόγελο και αισιοδοξία, στέλνουν με το δικό τους 
μοναδικό τρόπο πολλές ευχές για τον καινούριο χρόνο 
που έρχεται.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μια σειρά παραστά-
σεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης με 
τον τίτλο «Digital Merry Tales!!» όπου 34 καλλιτέχνες 
από όλη την Ελλάδα, τραγουδοποιοί, μουσικοί, αφηγητές 
και παραμυθάδες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες έφτιαξαν το 
δικό τους home video.

Δήμος Καλαμαριάς
Η δημοτική αρχή εξασφάλισε μια ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα, η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του δήμου 
και εκπέμπει καθημερινά και κρατάει συντροφιά στα παι-
διά για 16 ώρες το 24ωρο. 

Από αυτές οι έξι ώρες (από τις 16:00 έως τις 22:00) 
θα είναι ζωντανά, δίνοντας τη δυνατότητα στους μικρούς 
δημότες να απολαύσουν ένα ψυχαγωγικό – δημιουργικό 
χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα φτιαγμένο από ειδικούς 
παιδαγωγούς, καλλιτέχνες του παιδικού θεάματος και 
ψυχολόγους. 

    Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-
νούν, να συμμετέχουν ενεργά, να παίζουν και να δημι-
ουργούν, ώστε και αυτή τη χρονιά να μην τους λείψει η 
μαγεία και η χαρά των Χριστουγέννων. Σε αυτή την πλατ-
φόρμα, τα παιδιά θα μπορούν να μπαίνουν με τον κωδικό 
που θα προμηθεύονται από τον δήμο.

Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Nα ζήσουν τη χριστουγεννιάτικη μαγεία και να γιορ-

τάσουν με έναν διαφορετικό τρόπο τις φετινές γιορτινές 
μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καλεί 
τους μικρούς του φίλους ο δήμος Νεάπολης – Συκεών, 
στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορ-
φωθεί από την πανδημία του covid 19.

Με δεδομένη τη μη πραγματοποίηση χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων ζωντανά, σε φυσικούς χώρους, η 
δημοτική αρχή επιστρατεύει και αξιοποιεί τον… ψηφιακό 
κόσμο, προκειμένου να προσφέρει στους μικρούς της 
φίλους ευχάριστες και δημιουργικές δράσεις και στιγμές 
χαράς και αισιοδοξίας, έστω και από μακριά, με πρωταρ-
χικό μέλημα την ασφάλειά τους.

Έτσι, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και, παράλ-
ληλα, κατανοώντας τους φόβους και τους προβληματι-
σμούς για το μέλλον, τα Δημοτικά Θεατρικά Εργαστήρια 
«Μελίνα Μερκούρη» προσφέρουν στους μικρούς τους 
συμπολίτες διαδικτυακές δραματοποιημένες αφηγήσεις 
χριστουγεννιάτικων παραμυθιών, έχοντας ανατρέξει στον 

κόσμο των παραδοσιακών παραμυθιών και έχοντας ανα-
καλύψει σπουδαίες ιστορίες, από αυτές που μας αποδει-
κνύουν ότι τα προβλήματα έρχονται συνήθως μαζί με τις 
λύσεις τους.

Παράλληλα, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του δήμου 
Νεάπολης-Συκεών δίνουν τη δυνατότητα στα μικρά μέλη 
τους να ακούσουν τους ίδιους τους αγαπημένους τους 
συγγραφείς να αφηγούνται τις χριστουγεννιάτικες ιστο-
ρίες τους, αλλά και να απολαύσουν την αφήγηση λαϊ-
κών παραμυθιών, καθώς και να ακούσουν ή και να δουν 
την ιστορία διάφορων χριστουγεννιάτικων βιβλίων, ενώ 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιντεάκια για 
την κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών και στολι-
διών με απλά υλικά.

Μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021, 16 ώρες το 24ωρο, 
τα παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν, να συμμετέχουν 
ενεργά, να παίξουν, να δημιουργήσουν και να χαρούν.

Δήμος Παύλου Μελά
    Η «Μαγεμένη Πύλη», το διαδικτυακό χριστουγεν-

νιάτικο χωριό που έστησε ο δήμος Παύλου Μελά, άνοιξε 
τις πύλες του αναπαραστώντας ψηφιακά και συνεχίζο-
ντας τις δράσεις που πρόσφερε σε μικρούς και μεγάλους 
το «Μαγεμένο Στρατόπεδο» τα προηγούμενα χρόνια.

    Στον εορταστικό κόσμο της «Μαγεμένη Πύλης» μι-
κροί και μεγάλοι θα γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, 
θα πουν τα κάλαντα με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», θα ταξιδέψουν με τα παραμύθια και τις ιστορίες 
της Κάρμεν Ρουγγέρη, θα μοιραστούν νόστιμες συνταγές 
με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και τους μάγειρες των 
παιδικών σταθμών, θα στείλουν τα μηνύματα στο δέντρο 
των παιδιών μέσω των διευθύνσεων magemenipili@
pavlosmelas.gr και magemenipili@gmail.com.

    Κάθε μέρα μέχρι και την πρώτη του νέου έτους η 
Μαγεμένη Πύλη που στήθηκε στον ιστότοπο των κοι-

νωνικών υπηρεσιών του δήμου θα προσφέρει μουσικά 
δρώμενα και ραδιόφωνο για τα παιδιά, χοροθεατρικές 
παραστάσεις της Σχολής Χορού της ΙΡΙΣ, παιχνίδια, εκ-
παιδευτικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες και άλλες 
κατασκευές, κουκλοθέατρο και πολλά δώρα.

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
«Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό (anti-COVID) Χω-

ριό» τιτλοφορούνται οι διαδικτυακές εορταστικές εκδη-
λώσεις που έχει οργανώσει ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
που θα προβάλλονται μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το σενάριο του προγράμματος, στον 
πλανήτη Γη φτάνει ένας μικρός εξωγήινος όλο ερωτήσεις 
και απορίες ο… Ε;ΤΙ;  Ο Ε; TI; έρχεται από τον «Πλανήτη 
των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων» με αποστολή υψίστης 
σημασίας να μάθει πληροφορίες για τα  Χριστούγεννα 
στη Γη, με σκοπό να γράψει έκθεση για το σχολείο του. 
Τα παιδιά, με σύμμαχο τη φαντασία τους και τη σύγχρονη 
τεχνολογία, θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά. 

Έτσι, μαζί με τον Ε; TI; θα επισκεφτούν το Μουσείο των 
Χαμένων Χριστουγεννιάτικων Αξιών (π.χ. το Χριστουγεν-
νιάτικο οικογενειακό τραπέζι), θα του μάθουν τα παλιά 
παιχνίδια που παίζανε στη Γη (κρυφτό, κουτσό, αμπάριζα 
κτλ.), θα του γνωρίσουν τον Άγιο Βασίλη και θα κάνουν 
μαζί μαθήματα καραγκιόζη, χορού, μαγειρικής και ζαχα-
ροπλαστικής!

Η συμμετοχή στις δράσεις γίνεται μέσω μιας ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσε-
λίδα του δήμου, στην οποία μπορεί κανείς να έχει πρό-
σβαση με κωδικό που θα προμηθεύεται από τον δήμο. Η 
πλατφόρμα θα κρατάει συντροφιά στα παιδιά για 16 ώρες 
το 24ωρο και από τις 16:00 - 22:00 θα είναι live, κατά τη 
διάρκεια των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να επικοινω-
νήσουν, να συμμετέχουν ενεργά, να δημιουργήσουν και 
να παίξουν.
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Πρωτοποριακή έρευνα του εργαστηρίου ανοσολογίας του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»

Το ανοσολογικό προφίλ των ασθενών με 
κορωνοϊό δείχνει την εξέλιξη της νόσου 

Ερευνα επιστημονικής ομάδας 
του νοσοκομείου «Γ. Παπανι-
κολάου» Θεσσαλονίκης, εντο-

πίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
των ασθενών με κορωνοϊό, συγκεκρι-
μενοποιεί την ανοσολογική συμπε-
ριφορά τους και τη συνδέει με την 
εξέλιξη της νόσου. Είναι στοιχεία που 
μπορεί δυνητικά να δώσουν έδαφος 
στις ιατρικές ομάδες να χειριστούν 
ανάλογα την κάθε περίπτωση που 
εισάγονται στα νοσοκομεία. Η έρευνα 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, τα στοι-
χεία της παρουσιάστηκαν πριν λίγες 
ημέρες στο 29ο πανελλήνιο πνευμο-
νολογικό συνέδριο, τα αποτελέσματα 
απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές 
και η συνέχισή της δίνει υποσχέσεις 
για την ταχύτερη αντιμετώπιση των 
περιστατικών covid 19. 

Πρόκειται για την έρευνα του εργα-
στηρίου ανοσολογίας και αλλεργικών 
παθήσεων του αναπνευστικού του νοσο-
κομείου με υπεύθυνους για τη διενέργειά 
της την καθηγήτρια πνευμονολογίας του 
Α.Π.Θ. Δέσποινα Παπακώστα, τον επίκου-
ρο καθηγητή πνευμονολογίας του Α.Π.Θ. 
Κώστα Πορπόδη, τον επιμελητή Α’ ΩΡΛ 
Σπυρίδωνα Γουγούση και την βιολόγο, 
φοιτήτρια Ιατρικής στο Α.Π.Θ., Dr Κέλλυ  
Δόμβρη. «Βλέπουμε το ανοσολογικό 
προφίλ των ασθενών, μελετούμε παρα-
μέτρους και τις συσχετίζουμε με την εξέ-
λιξη της νόσου», ανέφερε μιλώντας στην 
Karfitsa ο κ.  Πορπόδης. «Αυτό που πα-
ρατηρείται είναι πως κάποιες παράμετροι 
έχουν προβλεπτική αξία ως προς την επι-
δείνωση της νόσου», συμπλήρωσε.  

Στο πλαίσιο της έρευνας ήδη έχουν 
μελετηθεί δεδομένα ασθενών με κορω-
νοϊό που εισήχθησαν και νοσηλεύτηκαν 
στις κλινικές του νοσοκομείου «Γ. Πα-
πανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Η με-
λέτη των στοιχείων και άλλων ασθενών 
εξακολουθούν να εξετάζονται από τα μι-
κροσκόπια της ερευνητικής ομάδας. «Εί-

ναι πολύ σημαντικό εύρημα διότι με μία 
απλή εξέταση ενδέχεται να μπορείς να 
προβλέψεις τη σοβαρότητα της εξέλιξης 
της νόσου. Προς το παρόν η έρευνα αφο-
ρά λίγους ασθενείς, όμως τα στοιχεία εί-
ναι εντυπωσιακά», σημείωσε τονίζοντας 
ότι ήδη συγκεντρώνονται περισσότερα 
δεδομένα ασθενών για την εξέλιξη της 
έρευνας.  

Οι επιστήμονες του εργαστηρίου 
ανοσολογίας και αλλεργικών παθήσε-
ων του αναπνευστικού του νοσοκομείου 
ξεκίνησαν να μελετούν τις διαφορετικές 

συμπεριφορές του κάθε ασθενή με κο-
ρωνοϊό και ειδικά την εντελώς διαφορε-
τική εξέλιξη της νόσου σε κάθε ασθενή. 
«Η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί 
να εξηγήσει ακόμη τη διαφορά στη νο-
σηρότητα αυτών των ασθενών, για ποιόν 
λόγο κάποιοι περνούν τη νόσο πιο βαριά 
ή πιο ελαφρά. Διερωτώμαστε δηλαδή 
αν είναι θέμα γονιδίων, ομάδας αίματος, 
ιστορικού ιώσεων», εξήγησε μιλώντας 
στην Karfitsa η ερευνήτρια βιολόγος, 
φοιτήτρια Ιατρικής του Α.Π.Θ. DrΚέλλυ 
Δόμβρη.  

 Τα «μηνύματα» του προφίλ  
Το ερώτημα αυτό είναι το κυρίαρχο 

που απασχολεί τους επιστήμονες την πε-
ρίοδο της πανδημίας, καθώς έχει σχολια-
στεί ότι ο κορωνοϊός παρουσιάζει διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά σε κάθε ασθενή 
και οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες. Οι 
επιστήμονες του «Παπανικολάου» επι-
κεντρώθηκαν στην εξέταση των Τ λεμ-
φοκυττάρων που είναι υπεύθυνα για το 
ανοσοποιητικό και έδειξαν πως ασθενείς 
με κορωνοϊό παρουσίασαν τέτοια εξέ-
λιξη, η οποία προβλέφθηκε από τη συ-
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Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο βιώνουμε σύγκρουση μεταξύ δύο δικαιωμάτων 
του δικαιώματος μας στη ζωή και του δικαιώματος μας στην θρησκευτική ελεθερία,ήτοι 
στην ελεύθερη λατρεία (οποιασδήποτε θρησκείας ).

Αρχικά το δικαίωμα στη ζωή κατοχυρώνεται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συ-
ντάγματος,το οποίο αναφέρει ότι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωή προστατεύεται από 
το νόμο και δεν μπορεί να επιβληθεί στέρηση της ζωής (θάνατος από πρόθεση), ενώ το 
άρθρο 5 ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας με την Πολιτεία να 
μέριμνα για την υγεία όλων των πολιτών (άρθρο 21 παράγραφος 3 Σ).

Με βάση την νέα υπουργική απόφαση λαμβάνονται έκτακτα μέτρα προστασίας κατά 
του κορονοϊού από την Κυριακή 13, Δεκεμβρίου 2020 στις 06:00 έως την Πέμπτη 7, Ια-
νουαρίου 2021 στις 06:00.Δηλαδή οι συναθροίσεις θα γίνονται με βάση τα όσα αναφέρει 
το άρθρο 11 του Συντάγματος και το άρθρο 11 του νόμου 4703/2020 Για τις ημέρες του 
ρεβεγιόν τίθεται ανώτατο όριο 9 συμμετεχόντων που θα προέρχονται από δύο οικογένειες 
,οπότε επιτρέπεται η μετάβαση σε κάποιο ρεβεγιόν αφού πρώτα έχει σταλθεί στο 13 033 ο 
κωδικός 6.Απο τις θρησκευτικές λατρείες θα απουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα και η λει-
τουργία θα γίνεται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς και το βοηθητικό προσωπικό ενώ 
επιτρέπεται βάσει του άρθρου 2 η μη χρήση μάσκας από τους ιεροψάλτες και θρησκευτι-
κούς λειτουργούς κατά τη διάρκεια μόνο την σε θρησκευτικές λειτουργίες.Επιτρέπεται και 
η τέλεση λειτουργιών στις ημερομηνίες 25-12,01-01,06-01-2021 με την παρουσία φυσι-
κών προσώπων,αρκεί ο αριθμός των παρευρισκομένων να φτάνει έως 25 άτομα σε ναούς 
και ως 50 άτομα σε μητροπολιτικούς ναούς τηρουμένης της αναλογίας ενός ατόμου ανά 
15 m² .Στις κηδείες ο μέγιστος αριθμός ατόμων φτάνει έως εννέα άτομα συν τα πρόσωπα 
που επιμελούνται την εκταφή.

Πάνω σε αυτή την λήψη μέτρων και περιορισμών από πλευράς των κρατών,τίθεται 
το ερώτημα των πιστών εάν όλοι αυτοί οι περιορισμοί οδηγούν στην επιτηδευμένη απο-
μάκρυνση των πιστών από τους τόπους λατρείας πυροδοτώντας τα σενάρια παγκόσμιας 
συνωμοσίας.Αρχικά η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 του Συ-
ντάγματος και στο άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,τα οποία ορίζουν 
ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη και ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι ίσοι απέναντι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το κράτος(αρχή της 
ισότητας) και όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα ανεξάρτητων των θρη-
σκευτικών τους πεποιθήσεων.Επίσης το άρθρο 13παραγραφος 2 ορίζει ότι κάθε γνωστή 
θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την 
προστασία των νόμων,αρκεί να μη προσβάλλεται η δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,ενώ 
απαγορεύεται ο προσηλυτισμός.Επίσης κάθε πρόσωπο είναι αποδέκτης του δικαιώματος 
της ελευθερίας μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και της εκδήλωσης της 
λατρείας αυτού(θρησκεύματος) ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, 
την εκπαίδευση κ.ο.κ.

Με τον όρο λατρεία εννοούμε το σύνολο των θρησκευτικών πράξεων και τελετών 
απόδοσης τιμής ή αφοσίωσης από ένα άτομο ή από οργανωμένες ομάδες ατόμων κοινών 
πεποιθήσεων προς ένα ανώτερο ον=Θεός),γνώρισμα ενός θεολογικού συστήματος.

Κατά συνέπεια, το Κράτος οφείλει όχι μόνο να σέβεται την άσκηση των λατρευτικών 
καθηκόντων των πιστών οποιασδήποτε θρησκείας και οποιουδήποτε δόγματος, αλλά και 
υποχρεούται να προστατεύει και να διευκολύνει τη θρησκευτική λατρεία.

Εν προκειμένω όμως η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης θρησκευτικής λατρείας συ-
γκρούεται με τη συνταγματική επιταγή της Πολιτείας να προστατεύσει την υγεία των 
πολιτών όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι(όπως με την εξάπλωση της πανδημίας του 
COVID2019).

Συνεπώς,είναι αποδεκτή η λήψη περιοριστικών μέτρων(πάντα με γνώμονα τις οδηγίες 
των ειδικών που βασίζονται σε επίσημες έρευνες και είναι τεκμηριωμένες)από την Πολι-
τεία για τη θρησκευτική λατρεία,καθώς αποτελεί ένα πρόσφορο κ αναγκαίο μέτρο για την 
υπεράσπιση ενός άλλου δικαιώματος αυτού στη ζωή το οποίο δε παραβιάζει την αρχή της 
αναλογικότητας (άρθρο 25Σ) αλλά εξασφαλίζει στα άτομα την «υγεία» ως προϋπόθεση 
άσκησης όλων των άλλων δικαιωμάτων αρκεί να γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέρο-
ντος (όπως στα ληφθέντα μέτρα λόγω κορωνοϊού) υπό την προϋπόθεση ότι η απαγόρευση 
έχει προσωρινό χαρακτήρα,εύλογη χρονική διάρκεια, καταλαμβάνει χωρίς διακρίσεις όλες 
τις θρησκείες,δεν υπήρχε εναλλακτική προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά κυρίως τα 
ληφθέντα μέτρα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 52 παρ. 6 εδάφιο δεύτερο του 
ΠΔ/τος 18/1989-αποφάσεις ΣτΕ ΕΑ 49/2020,ΣτΕ60/2020 και την ΣτΕ 1294/2020 (Τμ. Δ΄).

� *Η�Τζίνα�Αλεξάκη�είναι�δικηγόρος�Αθηνών

Θρησκευτική ελευθερία 
ή δικαίωμα στη ζωή;

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

μπεριφορά συγκεκριμένων πληθυσμών 
των Τ λεμφοκυττάρων. «Προσεγγίσαμε 
ανοσολογικά τον ασθενή, να δούμε την 
κατάσταση της άμυνάς του και έτσι συ-
γκρίνουμε ασθενείς που περνούν τη νόσο 
ήπια ή μέτρια προς βαριά», ανέφερε η κυ-
ρία Δόμβρη. «Αυτά τα αποτελέσματα έδει-
ξαν κάποιους προβλεπτικούς δείκτες που 
χαρακτηρίζουν τους ασθενείς ανάλογα με 
τη βαρύτητα», συμπλήρωσε.  

Συγκεκριμένα οι επιστήμονες, εάν 
η εξέλιξη της έρευνας επιβεβαιώσει τα  
αποτελέσματα του πρώτου πρώιμου 

σταδίου της, θα έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την εξέλιξη της νόσου σε 
έναν συγκεκριμένο ασθενή, δηλαδή εάν 
νοσήσει βαριά, μέτρια ή ελαφρά. Και με 
την ένδειξη αυτή οι ιατρικές ομάδες θα 
έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν 
ανάλογα το κάθε περιστατικό. «Φαίνεται 
ότι οι ασθενείς που περνούν πιο βαριά τη 
νόσο, κατά την εισαγωγή της νοσηλείας 
τους εμφανίζουν συγκεκριμένους δείκτες 
στο ανοσολογικό τους προφίλ», τονίζει η 
κυρία Δόμβρη.  

Ξεκαθαρίζει πάντως πως τα αποτελέ-
σματα αυτά αποτελούν «μια πρώτη ένδει-
ξη, πρόκειται για πρόδρομα αποτελέσμα-
τα στην έρευνά μας η οποία συνεχίζεται 
και φαίνεται ότι η κατάσταση της άμυνας 
του οργανισμού κατά την εισαγωγή των 
ασθενών παίζει ρόλο στην έκβαση και βα-
ρύτητα της νόσου».

«Χρειάζεται επαγρύπνηση, 
περιμένουμε το εμβόλιο» 

Η ομάδα των πνευμονολόγων του 
νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Η κατάσταση πε-
ριγράφεται βελτιωμένη, όμως οι γιατροί 
τονίζουν ότι απαιτείται επαγρύπνηση. 
«Υπάρχει γενικότερη βελτίωση του κλί-
ματος, μειώθηκαν τα κρούσματα, εξα-
κολουθούν να είναι γεμάτες οι μονάδες, 
χρειάζεται επαγρύπνηση», σημείωσε ο κ. 
Πορπόδης.  

Το εμβόλιο και η έλευσή του αναμέ-
νεται να ιδιαίτερη ικανοποίηση από την 
επιστημονική κοινότητα που έχει εναπο-
θέσει πολλές προσδοκίες στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. «Υπάρχει μεγάλη αι-
σιοδοξία για το εμβόλιο. Ανυπομονούμε 
για την έλευσή του», τόνισε. Ήδη οι συ-
ζητήσεις προσανατολίζονται στον χρόνο 
ανοσίας που θα διασφαλίσει το εμβόλιο. 
«Ακόμη δεν υπάρχουν ασφαλή συμπε-
ράσματα για το χρόνο ανοσίας, αλλά θα 
είναι αποτελεσματικό για τουλάχιστον 
τέσσερις – πέντε μήνες, αν και η αίσθηση 
στην επιστημονική κοινότητα είναι ότι θα 
διασφαλίζει ανοσία για έναν χρόνο», ση-
μείωσε ο κ. Πορπόδης. 

Κέλλυ��ΔόμβρηΚώστας�Πορπόδης
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Τι αναδεικνύει η ιστορία της αιματηρής ληστείας στην Άνω Πόλη

Έτσι φτιάχνουν ανήλικους εγκληματίες 

Το ενδεχόμενο τα δύο ανήλικα 
αδέρφια, ηλικίας 12 και 14 χρό-
νων, να ήταν για καιρό υποχείρια 

της 45χρονης γιαγιάς τους και του 
40χρονου συντρόφου της, εξετάζουν 
οι διωκτικές και οι δικαστικές αρχές 
της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση που έχει 
σοκάρει τη Θεσσαλονίκη με τη λη-
στεία που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 
87χρονου στην Άνω Πόλη, ερευνάται 
εάν έχει ακόμη πιο φρικτές διαστάσεις 
που διαμόρφωσαν έναν βίαιο χαρακτή-
ρα των δύο παιδιών.  

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το τμήμα 
δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης την περασμένη Πέμπτη, 
έντεκα μέρες μετά το θάνατο του άτυχου 
υπερήλικα. Ο 87χρονος ήρθε πρόσωπο 
με πρόσωπο με τα δύο ανήλικα αδέρ-
φια, τα οποία έδειξαν πρωτοφανή βία 
απέναντί του, σύμφωνα με τη δικογρα-
φία. Αφού εισέβαλαν στο σπίτι του, τον 
χτύπησαν, τον έριξαν στο έδαφος και τον 
κλωτσούσαν στο κεφάλι. Αδιαφορώντας 
για την κατάστασή του έψαξαν το σπίτι, 
βρήκαν 250 ευρώ και μία χρυσή αλυσί-
δα και έφυγαν. Ο άτυχος γέροντας στην 
αρχή θεώρησε πως είναι καλά, όμως το 
αιμάτωμα από τα χτυπήματα στο κεφάλι 
του δεν εξελίχθηκαν καλά και έχασε τη 
ζωή του στο νοσοκομείο.  

Η ρίζα του κακού όμως δεν ήταν 
στο αιματηρό σκηνικό που στήθηκε στη 
μονοκατοικία της οδού Τερψιχόρης, 
όμως έξω από αυτήν, στον δρόμο. Εκεί 
όπου την επίβλεψη της περιοχής για τη 
διασφάλιση της ληστείας των ανηλίκων 
ανέλαβε η 45χρονη γιαγιά τους και ο 
40χρονος σύντροφός της. Ήταν φανερό 
πως οι δύο ενήλικες χρησιμοποίησαν τα 
παιδιά προτρέποντάς τα να κλέψουν τον 
ηλικιωμένο. Μία κλοπή που εξελίχθηκε 
σε ληστεία και είχε συνέπεια τον θάνατο 
του 87χρονου.  

Οι αρχές εξετάζουν εάν και το προ-
ηγούμενο διάστημα η ίδια γυναίκα, που 
ζει περιστασιακά στην περιοχή της Άνω 
Πόλης, χρησιμοποίησε τα δύο αδέρφια 
για τον ίδιο λόγο. Για να οργανώνουν 
κλοπές σε σπίτια ανήμπορων ανθρώπων 

ή ακόμη και σε έρημες κατοικίες. Το βέ-
βαιο είναι πως η ίδια έχει και στο παρελ-
θόν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για 
κλοπές.  

 
Δημιουργούσαν «βαποράκια»  
Το αιματηρό περιστατικό της Άνω Πό-

λης ήδη απασχολεί επιστήμονες, για τις 
μορφές βίας και τον ψυχισμό των παι-
διών που αναπτύσσουν τόσο έντονη βία. 
«Όταν μιλάμε για βία που εκφράζεται 
από παιδιά, η αντιμετώπιση και η εξήγη-
ση δεν μπορεί να είναι μονοδιάσταση. Το 
«κλειδί» βρίσκεται στη λέξη βία και αυτό 
επειδή η βία είναι μορφή συμπεριφοράς. 
Όταν θα πάμε να εξηγήσουμε μία βίαιη 
πράξη ενός παιδιού πρέπει να γυρίσου-
με να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα 
παιδιά μαθαίνουν», ανέφερε εκτιμώντας 
την εικόνα της κατάστασης ο ψυχολόγος 
ψυχοθεραπευτής Αντώνης Μπόζας.  

Οι επιστήμονες μελετούν τέτοια φαι-
νόμενα που ανάγονται σε ένα «κακοποι-

ητικό» περιβάλλον, όπως το χαρακτη-
ρίζουν. «Μαθαίνουν από τη μικρότερη 
ηλικία μέχρι την πρώιμη εφηβεία μέσα 
από την ταύτιση, μέσα από τη μίμηση και 
μέσα από την επιρροή των ισχυρών άλ-
λων. Που θα είναι οι γονείς και όσο μεγα-
λώνουν οι συνομήλικοί τους το  φιλικό 
τους περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Μπό-
ζας. «Το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι 
σε αυτό που λέμε «μαθαίνω στη βία, μα-
θαίνω να ζω μέσα σε περιβάλλον βίας» 
και το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι 
είναι ότι το «μαθαίνω να ζω στη βία ση-
μαίνει» σημαίνει κατά μεγάλο ποσοστό 
ότι είμαι θύμα της βίας. Με έναν τρόπο 
κακοποιητικό», κατέληξε.  

Τα δύο αδέρφια και το γεγονός ότι 
προτρέπονταν από άμεσους συγγενείς 
τους και συγκεκριμένα από τη γιαγιά τους, 
ή τουλάχιστον δεν αποτρέπονταν, δεν εί-
ναι οι μοναδικές περιπτώσεις ανηλίκων 
που χρησιμοποιούνται. Χαρακτηριστικές 
ήταν οι περιπτώσεις συλλήψεων, πριν 

μερικά χρόνια, 8χρονων που μετέφεραν 
ναρκωτικά και είχαν γίνει «βαποράκια» 
των γονέων τους που ήταν έμποροι 
ναρκωτικών. «Πρέπει να πάμε πίσω στο 
κακοποιητικό περιβάλλον τους», ανα-
φέρει ο κ. Μπόζας. «Το μεγάλωμα και η 
ανάπτυξη των παιδιών σε κακοποιητικό 
περιβάλλον μπορεί να γίνει αφορμή για 
σοβαρά ζητήματα συμπεριφορικής ανά-
πτυξης, υιοθέτησης συμπεριφορών που 
να είναι επιθετικές. Όμως όλα αυτά από 
πίσω τους μπορεί να κρύβουν ένα τραύ-
μα. Το τραύμα είναι η λέξη κλειδί για τον 
ψυχισμό τους», εξηγεί. Μάλιστα θεωρεί 
ότι η ένταση που βιώνουν τέτοια παιδιά 
αποτελεί επακόλουθο να ακολουθήσει 
μία έκρηξη, όπως αυτή η έκρηξη βίας 
των δύο αδελφών στην Άνω Πόλη με  
θύμα τον 87χρονο. «Τα  παιδιά που ζουν 
σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλώνουν 
βιώνοντας παρατεταμένα μία τραυματική 
ένταση που όσο πάει και αυξάνει». 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Τζιτζικώστας: Μνεία στους «ήρωες» 
του Covid 19 

Το 2020 ήταν σίγουρα μια δύσκολη χρονιά και 
στο κλείσιμο της ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας  Απόστολος Τζιτζικώστας δεν ξεχνά να 
ευχαριστήσει τους «ήρωες» που στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων και ήρθαν αντιμέτωποι 
με την πανδημία του κορονοϊού. Στις εορταστικές 
ευχές του έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα, υγεία και 
ευτυχισμένο το 2021. Ήρωες του 2020 ευχαρι-
στούμε».

karfitsomata
Αποχωρεί από το δ.σ. ο Γαζάκης 

Γυρίσματα για … ευχές

Η ντριμ τιμ του … Αρη

Σε ρόλο … αντί-Ζέρβα ο ΛεκάκηςΓιατρός – ηθοποιός ο Μανδαλιανός 

Οικονομική ενίσχυση στο Δήμο Κατερινης

Ο Αντώνης Γαζάκης αποχαιρετά τα έδρανα του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Η Πόλη Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής» ανα-
κοίνωσε την πρόθεση του να καταθέσει μέχρι το τέλος 
του χρόνου την παραίτηση του στον πρόεδρο του δημο-
τικού συμβουλίου, Δρόσο Τσαβλή. Εξήγησε, πως πρόκει-
ται για την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της 
παράταξης να υπάρχει εναλλαγή προσώπων στη μια και 
μοναδική θέση του δημοτικού συμβούλου που κατάφερε 
να εκλέξει.

Χριστουγεννιάτικες ευχές ... on camera έστειλαν ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και όλοι 
οι αντιδήμαρχοι. Τα γυρίσματα έγιναν παραμονές των 
Χριστουγέννων στο δημαρχιακό μέγαρο, με όλα τα μέ-
τρα προστασίας, ώστε με τον ξεχωριστό αυτό τρόπο να 
ευχηθούν στους δημότες καλές γιορτές και με προσοχή.

Είναι γνωστή η φίλαθλη προτίμηση στον Άρη, των κο-
ρυφαίων στελεχών φαρμακευτικών εταιριών όπως του 
προέδρου και Διευθύνοντα της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά 
και του προέδρου του ΔΣ της Biogen, Στέλιου Παπαδό-
πουλου, δύο διακεκριμένων επιστημόνων με ηγετικό 
ρόλο στο βιοφαρμακευτικό κλάδο και καταλυτική δρά-
ση στη δημιουργία εμβολίου για την καταπολέμηση του 
COVID 19. Ο Άλμπερτ Μπουρλά ακολουθούσε την ομάδα 
σχεδόν πάντα στην μεγάλη εποχή της μπασκετικής «αυ-
τοκρατορίας» της, ενώ ο  Στέλιος Παπαδόπουλος με-
γάλωσε απέναντι από το γήπεδο «Κλ. Βικελίδης» στην 
περιοχή Χαριλάου. Ο Άλμπερτ Μπουρλά μάλιστα συνδέ-
εται φιλικά με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και επίσης 
φανατικό φίλο του Αρη Μαργαρίτη Σχοινά από τις αρχές 
της δεκαετίας του 80’ ακολουθώντας όλες τις δραστη-
ριότητες της ομάδας. Οι φίλοι του Αρη μιλούν πλέον για 
μια … ντριμ τιμ φιλάθλων της ομάδας που συνθέτουν 
διακεκριμένα στελέχη από όλο το φάσμα της επιστημονι-
κής και πολιτικής διεθνούς κοινότητας. Και φυσικά στην 
προ μηνών συνάντησή των Μαργαρίτη Σχοινά – Άλμπερτ 
Μπουρλά στην πλατεία Αριστοτέλους, ο Άρης υπήρξε βα-
σικό αντικείμενο συζήτησής τους. 

Σε ...εκπρόσωπο Τύπου της διοίκησης Ζέρβα φαίνεται 
πως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα ο αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού, Πέτρος Λεκάκης, καθώς δεν αφήνει να πέ-
σει τίποτα κάτω στα δημοτικά συμβούλια Θεσσαλονίκης. 
Είχαμε γράψει πως η αρχή έγινε και έπεται συνέχεια. Έτσι, 
στην τελευταία συνεδρίαση εμφανίστηκε έντονα  επικρι-
τικός με αφορμή την επιστολή δώδεκα δημοτικών συμ-
βούλων της αντιπολίτευσης που επέρριπτε ευθύνες στον 
δήμαρχο για τον τρόπο χειρισμού του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας. 

Μέλος της θεατρικής ομάδας του δήμου Κορδελιού- 
Ευόσμου είναι τα τελευταία χρόνια ο δήμαρχος, Κλεάν-
θης Μανδαλιανός. Κι αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί 
είναι πως παρά τις αυξημένες δημαρχιακές του υποχρε-
ώσεις εξακολουθεί και συμμετέχει στις δράσεις. Έτσι, 
πήρε μέρος και στο δρώμενο με τίτλο «Ποτέ Ξανά» που 
αναφέρεται στην πανδημία του κορονοϊού, τα μέτρα και 
τη νέα πραγματικότητα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. 

Οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στα «πλήγματα» της κακοκαιρίας και της πανδημίας 
εγκρίθηκε για τον Δήμο Κατερίνης. Πιο συγκεκριμένα την 
έγκριση χρηματοδότησης με το ποσό των 500.000, προ-
κειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες και ζημίες που 
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία της 7ης Δεκεμβρίου 
2020, ανακοίνωσε για τον Δήμο Κατερίνης, το Υπουργείο 
Εσωτερικών.
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Μέγαρο Μουσικής 
σε εννέα νοσοκομεία 

Στη στολισμένη Θεσσαλονίκη 
η  Έλενα Ράπτη 

Ερώτηση ΚΙΝΑΛ για τις ΑΠΕ 

Σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία 
και τις διοικήσεις 9 νοσοκομείων της Θεσσαλο-
νίκης, το Μέγαρο Μουσικής θα δώσει ηχόχρωμα 
χαράς και Χριστουγέννων, με τις μικρές συναυλί-
ες-παραστάσεις που θα διοργανώσει έξω από τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης ΑΧΕΠΑ, Άγιος 
Δημήτριος, Γεννηματά, Ιπποκράτειο, Άγιος Παύ-
λος, Θεαγένειο, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Όλοι οι 
συμμετέχοντες θα έχουν αρνητικό rapid test και 
ο στόχος, λίγη χαρά και ξεγνοιασιά για ασθενείς, 
γιατρούς και νοσηλευτές. 

Μπορεί η πανδημία φέτος να έχει αλλάξει τις 
γιορτές, ωστόσο η Θεσσαλονίκη έχει φορέσει τα 
γιορτινά της και είναι στολισμένη. Αυτό το όμορφο 
κλίμα που δημιουργήθηκε στο κέντρο της πόλης 
θέλησε να χαρεί η «γαλάζια» βουλευτής Έλενα 
Ράπτη η οποία βρέθηκε στην ντυμένη εορταστικά 
πλατεία Αριστοτέλους και αποφάσισε να μοιραστεί 
αυτή την όμορφη στιγμή με τους διαδικτυακούς 
της φίλους. 

karfitsomata
Κουίζ Επιπλέον κονδύλια

για την ηλεκτροκίνηση

Κοντά σε παιδιά και ΑμεΑ ο Καράογλου 

Μονόδρομος η ανάπλαση της ΔΕΘ 

Ποιός είναι ο πρώην αντιδήμαρχος στον κεντρικό και 
μεγαλύτερο δήμο που ερίζει για τις προσεχείς εκλογές 
ως επικεφαλής υπό διαμόρφωσης παράταξης η οποία φι-
λοδοξεί να συσπειρώσει το χώρο της κεντροδεξιάς αλλά 
και να πάρει την «ευλογία» της κυβέρνησης; Ποιά ρελάνς 
ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στον επικείμενο ανα-
σχηματισμό; 

Ερώτημα στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, κατέθεσαν βουλευτές 
του Κινήματος Αλλαγής 
με επικεφαλής τον Γιώρ-
γο Αρβανιτίδη. Οι βουλευ-
τές ρωτούν τον κ. Χατζηδά-
κη αν είναι στις προθέσεις του  
να δώσει μια μεταβατική δυνατότητα λειτουργι-
κής ενίσχυσης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας εκτός διαγωνισμών, σε περιοχές της χώρας 
με «κορεσμένα» ηλεκτρικά δίκτυα.

Έμμεση απάντηση σε πολιτικά στελέχη της Θεσσα-
λονίκης που υποστηρίζουν την μετεγκατάσταση της Δι-
εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στα δυτικά, δίνει η δι-
οίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO, η οποία σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε αναφέρεται μεταξύ άλλων στα αποτελέσματα 
έρευνας που πραγματοποίησε εταιρεία δημοσκοπήσεων 
για λογαριασμό της τον Φεβρουάριο του 2013. Τότε το 
69,8% των πολιτών που έλαβε μέρος, απάντησε πως 
επιθυμούσε την παραμονή της έκθεσης στο κέντρο της 
πόλης, με ανάπλαση των εγκαταστάσεων και δημιουρ-
γία μητροπολιτικού πάρκου. Όσον αφορά τα οικονομικά 
στοιχεία η διοίκηση της ΔΕΘ υπογραμμίζει πως μετεγκα-
τάστασή της στη Σίνδο και η κατασκευή των αναγκαίων 
υποδομών θα απαιτούσε κεφάλαια άνω των 500 εκατ. 
ευρώ, ενώ το κόστος της ανάπλασης των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων υπολογίστηκε περίπου στο ένα τρίτο. 

Το ολοκληρωμένο δίκτυο ηλεκτροκίνησης στην πε-
ριοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
και η δημιουργία στόλου δημοσίων ηλεκτροκίνητων 
απορριμματοφόρων οχημάτων, ήταν το αντικείμενο της 
τηλεδιάσκεψης που είχε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Βούλα 
Πατουλίδου με τους  οκτώ Δημάρχους της Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Μέσα στο 2020 η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσα-
λονίκης κατάφερε να διασφαλίσει επιπλέον πόρους του 
τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ.

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΚΜ πα-
ραχωρεί επιπλέον κονδύλι ύψους 15 εκ. ευρώ με την 
περαιτέρω χρηματοδότηση του προγράμματος Μητροπο-
λιτική Θεσσαλονίκη.

Το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ προχωρά στην άμεση καταγραφή των 
διαθέσιμων τύπων ηλεκτροκίνητων οχημάτων προκει-
μένου να εξεταστούν πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις 
και καλύπτονται οι ανάγκες για να προχωρήσει γρήγορα 
το έργο. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί 
μέσω του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. 

Στην διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Ο Δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος 
Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Δέλτα 
Γιάννης Ιωαννίδης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης 
Δεμουρτζίδης, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδα-
μανέλης και ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθης 
Μανδαλιανός.

Ο Θεόδωρος Καράογλου πρόσφερε  μια μεγάλη αγκα-
λιά σε συνανθρώπους μας που αυτές τις ημέρες ίσως την 
έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, επισκεπτόμενος το Ελ-
ληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Παιδικό Χωριό SOS 
στο Πλαγιάρι και το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Ατόμων 
με Αναπηρία «Άγιος Αναστάσης ο Πέρσης» στον Τρίλο-
φο. Στα τρία ιδρύματα πραγματοποιήθηκαν τεστ ταχείας 
ανίχνευσης του κορωνοϊού, προσφορά εταιρείας, ενώ 
υπήρχε και δωρεά γλυκισμάτων για τις Άγιες ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
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Καράογλου: «Μην ανοίξουμε στον 
κορωνοϊό» 

«Το δίλημμα των ημερών δεν είναι ανοιχτή ή 
κλειστή αγορά, ούτε ανοιχτά ή κλειστά σπίτια για το 
ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. Το πραγματικό δίλημμα είναι αυτοπροστασία 
ή νέα καραντίνα προκειμένου να τιθασεύσουμε 
πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας» σημείωσε ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακε-
δονία και Θράκη Θεόδωρος Καράογλου σε τηλε-
διάσκεψη που είχε με τις Αρχές και τους φορείς 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

karfitsomataΠροτάσεις της Α. Ευθυμίου 
για εργασιακά 

Κοντά και στους καλλιτέχνες

Σε επτά Α.Τ. ο Καλαφάτης 

Ετοιμάζει νέο βιβλίο ο Καράογλου 

Το βιντεομήνυμα του Ζέρβα

Η ΠΚΜ στη μάχη κατά της πανδημίας 

Σε αναμμένα κάρβουνα

Δυο γενιές … Γιουτίκα

Στηρίζει τους φαρμακοποιούς 
ο Σιμόπουλος 

Θα ενταχθούν στο μαζικό εμβολιασμό 

Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων είναι μείζονος 
σημασίας, για την κυβερνητική βουλευτή Θεσσαλονίκης 
Άννα Ευθυμίου, καθώς ασχολείται με το θέμα αυτό από 
την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας της. Η κ. Ευθυ-
μίου κατέθεσε προτάσεις για εργασιακά και κοινωνικά 
θέματα, κατά την ομιλία της στο Σχεδίου Νόμου: «Ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κωρονοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις».

Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου επανέλαβε και στην Ολο-
μέλεια της Βουλής την πρότασή της να αυξηθεί το ποσο-
στό της προσωρινής σύνταξης για τους ασφαλισμένους 
του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των ΟΤΑ. 

 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η βουλευτής για τους καλ-
λιτέχνες και όσους εργάζονται στο χώρο του πολιτισμού. 
Επίσης, πρότεινε να προβλεφθεί το άνοιγμα νέων προ-
στατευόμενων επαγγελμάτων για τους τυφλούς, προκει-
μένου να δημιουργηθούν για αυτούς περισσότερες δυνα-
τότητες απασχόλησης.

Όχι ένα, ούτε δυο, αλλά επίσκε-
ψη σε επτά Αστυνομικά Τμήματα 
πραγματοποίησε με εντελώς 
διακριτικό τρόπο ο Γενικός 
Γραμματέας της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της ΝΔ και 
βουλευτής Θεσσαλονίκης 
Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Κα-
λαφάτης ενόψει των εορτών, αλλά 
κυρίως για τον διπλό αγώνα που
δίνουν καθημερινά οι αστυνομικοί, ενάντια στην εγκλη-
ματικότητα και στην πανδημία, ώστε να τηρηθούν τα αυ-
στηρά μέτρα περιορισμού της, ήθελε να πει εμπράκτως 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Η δωρεά άκρως 
χρηστική, αντισηπτικά, μάσκες και γάντια, υλικά ασπίδες 
κατά του κορωνοϊού. Ο κ. Καλαφάτης ευχήθηκε καλά 
Χριστούγεννα σε όλους. 

Έναν στόχο που μάλλον ως απωθημένο περισσότε-
ρο φαίνεται να εκπληρώνει ο υφυπουργός Μακεδονίας 
– Θράκης Θόδωρος Καράογλου. Πρόκειται για τη συγ-
γραφή του βιβλίου του για τον τόπο που γεννήθηκε, το 
Ζαγκλιβέρι με ιστορίες από την ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης 
στην οποία δραστηριοποιήθηκε. Δεν θα είναι το πρώτο 
του καθώς ήδη έχει γράψει δυο βιβλία «Δημόσια Παρέμ-
βαση» το 2007 και το «Ορκίζομαι» το 2016. 

Με ένα μαγικό βίντεο από τη στολισμένη Θεσσαλονί-
κη ευχήθηκε ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, για τις 
φετινές γιορτές. «Όπου υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα!» 
έγραψε χαρακτηριστικά ο κ.Ζέρβας, αναρτώντας ένα βί-
ντεο στο οποίο προβάλλεται η εντυπωσιακή πλατεία Αρι-
στοτέλους, αλλά και όλα τα σημεία της Θεσσαλονίκης τα 
οποία έχουν «ντυθεί» χριστουγεννιάτικα. 

Περισσότερους από 35 τόνους υγειονομικού υλικού 
και ειδών ατομικής προστασίας, όπως ειδικές στολές, 
γάντια, αντισηπτικά και μάσκες, διένειμε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, 
τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τις γυναίκες και τους άνδρες 
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, 
για να τους βοηθήσει στη μάχη κατά της πανδημίας. Τα 
στοιχεία έδωσε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας κατά την έκτακτη ειδική ενημερωτική συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
με θέμα «Ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού 
(SARS-Cov-2) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

Τη διαδικασία του εμβολιασμού αναμένουν οι βου-
λευτές Θεσσαλονίκης. Οι διαρροές του Μαξίμου περί αξι-
οποίησης νέων βουλευτών σε θέσεις υφυπουργών, στον 
επόμενη ανασχηματισμό όποτε αυτός γίνει, φαίνεται ότι 
έχουν … μεγεθύνει την αγωνία των εκλεγμένων στην Α’ 
και Β’ Θεσσαλονίκης οι οποίες χρόνια τώρα μάλλον δεν 
αποτελούν επιλογή του πρωθυπουργικού γραφείου σε 
ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των αιρετών της. 

Ένα έργο στον δήμο Δέλτα ξεκίνησε και ολοκλη-
ρώθηκε από την οικογένεια Γιουτίκα. Πρόκειται για την 
υδροδότηση της δημοτικής ενότητας Αξιού μέσω της 
ΕΥΑΘ. Η αντικατάσταση του παλιού και επικίνδυνου για 
τη δημόσια υγεία δικτύου ύδρευσης άρχισε από τον αεί-
μνηστο δήμαρχο Αξιού, Νίκο Γιουτίκα, στην πρώτη του 
δημαρχιακή θητεία και τώρα οδηγείται στην τελική του 
φάση ολοκλήρωσης με τη συμβολή του γιου του, αντιπε-
ριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιου-
τίκα. Διπλά υπερήφανος ο αντιπεριφερειάρχης ο οποίος 
δήλωσε πέρα από ικανοποιημένος για την εξέλιξη και 
συγκινημένος. 

Στήριξη στον κλάδο των φαρμακοποιών, ενάντια σε 
όσους υποστηρίζουν πως στη χώρα μας υπάρχουν περισ-
σότερα φαρμακεία από ότι θα έπρεπε, η μπορεί να συ-
ντηρήσει η αγορά, προσφέρει ο βουλευτής Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, με αφορμή τις μεγάλες 
ανάγκες που δημιουργούνται για τον μαζικό εμβολιασμό 
του πληθυσμού, από τη στιγμή που το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού φτάσει στη χώρα μας. 

Το επιχείρημα του κ. Σιμόπουλου είναι όπως έγραψε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «η κυβέρνηση προ-
γραμματίζει να εντάξει τα φαρμακεία στο σύστημα μαζι-
κού εμβολιασμού για τον COVID. Πρόκειται για τη καλύ-
τερη απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι η Ελλάδα διαθέτει 
πολλά και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους».
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Μια ακόμη πρωτόγνωρη κατάσταση θα ζήσουμε φέτος στις γιορτές εξαιτίας του covid19

Χριστούγεννα χωρίς θέατρο
Ο κορονοϊός πέρα από τις 

δύσκολες και πρωτόγνωρες 
καταστάσεις που μας έχει 

επιβάλει, κατάφερε να κάνει κάτι που 
δεν μπόρεσαν ούτε πόλεμοι, να κλείσει 
τα θέατρα. 

Φέτος τα Χριστούγεννα δεν θυμίζουν 
σε τίποτα κάθε άλλη προηγούμενη χρο-
νιά. Το lockdown έχει αλλάξει και απα-
γορεύσει αρκετές συνήθειες που είχαμε 
την εορταστική περίοδο, πριν αποχαι-
ρετήσουμε το έτος. Μια από αυτές είναι 
και το θέατρο. Από την αρχή του πρώτου 
lockdown οι πόρτες του έμειναν κλει-
στές, όπως γίνεται και κατά  την διάρκεια 
της δεύτερης καραντίνας που είναι σε 
εξέλιξη. «Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε 
χρειάστηκε να κλείσουν τα θέατρα στο 
παρελθόν, πόσο δε τα Χριστούγεννα. 
Ακόμη και στον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο τα θέατρα δεν σταμάτησαν να ανε-
βάζουν παραστάσεις. Τόσο μεγάλη δύνα-
μη έχει το θέατρο», εξηγεί στην Karfitsa 
ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Βασί-
λης Τσικάρας.

«Αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει 
την δουλειά τους» 
«Για τους ανθρώπους του θεάτρου 

μια από τις πιο ευχάριστες περιόδους εί-
ναι τα Χριστούγεννα. Πάντοτε αυτές τις 
μέρες ο κόσμος βγαίνει και θέλει να δι-
ασκεδάσει, να δει μια θεατρική παράστα-
ση. Τα θέατρα πλημμυρίζουν με κόσμο 
και η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Ο ηθο-
ποιός ανυπομονεί να γιορτάσει μαζί με 
τον θεατή», περιγράφει ο Β.Τσικάρας. Το 
κλείσιμο των θεάτρων, ειδικά την εορτα-
στική περίοδο, έχει προκαλέσει μια πο-
λύπλευρη ζημιά στο χώρο, εξηγεί ο ίδιος, 
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καθώς ο Δεκέμβριος είναι ο καλύτερος 
μήνας εισπρακτικά για όλα τα θέατρα. 

«Από την αρχή της πρώτης καραντί-
νας τα θέατρα είναι κλειστά. Αυτό σημαί-
νει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει την 
δουλειά τους. Έχει μπει λουκέτο στους 
χώρους του πολιτισμού, ο οποίος είναι 
η ‘’τροφή’’ της κοινωνίας. Είναι οι χώ-

ροι που μεταφέρονται ιδέες και ο ίδιος 
ο θεατής – πολίτης «εκπαιδεύεται» και 
εισπράττει μηνύματα. Το θέατρο γενικό-
τερα είναι η ζωή, την οποία υπηρετεί. 

Από την στιγμή που κλείνει ένας θε-
ατρικός χώρος δεν μπορεί να στηριχθεί 
μια κοινωνία, διότι το ίδιο το θέατρο 

στέλνει μηνύματα στην κοινωνία με κάθε 
έργο που ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, όταν ο 
θεατής φεύγει από το θέατρο έχει πάρει 
τον προβληματισμό που δίνει ένα θεα-
τρικό έργο και αυτόν τον μεταφέρει μέσα 
στην καθημερινότητα του», σημειώνει.

«Πολύ ισχυρό πλήγμα 
σε όλους τους καλλιτέχνες»
Από την πλευρά του ο σκηνοθέτης 

Αντώνης Καραγιάννης αναφέρει ότι «φέ-
τος τα Χριστούγεννα, ανάμεσα σε πολλά 
άλλα, δεν λειτουργούν και τα θέατρα. 
Προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι ανάλο-
γο στο παρελθόν. Μέσα στη μαγεία των 
γιορτών υπήρχε και η μαγεία του θεά-
τρου. Η παρακολούθηση μιας παράστα-
σης ήταν για πολλούς μια σημαντική 
εσωτερική ανάγκη. Είναι πολύ δύσκολη 
και στενάχωρη όλη αυτή η κατάσταση. 
Από πολλές απόψεις είναι διαφορετικά 
αυτά τα Χριστούγεννα. Εμείς οι δημιουρ-
γοί, νομίζω πως χρειάζεται να οπλιστού-
με με υπομονή, να διαλογιστούμε και να 
κρατήσουμε ζωντανές την έμπνευση και 
την ενέργειά μας ώστε να μετουσιωθούν 
σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων, 
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Κι όταν 
συμβεί αυτό, πρέπει όλοι να συνδράμουν, 
ο καθένας σε ό,τι του αναλογεί, ώστε να 
μπορέσουμε να ξαναζήσουμε τη μαγεία 
του θεάτρου».

Όσον αφορά το αποτύπωμα που θα 
αφήσουν στους ανθρώπους του θεάτρου 
οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε 
λόγω του covid19 ο σκηνοθέτης είπε 
πως θα είναι «σκληρό και επώδυνο», λέ-
γοντας ότι «είναι πολύ ισχυρό το πλήγ-
μα σε όλους τους καλλιτέχνες. Πλήθος 
ανθρώπων, βρίσκονται σε οικονομική 

απόγνωση. Θέατρα έβαλαν λουκέτο, 
εταιρείες παραγωγής έκλεισαν κι επεν-
δύσεις πάγωσαν. Υπάρχει έκδηλη αγωνία 
και ανασφάλεια για το αύριο. Οι περισσό-
τεροι συνάδερφοι αναρωτιούνται για το 
μέλλον. Είμαι όμως αισιόδοξος. Πιστεύω 
πως στο τέλος θα βγούμε όλοι πιο δυ-
νατοί. Το θέατρο είναι πάνω απ’ όλα οι 
άνθρωποί του. Και οι δημιουργοί και το 
κοινό. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει θέατρο. 
Κι ας μην ξεχνάμε πως ο καλλιτέχνης δεν 
ζει απλά από την Τέχνη, αλλά ζει για την 
Τέχνη. Σ’ αυτήν την αγάπη κι αφοσίωση, 
υπάρχει απίστευτη δυναμική».

«Του χρόνου τα Χριστούγεννα 
να είναι όλα υπέροχα»
«Για όσους ασχολούμαστε με το θέ-

ατρο, όλα όσα συμβαίνουν φέτος είναι 
πρωτόγνωρα, όπως και για όλο τον κό-
σμο άλλωστε, απλά ο κάθε ένας το βιώ-
νει μέσα από την δική του σκοπιά. Φυσι-
κά σαν θεατές, μας λείπει το θέατρο. Δεν 
θα επεκταθώ στο να συζητήσω την τερά-
στια επίπτωση που έχει στην οικονομική 
κατάσταση όλων των επαγγελματιών 
του χώρου, αυτή η απώλεια της θεατρι-
κής σκηνής», επισημαίνει η σκηνοθέτης 
Μαρία Στεφάνου.

Η ίδια δηλώνει ότι μένει προσηλω-
μένη στη δημιουργία, στη συγγραφή και 
στην εξέλιξη της τέχνης της. «Δεν αφιε-
ρώνω χρόνο στο να μεμψιμοιρώ, ούτε να 
σκέφτομαι πως ήταν τα πράγματα, πριν 
τον ιό. Το έκανα για μία περίοδο και με 
πήγε πίσω. Τώρα αφήνομαι στις αλλαγές 
και προχωράω μαζί την ζωή. 

Κάνω προσωπικά ό,τι καλύτερο μπο-
ρώ ώστε να συμβάλλω από το δικό μου 
κομμάτι στο να περάσουμε μετά από όλο 
αυτό, σε νέα ανάπτυξη, θέλοντας του 
χρόνου τα Χριστούγεννα να είναι όλα 
υπέροχα», εξηγεί.

reportage
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα Χριστούγεννα 
θα είναι διαφορετικά το έτος που διανύουμε. 
Ο εγκλεισμός και οι ανθρώπινες αποστάσεις 
που καλούμαστε όλοι να τηρήσουμε έχουν 
επηρεάσει αρκετά τις ζωές μας. Πολλοί άν-
θρωποι που συνήθως μαζεύονταν αυτήν την 
περίοδο του χρόνου για να γιορτάσουν, δεν 
θα μπορούν να συναντηθούν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλεί-
ψουμε τις γιορτές μας. Η συνένωση, ακόμη 
και από απόσταση ή σε πιο οικείες ομάδες, 
μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε δραστη-
ριότητες σχετικές με τις κοινωνικές μας ταυ-
τότητες. Η συμμετοχή σε κοινές οικογενεια-
κές και εθνικές παραδόσεις, όπως αυτές που 

γίνονται κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εορτασμών, ενισχύει την αίσθηση 
της ταυτότητας, της σύνδεσης και της 
ευημερίας.

Τι επίδραση έχει 
στα συναισθήματά μας;

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι, ένας 
στους τέσσερις ανθρώπους που συμ-
μετείχε, στοχεύει να αγνοήσει τους 
περιορισμούς για να γιορτάσει τα Χρι-
στούγεννα με την οικογένεια και τους 
φίλους, ανεξάρτητα από τις οδηγίες 
του κράτους.
Αυτές οι προθέσεις - που φαίνεται να 
δίνουν προτεραιότητα στον εορτασμό 
μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώ-
πους και υπερβαίνουν τη σημαντικό-
τητα της ασφάλειας, αποκαλύπτουν 
τη συναισθηματική σημασία αυτής της 
περίστασης για πολλούς.
Απαραίτητο για την καλή ψυχική υγεία 
των ανθρώπων είναι η επαφή με κοι-
νωνικές ομάδες όπως οικογένειες, 
φίλοι, συνάδελφοι και κοινότητες. 
Αυτές οι ομάδες έχουν κεντρικό ρόλο 
για την αίσθηση του εαυτού μας. Μας 
παρέχουν πολύτιμους ψυχολογικούς 
πόρους, συμπεριλαμβανομένων των 
συναισθημάτων του ανήκειν και της 
αποδοχής. Βοηθούν στη μείωση των 
εμπειριών του άγχους και παρέχουν 
πρόσβαση σε βοήθεια και υποστήριξη.
Η μη πρόσβαση σε αυτές τις πολύτι-
μες ομάδες σε μια περίοδο άγχους, 
θέτει ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος 
στα μέλη τους- ειδικά σε εκείνους που 
ήδη αντιμετωπίζουν ευπάθεια. Ίσως 
δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
υπάρχει εθνική λαχτάρα για επανασύν-

δεση των ανθρώπων σε αυτές τις πηγές δύ-
ναμης και οικειότητας.

Διατηρήστε τις παραδόσεις
Οι άνθρωποι δημιουργούμε και συνεχίζου-
με τις ιστορίες των οικογενειών μας, των 
κοινοτήτων και των εθνών μοιράζοντας και 
μεταδίδοντας την ομαδική κουλτούρα μέσω 
κοινών αφηγήσεων, πολύτιμων αντικειμέ-
νων, τελετουργιών και παραδόσεων. Το να 
είσαι μέλος μιας ομάδας μπορεί να βοηθήσει 
με αυτό γιατί επιτρέπει στους ανθρώπους να 
αισθάνονται μέρος ενός σταθερού και προ-
βλέψιμου χρόνου. 
Οι παγκόσμιες απειλές για ύπαρξη όπως η 
πανδημία, δεν επηρεάζουν μόνο την απο-
μόνωση και τη μοναξιά, αλλά μας θυμίζουν 
επίσης τη δική μας ευπάθεια και δημιουρ-
γούν μια αίσθηση ανησυχίας για το κοινό 
μας μέλλον: μια εμπειρία που οι ψυχολόγοι 
αποκαλούν «συλλογική αγωνία».
Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες απειλές, επι-
διώκουμε να επιβεβαιώσουμε τις πολιτιστι-
κές, εθνικές και οικογενειακές μας ταυτό-
τητες και να κερδίσουμε την άνεση από την 
έκφραση της παράδοσης και της συλλογικής 
συνέχειας. Ειδικότερα, η εφαρμογή αυτών 
των παραδόσεων μπορεί να προκαλέσει κοι-
νές εμπειρίες νοσταλγίας που μας κάνουν να 
νιώθουμε συνδεδεμένοι και αναζωογονημέ-
νοι. 

Γιορτάστε με ασφάλεια
Οι δυνατοί, ασφαλείς και διαθέσιμοι τρόποι 
που μπορούμε τα φετινά Χριστούγεννα να 
γιορτάσουμε διατηρώντας τη σύνδεσή μας 
με τους ανθρώπους της ζωής μας είναι περι-

ορισμένοι, ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικοί. 
• Μπορούμε να μοιραστούμε και να απο-
λαύσουμε τις οικογενειακές παραδόσεις σε 
μικρές ομάδες ατόμων.  
• Είναι χρήσιμο να επικοινωνούμε με αν-
θρώπους με τους οποίους νιώθουμε όμορ-
φα και να αποφύγουμε όσους μας προκα-
λούν αναστάτωση.
•  Είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι η 
συνάντηση στο Skype ή το Zoom μπορεί να 
ενισχύσει αποτελεσματικά την ευημερία, 
όπως και η συνάντηση προσωπικά τηρώντας 
τα μέτρα ασφαλείας, βοηθώντας οικογένειες 
και κοινότητες να συνδεθούν, να επικοινω-
νήσουν και να υποστηρίξουν η μια την άλλη.
• Υποστηρίζουμε και φροντίζουμε τους άλ-
λους. Οι άνθρωποι που υιοθετούν αυτήν τη 
στρατηγική πιστεύουν ότι «είμαστε όλοι μαζί 
στον αγώνα» και επικεντρώνονται σε ό, τι 
μπορούν να κάνουν για να υποστηρίξουν τον 
συνάνθρωπο. Μέσα από τις πράξεις όπως, 
αποστολή καρτών ή επαφή με απομονω-
μένους γείτονες ή φίλους, θα δώσει στους 
ανθρώπους μια αίσθηση σκοπού και νοήμα-
τος. Η υποστήριξη άλλων μπορεί ακόμα να 
μειώσει και τα επίπεδα άγχους μας. 
Φέτος λοιπόν, ενώ προσπαθούμε να διατη-
ρήσουμε τις παραδόσεις και τις γιορτές που 
μας ενώνουν, ίσως χρειαστεί να σκεφτού-
με λίγο πιο δημιουργικούς τρόπους για να 
περάσουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων 
και να αποκομίσουμε τις ψυχολογικές τους 
ανταμοιβές.

*Η� Νάνσυ� Νενέρογλου� είναι� ψυχολόγος�
και�συνιδρύτρια�του�Reggio�Θεσσαλονίκη.

Χριστούγεννα  με “lock down”. 
Τι επίδραση έχει στα συναισθήματά μας;

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 *

Οι παγκόσμιες 
απειλές για ύπαρξη 

όπως η πανδημία, 
δεν επηρεάζουν 

μόνο την 
απομόνωση και τη 
μοναξιά, αλλά μας 
θυμίζουν επίσης τη 
δική μας ευπάθεια 

και δημιουργούν 
μια αίσθηση 

ανησυχίας για το 
κοινό μας μέλλον: 

μια εμπειρία που 
οι ψυχολόγοι 

αποκαλούν 
«συλλογική 

αγωνία».

opinion
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Χριστούγεννα  με “lock down”. 
Τι επίδραση έχει στα συναισθήματά μας;

Πώς πέρασαν 35 χρόνια σ’ ένα ανθοπωλείο; 
Πολύ γρήγορα... 35 χρόνια ακούραστης προσπά-
θειας με τη σκέψη να είναι η επιχείρηση όσο μπορεί 
ανταγωνιστική και να προσφέρει πάντα τις καλύτε-
ρες υπηρεσίες στον πελάτη.

Πόσο επηρέασε ο κορονοϊός το επάγγελμα; Δυ-
στυχώς η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε αρνη-
τικά ολόκληρη την αγορά. Μειώθηκε ο τζίρος όλων 
σχεδόν των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο 
ιός άφησε το αποτύπωμά του και στο επάγγελμά μας.

Οι άντρες ή οι γυναίκες είναι πιο ρομαντικοί; Οι 
άντρες φαίνεται να είναι αυτοί που προσφέρουν τα 
περισσότερα λουλούδια, αλλά πιστεύω ότι οι γυναί-
κες είναι περισσότερο ρομαντικές και ευαίσθητες.

Μια ξεχωριστή παραγγελία… Ένας εξαίρετος 
πελάτης μας ζήτησε να κάνουμε παράδοση 50 κόκ-
κινα τριαντάφυλλα κάθε μέρα για μια ολόκληρη 
εβδομάδα.

Έχετε κάποιον καθημερινό πελάτη; Δεν θα τον 
έλεγα καθημερινό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που 
επισκέπτονται πολύ συχνά το ανθοπωλείο μας για 
να αγοράσουν λουλούδια και φυτά είτε για προσω-
πική χρήση ή για να τα χαρίσουν στα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.

Πόσο επιδρά στη ψυχολογία μας ένα όμορφο 
μπουκέτο; Τα λουλούδια εκφράζουν ευαισθησίες 
και συναισθήματα, γι’ αυτό μέχρι σήμερα συνηθίζε-
ται να τα προσφέρουμε σε όλον τον κύκλο της ζωής 
του ανθρώπου, από τη γέννηση έως και το τέλος.

Σε ποιον διάσημο θα χαρίζατε λουλούδια; 
Μου έρχονται κατά νου πολλά ονόματα διασήμων, 
αντρών και γυναικών, αλλά τη συγκεκριμένη περίο-
δο που διανύουμε, με την πανδημία του κορονοϊού, 
θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να προ-
σφέρω αγκαλιές λουλούδια σε όλους τους γιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους δίνοντας καθημερινά μάχη με τον 
ιό.

Τι σας ενοχλεί και τι αγαπάτε στη Θεσσαλονίκη; 
Με ενοχλεί πάρα πολύ η συμπεριφορά και η νοο-

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. 

Ο Μανώλης Σύλλης γνωρίζει τα λουλούδια όσο λίγοι. Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ανθοπωλών, άνθρωπος δραστήριος που του 
αρέσει να προσφέρει στον τόπο του. Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Γραμματέας του Χαρίσειου Γηροκομείου, μέλος του συμβου-
λίου των ΚΑΠΗ στον δήμο Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα, για το επάγγελμα του ανθοπώλη, το οποίο ακολουθεί πιστά εδώ και πολλά χρόνια θα χρειαστεί να τα διαβάσετε 

παρακάτω... 

Μανώλης Σύλλης
Οι γυναίκες είναι πιο ρομαντικές από τους άνδρες

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 

τροπία μας για το δημόσιο χώρο. Δεν σεβόμαστε το 
περιβάλλον και είμαστε σχεδόν αδιάφοροι για τους 
ανθρώπους με ειδικά κινητικά προβλήματα ΑΜΕΑ. 
Αγαπώ πολύ όμως τη Θεσσαλονίκη γιατί έχω γεν-
νηθεί και έχω μεγαλώσει στην πόλη. Αγαπώ αρκετά 
σημεία της, το Σέιχ Σου, την Άνω Πόλη, την Καμάρα, 
τα Λαδάδικα, το θαλάσσιο μέτωπο της Νέας Κρήνης 
και φυσικά το στολίδι της, τον Λευκό Πύργο.

Σημείο της πόλης που δεν το αλλάζετε με τί-
ποτα… Η παραλία και το παραλιακό της μέτωπο, το 

οποίο θα ζήλευαν αρκετές πόλεις. Είναι πολύ σημα-
ντική η διέξοδος προς τη θάλασσα και της δίνει πλε-
ονεκτήματα για να μπορεί να ανταγωνίζεται άλλες 
μεγάλες πόλεις.

Τι ...σπόρους χρειάζεται να ρίξουμε στο 2021; 
Επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε σπόρους υγείας, 
αισιοδοξίας και σπόρους εορταστικούς. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε σαν έθνος την επέτειο των 200 χρόνων 
από το 1821 της Ελληνικής Επανάστασης και να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία!
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H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ… 
δεν είναι το πόσο ψηλό ή λαμπερό δένδρο 
στολίσαμε φέτος, ούτε αν φωταγήσαμε το 
μπαλκόκι μας για να το βλέπουν οι γείτο-
νες, ούτε τα υπέροχα γλυκά που φτιάξαμε 
στην κουζίνα μας για να τα ανεβάσουμε 
στα social media. Τα Χριστούγεννα είναι το 
μέγιστο πανανθρώπινο μήνυμα της δικαι-
οσύνης και της αγάπης. Είναι η φιλανθρω-
πία και η προσφορά, χωρίς να κλείνουμε 
τα μάτια μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. 
Είναι η αλληλεγγύη και η ελπίδα, για έναν 
καλύτερο κόσμο αύριο. Είναι η γλυκιά με-
λαγχολία που πλημμυρίζει τις καρδιές των 
ανθρώπων, που αναζητούν το νόημα των 
Χριστουγέννων, μέσα στην ενότητα της 
οικογένειας. Είναι το χαρμόσυνο γεγονός 
της Γέννησης του Χριστού, που απευθύνε-
ται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, πλούσιο 
ή φτωχό, άρρωστο ή υγιή, όπου κι αν κα-
τοικεί, σε όποιον θεό κι αν πιστεύει…

Το φως των Χριστουγέννων δεν είναι 
η κοσμοαντίληψη της επίδειξης του πλού-
του, ούτε των φανταχτερών κοσμημάτων 
ή της λαμπερής τουαλέτας στο ρεβεγιόν, 
αλλά κάτι πολύ σημαντικότερο, που πη-
γάζει μέσα από τη λάμψη της καρδιάς 
μας. Είναι η παρέμβαση του Θεού, που με 
τη Γέννηση, ακυρώνει το σκοτάδι και την 
επικράτηση του κακού. Είναι η προσδοκία 
όλων των ανθρώπων, για δικαιοσύνη και 
αγάπη. Καθημερινά μας κατακλείζουν με 
διαφημίσεις ελκυστικών εμπορικών αγα-
θών, λες και αυτά θα μας κάνουν να νιώ-
σουμε το πνεύμα το Χριστουγέννων, ενώ 
η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κατα-
φεύγουμε στην ύλη, όλο και περισσότερο 
μένουμε γυμνοί και ανασφαλείς. Όπως στο 
παραμύθι του Σκρουτζ που αναγεννήθηκε 
όταν κατάλαβε το αληθινό νόημα της προ-
σφοράς, της αγάπης και του ανθρωπισμού.

Αυτές τις μέρες, μια γλυκιά νοσταλγία 
μας γεμίζει με τις πιο όμορφες αναμνήσεις 
της ζωής μας. Ένα χαμόγελο, μια γλυκιά 
κουβέντα, αρκούν για να νιώσουμε στιγ-
μές κατάνυξης, αγάπης και συντροφι-
κότητας. Είναι οι γονείς μας που μένουν 
πολλές φορές μόνοι και ξεχασμένοι, γιατί 
εμείς «τρέχουμε να προλάβουμε» όλο το 
χρόνο ολοένα και περισσότερα. Είναι η 

σύντροφός μας που μας φροντίζει καθη-
μερινά ώστε να μην μας λείψει τίποτε, κι 
εμείς δεν της είπαμε ποτέ ούτε μια γλυκιά 
κουβέντα, έστω ένα απλό ευχαριστώ. Είναι 
η ψευδαίσθηση της εφορίας και της αφθο-
νίας της εποχής, που μας παρασύρουν χω-
ρίς να νιώθουμε τον πόνο, τη φτώχεια και 
τη δυστυχία που βιώνουν σήμερα πολλοί 
συμπολίτες μας. 

Τα Χριστούγεννα είναι αφιερωμένα 
στον Χριστό και κάθε φορά που λησμο-
νούμε τη θρησκευτική διάσταση αυτών 
των εορτών, χάνουμε κάτι πολύ σημαντι-
κό και ουσιώδες: Να είμαστε καλύτεροι 
άνθρωποι. Αλήθεια; Αναρωτηθήκατε από-
ψε, πόσοι συνάνθρωποί μας είναι άστεγοι, 
έρημοι και μόνοι, κουλουριασμένοι σε κά-
ποιο παγκάκι, κάτω από μια μαρκίζα για να 
προφυλαχτούν από την παγωνιά; Άραγε, 
αυτοί οι κατατρεγμένοι της κοινωνίας μας, 
αλήθεια πως νιώθουν; Σχηματίζουν ουρές 
για ένα πιάτο φαί στα σισίτια των εκκλη-
σιών και των δομών αστέγων των Δήμων, 
αμίλητοι, σκυθρωποί, παραμελημένοι, την 
ίδια ώρα που εσύ απολαμβάνεις τον καφέ 
σου, στη ζεστή γωνιά του σπιτιού σου…

Αυτά τα Χριστούγεννα, με αγάπη και 
ανιδιοτέλεια να σκύψουμε με ταπεινότητα 
και ας αγγίξουμε τις ζωές των συνανθρώ-
πων μας, που έχουν ανάγκη. Φέτος, αντί 
να αγοράσουμε ένα ακριβό δώρο, ας κά-
νουμε ένα καλό σε κάποιον συνάνθρωπό 
μας που έχει ανάγκη. Γιατί, μία από τις πιο 
βαθιές έννοιες των Χριστουγέννων αποτε-
λεί εκείνη της προσφοράς. Η ανιδιοτελής 
προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παρο-
χή υλικών και συναισθηματικών αγαθών 
προς τον συνάνθρωπο είναι μια έννοια, την 
οποία συχνά οι ρυθμοί της καθημερινότη-
τας δεν μας επιτρέπουν να ακολουθούμε..

Φέτος αντί να στολίσουμε το σπίτι μας 
μονάχα, ας βάλουμε τα πιο φωτεινά «λα-
μπιόνια» και στην καρδιά μας. Αντί να αγο-
ράσουμε το πιο ακριβό παιχνίδι, ας «αγο-
ράσουμε» λίγο χρόνο για τον εαυτό μας 
και για όσους μας έχουν ανάγκη. Αντί για 
ρεβεγιόν και πλούσια χριστουγεννιάτικα 
γεύματα, ας θρέψουμε πρώτα την ψυχή 
μας, με καλοσύνη, αλληλεγγύη  και αγά-
πη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους…

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ 
Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

χουν τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων, Παιδικής 
Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Ελεύθερο και Γραμμι-
κό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό), Comic, Κεραμικής, Εν-
δυματολογίας, Ψηφιδωτού, και πληθώρα άλλων 
χειροτεχνικών σεμιναρίων καθώς και σεμιναρίων 
που αφορούν το πνεύμα και το σώμα.                                                           
Διεύθυνση: Πέτρου Συνδίκα 24
(χώρος πρώην Εικαστικών Εργαστηρίων Ε Δημο-

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Ο Δημήτρης Μάνος μίλησε αποκλειστικά στην Karfitsa για την ξέφρενη πορεία του Άρη 
στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος

«Να κατακτήσουμε έναν τίτλο 
και να γράψουμε ιστορία!»

Ειλικρινής, αυθεντικός και χω-
ρίς να βάζει φρένο στα όνειρά 
του ο Δημήτρης Μάνος μίλησε 

αποκλειστικά στην «K» για τη φετινή 
πορεία πρωταθλητισμού του Άρη στο 
πρώτο μισό της φετινής χρονιάς στο 
πρωτάθλημα της Super League. Ο 
Έλληνας στράικερ που επί θητείας Άκη 
Μάντζιου, έχει κερδίσει τη θέση του 
βασικού στην ενδεκάδα των Κιτρίνων, 
δεν έβαλε όρια στους στόχους του 
ίδιου και της ομάδας του, μιλώντας 
ακόμα και για πρωτάθλημα.

Και γιατί να μην το κάνει άλλωστε, 
από τη στιγμή που οι Κίτρινοι βρίσκονται 
στο φινάλε του πρώτου γύρου τρεις βαθ-
μούς πίσω από την πρώτη θέση, έχοντας 
απολογισμό σε δώδεκα παιχνίδια εννιά 
νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Ο 26χρονος φορ του Άρη έχει αγω-
νιστεί σε όλα τα φετινά παιχνίδια, όντας 
βασικός στα επτά τελευταία, μετρώντας 
μέχρι στιγμής και δύο γκολ, αυτά στο 
εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ. Οι στό-
χοι του όμως είναι μεγάλοι και τους απο-
καλύπτει μέσα στη δισέλιδη συνέντευξή 
του στην Karfitsa.

Που το πάει ο Άρης φέτος με την 
εκπληκτική πορεία που διαγράφει στο 
πρώτο μισό της σεζόν; «Εμείς κοιτάμε να 
είμαστε όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται 
στη βαθμολογία. Θέλουμε να συνεχίσου-
με να βγάζουμε καλή εικόνα στο γήπεδο, 
να παραμείνουμε ομάδα και να δείχνου-
με πως πρέπει να μας υπολογίζουν όλοι. 
Αν συνεχίσουμε έτσι και έχουμε όλα αυτά 
τα προ απαιτούμενα στοιχεία γιατί να μην 
«χτυπήσουμε» ακόμα και το πρωτάθλη-
μα; Πάντως, αυτό είναι κάτι μακρινό, ο 
στόχος μας είναι πάντα το επόμενο παι-
χνίδι και δεν κοιτάμε πιο μακριά».

Τι άλλαξε στον Άρη και από τον 
αποκλεισμό από την Κόλος Κοβαλίβκα 
και μετά και έφτασε η ομάδα να είναι 
στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
έχοντας ολοκληρωθεί ο πρώτος γύ-
ρος; «Κύριο ρόλο σε αυτό έπαιξε η έλευ-
ση του κ. Μάντζιου. Έχουμε δουλέψει 

άπειρες ώρες μαζί του τόσο στο τακτικό 
κομμάτι, όσο και στη φυσικά κατάστα-
ση. Ο νέος μας κόουτς έχει δόση πνοή 
και εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. 
Στοιχείο απαραίτητο για να προχωρή-
σει μία ομάδα. Επίσης σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η θέληση των παικτών. Βρεθή-
καμε μετά τον αποκλεισμό σε δύσκολη 
θέση και το πρώτο πράγμα που κάναμε 
ήταν να αλλάξουμε την ψυχολογία μας. 
Ήταν σαν γύρισε το... τσιπάκι στο κομμάτι 
αυτό. Μη ξεχνάτε επίσης πως ο Άρης έχει 
ένα υπερπλήρες ρόστερ με εξαιρετικούς 
ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις που 
ακόμα και όσοι δεν αγωνίζονται αξίζουν 
να είναι στο αρχικό σχήμα. Αυτό νομίζω 
είναι και ένα κομμάτι που προκαλεί έναν 
ευχάριστο πονοκέφαλο στον κ. Μάντζιο. 
Όμως ακόμα και έτσι είναι δίκαιος με 
όλους και άπαντες είμαστε ευχαριστημέ-
νοι μαζί του, αφού υπάρχουν ξεκάθαροι 
ρόλοι εντός του συλλόγου».

Μίλησες για υπερπλήρες ρόστερ, 
κάτι που σημαίνει και μεγάλος αντα-
γωνισμός σε όλες τις θέσεις. Πως το 
αντιμετωπίζετε αυτό; «Ο ανταγωνισμός 
για μένα είναι υγεία. Πρέπει να υπάρχει 
σε κάθε ομάδα γιατί βελτιώνει, όχι μόνο 
όσους αγωνίζονται, αλλά κι αυτούς που 
δεν παίζουν, αφού όλοι θέλουν να γίνουν 
καλύτεροι και να διεκδικήσουν θέση 
στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα εγώ στο 
ξεκίνημα της χρονιάς δεν ήμουν βασικός. 
Δούλεψα όμως πολύ, βελτίωσα πράγμα-
τα στο παιχνίδι μου και έγινα καλύτερος 
και σε αυτό με βοήθησε πολύ και ο έτε-
ρος επιθετικός της ομάδας, ο Λόπεθ».

Δημήτρη πως νιώθεις που είσαι 
εκ των πρωταγωνιστών του Άρη στην 
καλύτερη ομολογουμένως χρονιά της 
ιστορίας του; «Είμαι πολύ ικανοποιη-
μένος. Θέλω να βοηθάω την ομάδα με 
κάθε τρόπο. Δεν ξέρω αν είμαι πρωταγω-
νιστής, αυτό που ξέρω είναι πως δίνω το 
100% και στόχος μου είναι να προσφέρω 
όλα όσα μπορώ για να κερδίζει η ομάδα 
μου. Και όταν το πετυχαίνει αυτό, τότε εί-
μαι ευτυχής».
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Πάντως είστε και άτυχοι υπό την 
έννοια πως εξαιτίας της πανδημίας δεν 
έχετε στο πλευρό σας και την στήριξη 
του κόσμου, με τα γήπεδα να παραμέ-
νουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σεζόν... «Νιώθω ευγνώμων που είμαι 
στον Άρη στην καλύτερη βάσει αποτε-
λεσμάτων χρονιά της ιστορίας του και 
από την άλλη νιώθω άτυχος που δεν 
μπορώ να νιώσω τον παλμό, το κλίμα 
και την αύρα του γεμάτου «Κλεάνθης 
Βικελίδης». Μας λείπει αφάνταστα ο κό-
σμος της ομάδας μας. Πόσο μάλλον σε 
εμάς που ήρθαμε φέτος και δεν είχαμε 
την τύχη να παίξουμε μπροστά στο κοινό 
μας. Εγώ ως Έλληνας ποδοσφαιριστής, 
γνωρίζω και έχω παίξει στο γεμάτο γήπε-

δο ως αντίπαλος του Άρη και πραγματικά 
είναι κάτι υπέροχο η ατμόσφαιρα που 
δημιουργείται, με τα συνθήματα και τις 
κατάμεστες κερκίδες. Το γεμάτο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» θα δώσει στην ομάδα 
50% περισσότερη ώθηση, είμαι σίγουρος 
γι’ αυτό».

Απομένει ένα παιχνίδι για να ολο-
κληρωθεί ο πρώτος γύρος. Τι γεύση 
σου έχει αφήσει, έχοντας παίξει σχεδόν 
με όλες τις ομάδες του πρωταθλήμα-
τος; «Φέτος υπάρχουν πολλές δυνατές 
ομάδες. Φαίνεται άλλωστε από το γε-
γονός πως όλοι είναι κοντά στη βαθμο-
λογία και οι αποστάσεις δεν είναι μεγά-
λες. Ομολογουμένως έχουν γίνει ωραία 
παιχνίδια, έχουν μπει όμορφα γκολ και 

είναι κρίμα πραγματικά που δεν υπάρχει 
κόσμος στις κερκίδες να το απολαύσει. 
Εμείς ως Άρης δείξαμε πως θέλουμε να 
κυριαρχήσουμε και ευελπιστούμε ανά-
λογη να είναι η εικόνα μας και στο δεύ-
τερο και πιο σημαντικό σημείο της σεζόν, 
καθώς τώρα είναι τα κρίσιμα και το χρο-
νικό σημείο που κρίνονται οι τίτλοι».

Τι στόχους έχεις ενόψει της νέας 
χρονιάς σε προσωπικό επίπεδο; «Θέλω 
να κατακτήσω τίτλο με τον Άρη. Μακάρι 
να ‘ναι το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει και 
το κύπελλο που το θέλουμε όσο τίποτα 
άλλο. Όλοι όσοι είμαστε στον σύλλογο 
ξυπνάμε και κοιμόμαστε με έναν στόχο, 
να γράψουμε ιστορία με τα χρώματα της 
ομάδας μας και θα δώσουμε τα πάντα για 

να το πετύχουμε αυτό».
Έχεις πρότυπα; Ποιον ποδοσφαιρι-

στή θαυμάζεις; «Χωρίς δεύτερη σκέψη 
και με κλειστά τα μάτια τον Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι».

Κλείνοντας, ενόψει των εορτών 
των Χριστουγέννων και της νέας χρο-
νιάς τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις 
στον κόσμο; «Όλοι νομίζω το ίδιο θέ-
λουμε. Να εξαφανιστεί για πάντα η παν-
δημία και να γυρίσουμε στην καθημερινή 
μας ζωή. Χωρίς μάσκες, αντισηπτικά και 
ευελπιστώ η νέα χρονιά να είναι γεμάτη 
επιτυχίες και ο καθένας μας να βγει πιο 
δυνατός από αυτή την περιπέτεια που βι-
ώνουμε το τελευταίο οκτάμηνο».




