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Με... μάσκες, αντισηπτικά 
και θερμόμετρα «χτυπάει» το κουδούνι

Τα κρούσματα μειώνονται, τα δείγματα 
δείχνουν δυναμική μετάδοσης 

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει ελαφρύνσεις και τα Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει ελαφρύνσεις και τα 
μέτρα στήριξης που θα επανεκκινήσουν την οικονομία την επόμενη ημέρα μέτρα στήριξης που θα επανεκκινήσουν την οικονομία την επόμενη ημέρα 

της πανδημίαςτης πανδημίας

Το στοίχημα της Το στοίχημα της 
εμπιστοσύνης εμπιστοσύνης 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Από την πλευρά 
της Τουρκίας 

έχουμε ξεκάθαρο 
το τι ζητάνε και 

τι θέλουν να 
πετύχουν, οι 

ελληνικές θέσεις 
δεν γνωρίζουμε 
ποιες είναι. Και 
αυτό, είναι το 
ανησυχητικό.

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ν. Ελευθερόγλου,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,  

Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου,  

Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος, 

Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης 

Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν. Καραμανλής, Ν. Ελευθερόγλου  

Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Αν πάμε σε διάλογο, 
τι θα διαπραγματευτούμε;

«Σταματούν οι προκλήσεις – ξεκινούν οι συζητήσεις». Αυτό είναι το «μότο» της ελ-
ληνικής πλευράς, το οποίο μάλιστα έχει εκφραστεί σε ανώτατο επίπεδο διά στόματος 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι, κατά την ελληνική πλευρά, η αναγκαία 
και απαραίτητη συνθήκη για να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία που 
επί έναν μήνα καταπατά κάθε έννοια Δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο.

Θα είμαστε εάν μη τι άλλο αφελείς να πιστεύουμε ότι στην εποχή μας ο διάλογος 
πρέπει να είναι το απαραίτητο εργαλείο επίλυσης διαφορών. Άρα κρούουν ανοικτές θύ-
ρες όσοι τον επικαλούνται. Το ερώτημα που έχουμε θέσει και είναι κυρίαρχο είναι με τι 
πλαίσιο θα πάμε σε αυτόν τον περιβόητο διάλογο. Διότι αν προσέλθουμε σε αυτόν για να 
συζητήσουμε το τι θα δώσουμε στην Τουρκία τότε δεν είναι διάλογος, αλλά η επικρά-
τηση της στρατηγικής του Ταγίπ Ερντογάν. Για την ώρα, εκτός των άλλων, πέτυχαν να 
μην παραλάβουμε τις γαλλικές φρεγάτες (Belharra) μετά από πιέσεις της Γερμανίας και 
των ΗΠΑ. Όσον αφορά το θέμα της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας με τη Γαλλία, η 
οποία περιέχει το ζήτημα της συνδρομής στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, 
μαθαίνω ότι η υπογραφή της πάει μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό από πλευράς τακτικής 
μπορεί να είναι σωστό, αλλά από στρατηγικής όχι. Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας 
έπρεπε να έχει υπογραφεί έτσι και αλλιώς και όχι να «φοβηθούμε» τις τουρκικές απει-
λές. 

Για να γίνουμε πιο πραγματιστές στα όσα γράφουμε στο σημερινό μας «συστημένο»: 
Από την πλευρά της Τουρκίας έχουμε ξεκάθαρο το τι ζητάνε και τι θέλουν να πετύχουν. 
Οι ελληνικές θέσεις δεν γνωρίζουμε ποιες είναι. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το ανησυχη-
τικό. 

Και για να γίνω πιο σαφής: Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι τον τελευταίο καιρό «ανεβά-
ζουν» συνεχώς το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών μας. Στο σημείωμα της προ-
ηγούμενης εβδομάδας εξηγήσαμε αναλυτικά το γιατί η Ελλάς οχύρωσε αναγκαστικά 
αμυντικά τα νησιά της. 

Λέμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι το βάζουν στη συζήτηση, εμείς διαφωνούμε απόλυτα με 
αυτό και δεν το συζητάμε. Αν οι Τούρκοι ζητήσουν να πάει και αυτό στη Χάγη για να το 
επιλύσει το Διεθνές Δικαστήριο, θα το δεχτούμε με το επιχείρημα ότι το Διεθνές Δίκαιο 
είναι μαζί μας;

Το δεύτερο, το οποίο βάζουν οι οπαδοί του διαλόγου για τον διάλογο, είναι ότι στο 
Αιγαίο δεν υφίσταται ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη, γιατί δεν έχει οριστεί σε σχέση με την 
Τουρκία! Θα είναι εγκληματικά εθνικό λάθος να βάλουμε μόνοι μας στο τραπέζι ένα 
δικαίωμα που το έχει αποκλειστικά η χώρα μας.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη που διάβασα πρόσφατα, του ομότιμου καθηγητή Διε-
θνών Σχέσεων του Παντείου, ο οποίος σε άρθρο του έγραφε: «Η Τουρκία επιζητεί αλλα-
γή της υπάρχουσας κατάστασης στο Αιγαίο, που τη θεωρεί όχι εντελώς αδικαιολόγητα 
άδικη, π.χ. μη πρόνοιες για ημίκλειστες θάλασσες!». Αυτά ισχυρίζεται ο Έλληνας καθη-
γητής, βάζοντας βούτυρο στο ψωμί των τουρκικών διεκδικήσεων στην περιοχή.

Γι’ αυτό και επανερχόμαστε στην εισαγωγική μας θέση. Ναι στον διάλογο, αλλά τι 
ακριβώς θα διαπραγματευτούμε; Ας μας πουν επιτέλους.

 Όπως και για το:
• Τι θα πράξουν εάν οι Τούρκοι παρενοχλήσουν το αεροσκάφος που θα μεταφέρει την 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προς και από το Καστελόριζο;
• Τι θα πράξουν αν οι Τούρκοι προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό του Καστελό-

ριζου;
• Τι θα πράξουν όταν ο Ερντογάν μιλήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από το βήμα του ΟΗΕ 

και μας καταγγείλει για μια σειρά από «δικούς» του λόγους; 

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Η αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των επιπτώσεών της, 
απαιτεί γρήγορες και δυναμικές αποφά-
σεις, αξιόπιστες λύσεις και πάνω από όλα 
συνεργασία. Ως διοίκηση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη 
στιγμή δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις 
τρεις κατευθύνσεις αξιοποιώντας όλα τα 
μέσα και τους πόρους που διαθέτουμε 
για να προστατεύσουμε την υγεία των 
συμπολιτών μας και να στηρίξουμε τον 
ιδιωτικό τομέα, τις τοπικές επιχειρήσεις 
και τους εργαζόμενους. 

Στην πρώτη μάχη με τον κορωνοϊό 
καταφέραμε να περιορίσουμε δραστικά 
και αποτελεσματικά τα κρούσματα και 
την εξάπλωση της πανδημίας. Σε αυτή τη 
μεγάλη συλλογική προσπάθεια, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στάλθηκε 
δίπλα στους ανθρώπους που είχαν το 
πιο δύσκολο έργο, την προστασία των 
συμπολιτών μας. Παραδώσαμε περισ-
σότερους από 35 τόνους υγειονομικού 
υλικού και ειδών ατομικής προστασίας 
στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους 
διασώστες του ΕΚΑΒ, τους αστυνομι-
κούς, τους πυροσβέστες και τους λιμε-
νικούς. Και ταυτόχρονα στηρίξαμε το 
σύστημα υγείας, παραδίδοντας 24 νέες 
Κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Καταφέραμε μάλιστα, 
να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκούς πόρους 
ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, τους 
οποίους αξιοποιούμε τόσο για σύγχρονο 
εξοπλισμό σε όλα τα νοσοκομεία και τα 
κέντρα υγείας και στις επτά Περιφερεια-
κές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, 
όσο και για την ενίσχυση με επικουρικό 
προσωπικό για τα επόμενα δύο χρόνια 
όλων των μονάδων υγείας στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την 
καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστι-
κότητα δίνουμε τη μάχη και για την αντι-
μετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας. Μειώνουμε τη γραφειο-
κρατία, επενδύουμε στις ψηφιακές υπο-
δομές και υπηρεσίες, επιταχύνουμε όλες 
τις δράσεις του ΕΣΠΑ που επικεντρώνο-
νται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων 
που έχουν πληγεί από την πανδημία, 
ώστε να αποκαταστήσουμε τη ρευστό-
τητα στην αγορά, να αναχαιτίσουμε ένα 

κύμα ανεργίας και λουκέτων ειδικά στις 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, αλλά και στους ελεύθερους 
επαγγελματίες.

Οι επιπτώσεις στην επιχειρηματικότη-
τα και ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρι-
σμός, που αποτελεί τη βαριά μας βιομη-
χανία, έχουν βαθύ υφεσιακό αποτύπωμα 
στην οικονομία μας. Για αυτό και  στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η 
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και η 
προστασία των θέσεων εργασίας αποτε-
λούν την κορυφαία πολιτική και κοινω-
νική προτεραιότητά μας.

Με μεθοδική και σκληρή δουλειά 

λοιπόν, εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε 
150 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και με τη δράση “Διέξοδος” ενισχύουμε 
με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επι-
χορήγησης τις τοπικές επιχειρήσεις, που 
επλήγησαν από τον κορωνοϊό, έχουν την 
έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία και 
απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Με 
άλλα λόγια παρέχουμε την απαραίτητη 
ρευστότητα στην αγορά και ταυτόχρονα 
στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις 
θέσεις εργασίας. Η δράση αυτή, είναι η 
πρώτη που πραγματοποιείται στη χώρα 
και ο στόχος είναι να αποτελέσει πιλότο 

και να υλοποιηθεί σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα. Γρήγορα και αποτελεσματικά, με 
αυτή τη δράση στηρίζουμε την πραγματι-
κή μας οικονομία, τον ιδιωτικό τομέα και 
τις θέσεις εργασίας.

Από αυτή την κρίση θα βγούμε και 
πάλι νικητές. Με συλλογική προσπάθεια, 
και μεθοδική δουλειά θα τα καταφέρου-
με, όπως τα καταφέραμε και πριν από λί-
γους μήνες. Ως διοίκηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζουμε με 
ακόμα μεγαλύτερη ένταση να επενδύ-
ουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου 
μας, με στόχο η Κεντρική Μακεδονία του 
2030 να είναι μια σύγχρονη, βιώσιμη και 
ανθρώπινη Περιφέρεια, μια Περιφέρεια 
πρωταγωνίστρια στο διεθνές ανταγωνι-
στικό περιβάλλον.

*Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής των Περιφερειών, Πρόεδρος της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Τ Ο Υ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Ω Σ Τ Α *

Μειώνουμε τη 
γραφειοκρατία, 
επενδύουμε στις 
ψηφιακές υποδομές 
και υπηρεσίες, 
επιταχύνουμε όλες 
τις δράσεις του ΕΣΠΑ 
που επικεντρώνονται 
στην ενίσχυση των 
επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την 
πανδημία

opinion
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

Η αντιμετώπιση της κρίσης και ο στόχος του 2030
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Η ΔΕΘ στα 90 και πλέον χρόνια της 
ιστορίας της έχει βρεθεί πολλές φορές 
αντιμέτωπη με δυσκολίες, βιώνοντας 
ακόμα και πόλεμο, κατά τη διάρκεια του 
οποίου είδε τις εγκαταστάσεις της να 
βομβαρδίζονται. Κάθε φορά όμως έβλε-
πε τις κρίσεις ως προκλήσεις και προ-
σπαθούσε να διδαχθεί από αυτές, εισφέ-
ροντας από την πλευρά της στον δημόσιο 
διάλογο, προσαρμόζοντας παράλληλα 
τις δράσεις της στις εκάστοτε συνθήκες 
και δημιουργώντας νέα, φιλόδοξα πρό-
τζεκτ. Σήμερα ζούμε μιαν άλλη μορφή 
πολέμου και η ματαίωση της 85ης ΔΕΘ 
ήταν στο πλαίσιο αυτό μια μάχη που χά-
θηκε προτού τη δώσουμε.  Η απόφαση 
για τη ματαίωση υπαγορεύθηκε από την 
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και ήταν 
απόλυτα σεβαστή, καθώς μπροστά στη 
δημόσια Υγεία η οικονομία υποχωρεί, 
δεν στάθηκε όμως ικανή να κρατήσει τον 
εκθεσιακό φορέα σιωπηλό.

 Η πρόθεσή μας από την πρώτη στιγ-
μή ήταν να είμαστε ενεργά παρόντες στις 
εξελίξεις που έχει πυροδοτήσει η πανδη-
μία. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στη 
διοργάνωση του Thessaloniki Helexpo 
Forum, με θέμα «Πολιτική, Οικονομία & 
Κοινωνία, Αναζητώντας την Ισορροπία», 
που θα τοποθετήσει τις επόμενες ημέρες 
στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη 
διάρκεια του Forum θα βρεθεί στην πόλη 
σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας, 
με σκοπό να παρουσιάσει τα σχέδιά της 
για το επόμενο διάστημα, ενώ υπουργοί, 
εκπρόσωποι κομμάτων, αυτοδιοικητικοί, 
επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, φορείς, επι-
χειρήσεις θα συμμετάσχουν, μέσα από 
23 διαφορετικά, θεματικά πάνελ, στη 
συζήτηση για την κατάσταση που έχει δι-
αμορφωθεί, αλλά και για τις προκλήσεις 
της επόμενης μέρας. Είχα εκφράσει πολ-
λές φορές στο παρελθόν την άποψη πως 
κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ θα μπορούσε 
να διοργανώνεται ένα πολιτικο-οικο-
νομικό φόρουμ, το οποίο τα επόμενα 
χρόνια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα 
μικρό Νταβός, όπου σημαντικοί ομιλητές 
θα κατέθεταν τις απόψεις τους για ό,τι 
απασχολεί την οικονομία, την πολιτική 
και την κοινωνία. Φέτος περισσότερο από 
ποτέ η πραγματικότητα που ζούμε απαι-
τεί απαντήσεις, τις οποίες επιδιώκουμε 

να δώσουμε μέσα από το Thessaloniki 
Helexpo Forum. 

Η εκθεσιακή βιομηχανία, η εξωστρέ-
φεια, οι νέες τεχνολογίες, οι αναπτυξια-
κές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας, η 
ενέργεια, η ψηφιακή διακυβέρνηση, το 
Ταμείο Ανάκαμψης, ο τουρισμός, η βιο-
μηχανία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η 
υγεία, η εργασία, η Ευρώπη των Περι-
φερειών, οι μεταφορές και η Θεσσαλο-

νίκη, όλες θεματικές υπό το πρίσμα του 
Covid-19, θα αναπτυχθούν από εξέχο-
ντες ομιλητές.

Η ΔΕΘ-Helexpo δηλώνει παρούσα, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο υγειονο-
μικό μέτωπο και σχεδιάζει το εκθεσιακό 
της μέλλον. Άλλωστε, οι μακροπρόθε-
σμες προοπτικές που ανοίγονται με τη 
δρομολογούμενη ανάπλαση του εκθε-
σιακού κέντρου πρέπει να βρουν τον 

εθνικό εκθεσιακό φορέα έτοιμο, παρά 
τις αντιξοότητες που έχουν δημιουργηθεί 
όλο αυτό το διάστημα. Η δουλειά που 
έχει γίνει για το σχέδιο της ανάπλασης 
συνεχίζεται, τα χρονοδιαγράμματα τη-
ρούνται και προσεχώς θα υπάρξουν νέες 
εξελίξεις. Άλλωστε, βρισκόμαστε κοντά 
στην προκήρυξη του διεθνούς αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού, που θα ανοίξει 
τον δρόμο ώστε το 2026 να μπορούμε 
να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της ΔΕΘ 
στο νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε την πρόκληση του νέου 
αυτού τοπόσημου, που θα χαρίσει στη 
Θεσσαλονίκη μια νέα αναπτυξιακή πνοή 
και θα αναβαθμίσει το επίπεδο των εκθε-
σιακών μας δράσεων. Κοιτάμε μπροστά, 
είμαστε σε εγρήγορση, σχεδιάζουμε νέες 
κινήσεις και επιβεβαιώνουμε τον σημα-
ντικό ρόλο που παίζει η ΔΕΘ διαχρονικά 
τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική 
οικονομία. 

* Ο Τάσος Τζήκας είναι πρόεδρος 
της ΔΕΘ-HELEXPO

Τ Ο Υ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Τ Ζ Η Κ Α *

Στόχος μας τα 
επόμενα χρόνια να 
εξελιχθεί σε ένα 
μικρό Νταβός, όπου 
σημαντικοί ομιλητές 
θα κατέθεταν τις 
απόψεις τους για 
ό,τι απασχολεί 
την οικονομία, την 
πολιτική και την 
κοινωνία

opinion
Γιατί προχωρήσαμε στη διοργάνωση

του Thessaloniki Helexpo Forum
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Εβδομάδα προσαρμογής και μετάβα-
σης στη σχολική πραγματικότητα για τον 
Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και 
Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και ξεκινήσαμε 
με όλα τα κατάλληλα εφόδια για σωστή 
διαχείριση της νέας σχολικής χρονιάς. 
Κάθε έναρξη της σχολικής περιόδου 
έχει προκλήσεις και φέτος αυτές ήταν 
αυξημένες λόγω των απαιτήσεων που 
δημιούργησε η προσπάθεια για περιορι-
σμό της εξάπλωσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού.

Σε τέτοιες περιστάσεις γίνεται φανε-
ρό πόσο αναγκαία είναι η διοίκηση σε 
έναν Οργανισμό. Η τόσα χρόνια πρακτι-
κά ακέφαλη, θα μπορούσαμε να πούμε, 
λειτουργία του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ήταν έκδη-
λη και ο Οργανισμός εξέπεμπε SOS. Όταν 
διαχειριζόμαστε μία σχολική μονάδα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση περισσότερες 
από μία, καταλαβαίνουμε ότι προτεραιό-
τητα είναι το εκπαιδευτικό έργο. Ωστόσο, 
για να μπορεί αυτό να πραγματοποιείται 
απρόσκοπτα χρειάζεται γερές βάσεις, 
σταθερή και αποφασιστική διοίκηση, η 
οποία θα εφοδιάζει τους παιδαγωγούς 
και όλο το προσωπικό με ό,τι είναι απα-
ραίτητο για το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα. Ως Πρόεδρος, έκρινα από την 
αρχή ότι αυτή θα ήταν η θέση μου και ότι 
θα έπρεπε οι δράσεις μου να έχουν τέ-
τοιον αντίκτυπο ώστε να «μιλούν» μέσα 
από τα αποτελέσματά τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήρθε 
και η έκτακτη επιχορήγηση για τον Ο.
ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Το δημοτικό συμβούλιο της 
Θεσσαλονίκης ενέκρινε την πρόταση, 
έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στο έργο 
μας και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο 
στον εκσυγχρονισμό, τον οποίο για άλλη 
μία φορά θα χαρακτηρίσω ως το α και το 
ω. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι 
έλαβα την Προεδρεία ενός Οργανισμού 
και δεν επιθυμώ να του εξασφαλίσω 
απλά ένα παρόν. Έχοντας περάσει ήδη 
έναν χρόνο στη διοίκηση, στόχος είναι 
ένα συνεχώς υπό βελτίωση «τώρα» και 
ένα ασφαλές και υποσχόμενο «αύριο».

Για να περάσουμε στο αύριο, θα χρει-
αστεί να αντιμετωπίσουμε και την παν-
δημία του κορωνοϊού. Οι σταθμοί μας 
λειτουργούν με πολύ αυστηρά πρωτό-

κολλα, με συγκεκριμένες οδηγίες, και 
αυτές τις πρώτες εβδομάδες έναρξης της 
σχολικής χρονιάς, η προσοχή μας εφι-
στάται εκεί. Τα μέτρα που έχουν ανακοι-
νωθεί τηρούνται κατά γράμμα και είναι 
αυτά που κάθε μέρα μας επιτρέπουν να 
είμαστε περήφανοι, κι εγώ ως Πρόεδρος 
ιδιαίτερα, για την απουσία οποιουδήποτε 
κρούσματος στους παιδικούς σταθμούς 
του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

Ένα Covid-FREE σχολικό περιβάλ-
λον είναι το πρώτο που πρέπει να προ-
σφέρουμε αυτή τη στιγμή στα παιδιά. Η 
προσαρμογή πραγματοποιείται σταδιακά, 
τόσο στις νέες συνθήκες όσο και σχετικά 
με τα νέα παιδιά που γράφτηκαν φέτος 
πρώτη χρονιά. Επιλέγονται δραστηρι-
ότητες και παιχνίδια βάσει της καταλ-
ληλόλητάς τους για την προστασία των 
παιδιών και την αποφυγή δημιουργίας 
πιθανών εστιών μόλυνσης. Είναι ιδιαίτε-

ρα θετικό πως σε αυτήν την προσπάθεια, 
τα παιδιά είναι όχι απλά συνεργάσιμα, 
αλλά και υπεύθυνα. Έχουν γνώση των 
συνθηκών και φροντίζουν ακόμα και 
μόνα τους για την υγιεινή τους.

Καθώς είναι οι πρώτες ακόμα εβδο-
μάδες λειτουργίας μας, επικεντρωνόμα-
στε, όπως είπαμε, στην προσαρμογή των 
παιδιών. Η προσαρμογή αυτή διαρκεί 
συνήθως περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ 
πολλές φορές χρειάζεται και ένας μήνας. 
Είμαστε λοιπόν, σε πολύ πρώιμο στάδιο 
αυτή τη στιγμή. Η ψυχολόγος μας ωστό-
σο, έχει παρατηρήσει ότι η πανδημία του 
Covid-19 είχε και μία θετική επίδραση 
στην προσαρμογή των παιδιών. Το γε-
γονός ότι οι γονείς δεν επιτρέπεται να 
εισέλθουν στον σταθμό, διευκολύνει τον 
αποχωρισμό καθώς το άγχος του γονέα 
και το άγχος του παιδιού δεν μπορούν να 
συνυπάρξουν και να επηρεάσουν αρνητι-

κά το παιδί. Σίγουρα βέβαια δεν είναι όλα 
τα παιδιά ίδια και κάποια αντιμετωπίζουν 
πιο δύσκολα τον αποχωρισμό.

Όταν περάσει το στάδιο της προσαρ-
μογής θα φανεί και κατά πόσο η παν-
δημία και οι οδηγίες που ακολουθούμε, 
επηρεάζουν τη λειτουργία μας. Μέχρι 
τότε, ως Πρόεδρος, μέριμνά μου είναι να 
έχουμε μία άρτια από όλες τις πλευρές 
οργάνωση, ώστε να επιτρέπεται το καλύ-
τερο τόσο διοικητικά όσο και εκπαιδευ-
τικά. Ο δρόμος για το υπόλοιπο της χρο-
νιάς είναι μακρύς και απαιτεί συνέπεια 
και εργατικότητα, ωστόσο δε θα διστάσω 
να πω, ότι μέχρι τώρα ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. 
αποτελεί πρότυπο.

• Ο Κώστας Ιακώβου είναι πρόε-
δρος του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, 
παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α  Ι Α Κ Ω Β Ο Υ * 

Οι σταθμοί μας 
λειτουργούν με 
πολύ αυστηρά 
πρωτόκολλα, με 
συγκεκριμένες 
οδηγίες, και αυτές τις 
πρώτες εβδομάδες 
έναρξης της σχολικής 
χρονιάς, η προσοχή 
μας εφιστάται εκεί

opinion
Έναρξη της σχολικής χρονιάς με αντισηπτικά, προσαρμογή 

και το βλέμμα στο αύριο για τον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.!
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Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον η ELPEDISON, 
o πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος εναλλακτικός προμη-
θευτής ρεύματος, με δυναμική παρουσία και στην αγορά 
του Φυσικού Αερίου, διασφαλίζει μία διαδικασία ηλε-
κτροπαραγωγής, με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες της στη 
Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούν 
αποκλειστικά με καύσιμο φυσικό αέριο. 

Οι καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάζει και παρέχει 
συνεχώς μέσω της διεθνούς τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
της η ELPEDISON βοηθά πάνω από 250.000 πελάτες της 
οι οποίοι βελτιστοποιούν την ενεργειακή τους κατανάλω-
ση και, επομένως, μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό και 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Βάσει του οράματος της εταιρίας που ως ηγέτης στην 
παροχή κορυφαίων και καινοτόμων ενεργειακών λύσε-
ων, προσθέτει καθημερινά και με συνέπεια, αξία στην ελ-
ληνική κοινωνία, δεσμεύεται να παράγει και να προμη-
θεύει ηλεκτρική ενέργεια με ασφάλεια, συνεισφέροντας 
στην ενεργειακή επάρκεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς 
και στην οικονομική ευημερία της χώρας και των τοπι-
κών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

ELPEDISON DriveGreen
Το επόμενο σημαντικό βήμα της ELPEDISON είναι η 

αγορά των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, δηλώνοντας πα-
ρούσα στην επόμενη ημέρα της μετακίνησης. Προσφέρο-
ντας μια ολιστική υπηρεσία, σε οικιακούς και εταιρικούς 
πελάτες, από την παροχή ενός νέου σύγχρονου φορτιστή 
ηλεκτρικών οχημάτων, μέχρι τις απαραίτητες υπηρεσίες 
εγκατάστασής του και την παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών για την καλύτερη διαχείρισή του. 

Οι «έξυπνοι» φορτιστές δίνουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες να απολαμβάνουν μία σειρά από επιπλέον λει-
τουργίες, όπως την παρακολούθηση και διαχείριση της 
φόρτισης του αυτοκινήτου του, μέσω της αντίστοιχης 
εφαρμογής στο κινητό του. 

ELPEDISON Green Certificate
Η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για το περιβάλλον 

και προσφέρει στους επιχειρησιακούς της πελάτες, Χα-
μηλής Τάσης, την υπηρεσία ELPEDISON Green και στους 
επιχειρησιακούς της πελάτες, Μέσης και Υψηλής Τάσης, 
την υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate. Οι υπηρεσίες 
ELPEDISON Green και ELPEDISON Green Certificate εξα-
σφαλίζουν στον πελάτη ότι η ενέργεια που καταναλώνει 
προέρχεται 100% από ανανεώσιμες πηγές. 

ELPEDISON Energy Efficiency Services
Οι υπηρεσίες ELPEDISON Energy Efficiency Services 

προφέρουν μια συνολική προσέγγιση 360ο, που περι-
λαμβάνει την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, την 
εγκατάστασή του, την πρόσβαση σε μία καινοτόμα cloud 
πλατφόρμα καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες. 

ELPEDISON SmartHome 
Η νέα σειρά υπηρεσιών ELPEDISON SmartHome προ-

σφέρει σε νοικοκυριά και σε μικρές επιχειρήσεις τη δυ-
νατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω των καινο-
τόμων λύσεων οικιακού αυτοματισμού και διαχείρισης. 
Μεταξύ των υπηρεσιών, με το «έξυπνο» θερμοστάτης, ο 
πελάτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μια νέα λύση 
διαχείρισης της θέρμανσής του, όπως και με τις «έξυ-
πνες» κάμερες, οι οποίες παρέχουν ασφάλεια, με τον 
πλέον εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο.  

ELPEDISON Net Metering
Στο πλαίσιο συνεχούς προσπάθειας μείωσης του 

ενεργειακού αποτυπώματος των πελατών της, δημιουρ-
γήθηκε η υπηρεσία ELPEDISON Net Metering, με στόχο 
την προώθηση της βιώσιμης αυτοπαραγωγής. Έτσι, η 
εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό του πελάτη, όλες 
τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, εγκατάστα-
σης και ενεργοποίησης του φωτοβολταϊκού συστήματος 

για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό. Επιπροσθέτως, προσφέ-
ρει ευέλικτα προγράμματα, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
πελάτη, να εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής 
που ταιριάζει καλύτερα στο ενεργειακό του προφίλ.

Ο Ενεργειακός Συμψηφισμός ή Net Metering, αποτε-
λεί τη δημοφιλέστερη λύση για ένα σπίτι ή μία επιχείρη-
ση που έχει στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. 
Μέσω της αυτοπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές όπως η ηλιακή, ο καταναλωτής συμβάλλει στη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία 
του περιβάλλοντος, καλύπτοντας παράλληλα τις ενερ-
γειακές του ανάγκες. 

Σύντομα η ELPEDISON πρόκειται να επεκτείνει τις 
«πράσινες» υπηρεσίες της και σε άλλες λύσεις που δι-
ευκολύνουν  την καθημερινή ζωή των πελατών της 
ενώ,  παράλληλα, προσφέρουν σημαντική εξοικονόμη-
ση ενέργειας για το σπίτι, τις μικρές αλλά και τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Στόχος της ELPEDISON, με τις «πράσινες» 
υπηρεσίες της σε συνδυασμό και με τις ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικές τιμές που παρέχει, τόσο στο ρεύμα όσο και στο 
φυσικό αέριο, είναι να μειώνει σημαντικά το ενεργειακό 
κόστος των πελατών της, την κατανάλωσή τους σε ενέρ-
γεια άρα και το συνολικό αποτύπωμά τους στο περιβάλ-
λον.

Info: Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.elpedisongreen.gr 

Φιλικές στο περιβάλλον καινοτόμες υπηρεσίες που μειώνουν το ενεργειακό κόστος 

ELPEDISON:  Πράσινο «ΠΑΡΩΝ»
για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ 
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Η προστασία της Δημόσιας Υγείας εί-
ναι πέρα και πάνω από κάθε οικονομική 
πραγματικότητα και αυτό έγινε προφανές 
από το γεγονός ότι η 85η ΔΕΘ δεν θα 
πραγματοποιηθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. 

Όμως ο κορυφαίος θεσμός της Θεσ-
σαλονίκης, που μετρά 94 χρόνια Ιστορίας 
και 84 διοργανώσεις, δεν θα σιγήσει, κα-
θώς από τις 11-20 Σεπτεμβρίου η ΔΕΘ-
Helexpo διοργανώνει ένα πολιτικο-οικο-
νομικό φόρουμ, το Thessaloniki Helexpo 
Forum, δηλώνοντας παρούσα στις ρα-
γδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

«Πολιτική, Οικονομία & Κοινωνία. 
Αναζητώντας την Ισορροπία» είναι το 
θέμα του Thessaloniki Helexpo Forum.

Στο πλαίσιο του Forum θα τεθούν επί 
τάπητος όλα τα επίκαιρα και φλέγοντα 
ζητήματα που απασχολούν την πολιτική, 
την οικονομία και την κοινωνία στις νέες 
συνθήκες που έχει διαμορφώσει η παν-
δημία. 

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώ-
ρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
σε 23 διαφορετικά πάνελ υπουργοί, εκ-
πρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματικών 
φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων, αυ-
τοδιοίκησης, αλλά και θεσμικοί παράγο-
ντες θα εκκινήσουν για πρώτη φορά τον 
διάλογο για τις συνέπειες της πρωτοφα-
νούς υγειονομικής κρίσης, αλλά και για 
την επόμενη ημέρα και τις προκλήσεις 
της. Από τον τουρισμό, την υγεία και τις 
νέες τεχνολογίες μέχρι την ενέργεια, 
τη βιομηχανία και τις επενδύσεις και 
από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη 
Θεσσαλονίκη και τις προοπτικές της, οι 
συμμετέχοντες στα θεματικά πάνελ του 
Thessaloniki Helexpo Forum θα προ-
σπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε 
μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν 
ιδιαίτερα επιτακτικά στις συνθήκες που 
ζούμε.

Η ΔΕΘ-Helexpo, μετά την ματαίω-
ση της 85ης ΔΕΘ, την οποία υπαγόρευ-
σε η πανδημία, δίνει με το Thessaloniki 
Helexpo Forum δυναμικό «παρών» και 
βάζει τη Θεσσαλονίκη για μία ακόμη 
φορά στο επίκεντρο των πολιτικών και 
οικονομικών γεγονότων. Πρόκειται άλ-
λωστε για την πρώτη μεγάλη διοργάνω-
ση μετά το ξέσπασμα της πρωτοφανούς 
αυτής υγειονομικής κρίσης που θα δώσει 

τον τόνο για τις οικονομικές και πολιτικές 
εξελίξεις του επόμενου διαστήματος. 

Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας παρα-
μένει ενεργός και παρακολουθεί μέρα 
με τη μέρα τα όσα συμβαίνουν στην εκ-
θεσιακή βιομηχανία, η οποία καλείται να 
επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να 
εφεύρει νέους τρόπους για να εξέλθει 
της δύσκολης αυτής περιόδου. Έχοντας 
άλλωστε μπροστά του την προοπτική 
που δημιουργεί η δρομολογούμενη ανά-
πλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού 
κέντρου Θεσσαλονίκης, σχεδιάζει το 
εκθεσιακό της μέλλον με αισιοδοξία και 
ανανεωμένη δυναμική.  

Το κορυφαίο project που “τρέχει” η 
ΔΕΘ-Helexpo είναι αναμφίβολα η ανά-
πλαση του εκθεσιακού κέντρου της Θεσ-
σαλονίκης.

Στόχος είναι το 2026 να γιορτάσει η 
Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια της ΔΕΘ στο 
νέο εκθεσιακό κέντρο.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης επικύ-
ρωσε πρόσφατα το Πολεοδομικό Σχέδιο 
Εφαρμογής, που αποτελεί τον υποκεί-
μενο σχεδιασμό του Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου για το νέο εκθεσιακό κέντρο της 
πόλης.

Ήδη, το «πράσινο φως» για το Πολε-
οδομικό Σχέδιο Εφαρμογής «άναψε» το 
Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θε-
μάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), 
φέρνοντας εγγύτερα στην αφετηρία ένα 
έργο προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, 
που εκτιμάται ότι θα αλλάξει τη φυσιο-
γνωμία του ιστορικού κέντρου της πό-
λης, δίνοντας άλλη μορφή στα περίπου 

176 στρέμματα γης.
Είχε προηγηθεί η έγκριση του Ει-

δικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου, από το 
Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
(ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το επόμενο βήμα είναι η προκή-
ρυξη του διεθνούς αρχιτεκτονικού δι-
αγωνισμού για την ανάπλαση, ενώ το 
φθινόπωρο προβλέπεται να αρχίσουν 
οι διαδικασίες διερεύνησης των πηγών 
χρηματοδότησης, ώστε να οριστικοποιη-
θεί το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα του 
έργου. 

Από το επόμενο έτος θα εκκινήσουν 
οι τεχνικές μελέτες και οι διαδικασί-
ες αδειοδότησης, προκειμένου τα έργα 
ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου να 
αρχίσουν το 2022-2023, με στόχο την 
ολοκλήρωσή τους το 2026.

Το νέο εκθεσιακό κέντρο θα περι-
λαμβάνει και ελεύθερο χώρο, συνολικής 
έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων, ο οποί-
ος θα αρχίζει από τα βορειοανατολικά της 
έκτασης, από το ύψος του συνεδριακού 
κέντρου «Ι.Βελλίδης» και συνεχίζοντας 
προς τα νότια και δυτικά, θα φτάνει μέ-
χρι τις οδούς Αγγελάκη και Αλεξάνδρου 
Σβώλου, κοντά στην Πλατεία Σιντριβανί-
ου και τον εκεί σταθμό του Μετρό. 

*Ο Κυριάκος Ποζρικίδης είναι διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – Helexpo 

Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Π Ο Ζ Ρ Ι Κ Ι Δ Η *

Το κορυφαίο project 
που «τρέχει» 
η ΔΕΘ-Helexpo 
είναι αναμφίβολα 
η ανάπλαση του 
εκθεσιακού κέντρου 
της Θεσσαλονίκης

opinion

Αναζητώντας την ισορροπία 
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Από τον περασμένο Μάρτιο, η χώρα 
μας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές 
εξωγενείς -και άρα απρόβλεπτης εξέλι-
ξης- προκλήσεις. Κυρίως μάλιστα με την 
τουρκική προκλητικότητα και τον κορο-
νοϊό. Αλλά και με τις αναπόφευκτες οι-
κονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
πανδημίας. Η ύφεση -όπως σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη- κάνει πρωτόγνωρη βου-
τιά αφήνοντας βαρύ αποτύπωμα στην 
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. 
Κρίσιμοι κλάδοι της οικονομίας και χι-
λιάδες συμπολίτες μας περιέρχονται σε 
δύσκολη θέση, καθώς μειώνονται δρα-
ματικά τα έσοδά τους και εξαντλούνται 
οι αντοχές τους. Θα έχουμε λοιπόν ένα 
δύσκολο -πολύ δύσκολο- χειμώνα. Ένα 
διαβολεμένο εξάμηνο, σε μια παγκόσμια 
καταχνιά.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, την ώρα αυτή 
σύνεση και αποφασιστικότητα, εθνική 
αυτοπεποίθηση και ομοψυχία για να αντι-
μετωπίσουμε την τουρκική προκλητικό-
τητα. Και βέβαια ενίσχυση των Ενόπλων 
Δυνάμεών μας σε οπλικά συστήματα και 
ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυναμική 
ανάταξη της πολεμικής μας βιομηχανίας, 
που μπορεί, άλλωστε να συμβάλει στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας.

Χρειαζόμαστε χρονική επέκταση και 
διεύρυνση των μέτρων στήριξης στις επι-
χειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους 
ανέργους, προκειμένου να αντέξουν τις 
δυσκολίες που απλώνονται στο επόμενο 
διάστημα, να κρατηθεί όρθιος ο παραγω-
γικός ιστός και να διατηρηθεί ζωντανή 
η δυνατότητα δυναμικής  επανεκκίνη-
σης την επόμενη μέρα. Χωρίς, ωστόσο, 
να καταφεύγουμε σε λαϊκισμούς που 
μπορεί να τινάξουν στον αέρα την εμπι-
στοσύνη που κατέκτησε η χώρα μας και 
απεικονίζεται ξεκάθαρα στο ιστορικά χα-
μηλό επιτόκιο του τελευταίου δεκαετούς 
κρατικού ομολόγου.

Χρειάζεται να συνεχίσουμε και τις 
μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος 
μας για να αποκτήσει γόνιμο επενδυτικό 
έδαφος. Και ταυτόχρονα ένα δυναμικό, 
ρεαλιστικό και διορατικό σχέδιο ανά-
πτυξης προσανατολισμένο σ’ αυτά που 
έρχονται.  Έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε 
χωρίς καμιά απολύτως καθυστέρηση την 

τεράστια οικονομική δύναμη πυρός των 
72 δις ευρώ που εξασφαλίσαμε από την 
Ε.Ε. και να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλά-
δα.

Για όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση και η 
Κοινοβουλευτική μας Ομάδα εξαντλούμε 
κάθε δυνατότητα. Χωρίς ωραιοποιήσεις, 
αλλά με συγκεκριμένες δράσεις και μέ-
τρα που ξεπερνούν τα 24 δις ευρώ στη-
ρίζουμε την επιχειρηματικότητα και τον 
κόσμο της εργασίας. Και ταυτόχρονα, 
διασφαλίζουμε, με σχέδιο και όραμα, τις 
προϋποθέσεις για ένα δυναμικό ξεκίνη-
μα την επόμενη μέρα. Έτσι ώστε η οικο-
νομία μας να εκτιναχθεί σαν συμπιεσμέ-
νο ελατήριο, στους πρώτους μήνες του 
2021, όταν ο κορονοϊός θα χτυπιέται από 
τα πρώτα εμβόλια και οι οικονομίες του 
κόσμου θα μπαίνουν ξανά σε αναπτυξι-
ακή τροχιά. 

    Το συμπέρασμα είναι πλέον 
ξεκάθαρο: Μετά το διαβολεμένο εξά-
μηνο που διανύουμε, έρχεται σίγουρα η 
άνοιξη. Χτίζουμε ήδη δρόμο που δεν θα 
αφήσει πίσω κανένα και σίγουρα θα μας 
πάει πολύ ψηλότερα. Χρειάζεται, λοιπόν, 
να κρατηθούμε λίγο ακόμα. Με εμπιστο-
σύνη στις δυνάμεις μας και πίστη στην 
Πατρίδα μας.

*Ο Σταύρος Καλαφάτης είναι βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης και γενικός 
γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας 
της Νέας Δημοκρατίας.

Τ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Κ Α Λ Α Φ Α Τ Η *

Χτίζουμε ήδη δρόμο 
που δεν θα αφήσει 
πίσω κανένα και 
σίγουρα θα μας πάει 
πολύ ψηλότερα

opinion

Διαβολεμένο εξάμηνο, λίγο πριν την αυγή
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«Θα υπάρξει ‘άνοιξη’ με τον τρόπο 
που διοικούμε και με τον τρόπο που αντι-
μετωπίζουμε τα προβλήματα του ελλη-
νικού λαού» τόνισε  ο Πρωθυπουργός  
Κυριάκος Μητσοτάκης  κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης  που είχαμε μαζί του, οι 
βουλευτές  από τις δύο εκλογικές περι-
φέρειες της Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα 
αισιοδοξίας από τη Θεσσαλονίκη, σε μία 
περίοδο που η πόλη μας  το είχε ανάγκη, 
αφού οι πρωτόγνωρες συνθήκες που 
ζούμε οδήγησαν σε αναστολή της ΔΕΘ.  

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο ιός βρίσκεται 
ανάμεσά μας , ότι  δοκιμάζει τις αντο-
χές μας με την επιμονή που δείχνει, και 
η ματαίωση της φετινής ΔΕΘ γίνεται στο 
πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που έλαβε η 
κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό της 
εξάπλωσής του, μετά από υπόδειξη των 
λοιμωξιολόγων. 

 Επιπλέον  μας στεναχωρεί, γιατί αν 
εξαιρέσουμε την εμπορική και οικονομι-
κή διάσταση της ΔΕΘ, δεν πρέπει να πα-
ραγνωρίζουμε το γεγονός ότι αποτελεί 
τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης. 

 Όμως, προτεραιότητα και μέλημα 
της κυβέρνησης και του ίδιου του πρω-
θυπουργού είναι η προστασία της υγείας 
επισκεπτών, εργαζομένων και όλων των 
πολιτών. 

Το πολιτικο-οικονομικό Thessaloníki 
Helexpo Forum που διοργανώνεται σε 
αντικατάσταση της ακυρωθείσας 85ης 
ΔΕΘ , μέσα από το οποίο  θα αναλυθούν 
όλες οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών,  
με πάνελ και  θέματα που θα αφορούν 
την οικονομία και την κοινωνία, είναι μια 
σωστή και σημαντική πρωτοβουλία της 
Διοίκησης της ΔΕΘ.

 Γιατί  παρ΄ όλες  τις δυσκολίες, η 
Θεσσαλονίκη θα είναι και πάλι παρούσα 
στα χρηματοοικονομικά δρώμενα της 
Χώρας. 

Στο φόρουμ αναμένεται ο Πρωθυ-
πουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης να πα-
ρουσιάσει τις  θέσεις και το οικονομικό 
πρόγραμμα της κυβέρνησης, για τη στή-
ριξη της οικονομίας  που έχει χτυπηθεί 
από την πανδημία του Κορωνοϊού, τις 
μεταρρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το 
εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και αναφορικά 
με τη Θεσσαλονίκη, ζητήματα που αφο-

ρούν τις αστικές συγκοινωνίες, το μετρό, 
το έργο του flyover, το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης, τη ΔΕΘ,  το ThessINTEC, το 
πάρκο καινοτομίας , τα μεγάλα αναπτυ-
ξιακά έργα τα οποία αφορούν την Βόρεια 
Ελλάδα κ.α.

Η ενίσχυση και η στήριξη επιχειρή-
σεων, νοικοκυριών, εργαζομένων και 
ευάλωτων κοινωνικών τάξεων,  η συ-
νέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της δη-
μόσιας περιουσίας, η μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών και των εργοδο-
τικών εισφορών, οι επενδύσεις υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 
η ενίσχυση του αγροτικού τομέα και οι 
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτο-
μία, την ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
θα  είναι τα όπλα μας για την επόμενη 
ημέρα, για να καταστεί η οικονομία 
μας ανταγωνιστική.

Η φετινή ιδιαίτερη ΔΕΘ,  θα πρέ-
πει να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας 
και αισιοδοξίας. Του χρόνου τέτοια 
εποχή, έχοντας αφήσει πίσω τα ση-
μερινά προβλήματα, να πετύχουμε 
την καλύτερη διοργάνωση της ΔΕΘ.

*Ο Σάββας Αναστασιάδης είναι 
βουλευτής της ΝΔ στη Β’ περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Σ Α Β Β Α  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Η * 

Η Θεσσαλονίκη θα είναι και πάλι 
παρούσα στα χρηματοοικονομικά 

δρώμενα της Χώρας. 

opinion

Μετά τον δύσκολο χειμώνα θα έρθει η άνοιξη
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Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ως 
χώρα και ως Κυβέρνηση, μία πρωτοφανή 
υγειονομική κρίση, η οποία αλλάζει συ-
νεχώς τα δεδομένα και καθιστά δύσκο-
λες τις προβλέψεις. 

Πρωτίστως, ήλθαμε αντιμέτωποι με 
μία άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγει-
ονομική απειλή, μία μεγάλη μάχη για την 
υγεία μας, για τις οικογένειές μας, για 
τους εαυτούς μας, για τις ζωές μας. Ταυ-
τόχρονα, βρεθήκαμε – όπως και ολό-
κληρος ο πλανήτης - αντιμέτωποι και με 
μία οικονομική παράλυση, συνέπεια της 
πανδημίας, που πλήττει τους πάντες. Γι’ 
αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπρο-
στά σε αυτή την υγειονομική τραγωδία, 
ήταν ένας από τους οκτώ Ευρωπαίους 
ηγέτες που τον προηγούμενο Μάρτιο, 
διαβλέποντας τις ανυπολόγιστες συ-
νέπειες της πανδημίας, απαίτησαν 
την άμεση και γενναία επέμβα-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
αυτή την δύσκολη μάχη. Απο-
τέλεσμα αυτών των πιέσεων 
ήταν η ιστορική συμφωνία των 
Ευρωπαίων ηγετών τον Ιούλιο 
για δέσμη μέτρων στήριξης των 
οικονομιών που ‘λύγισαν’ υπό το 
βάρος της πανδημίας του κορω-
νοϊού και των μαζικών lockdowns, 
διαθέτοντας στην χώρα μας ένα πα-
κέτο πολλαπλάσιο του εμβληματικού 
προγράμματος Μάρσαλ, συνολικού 
ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Μία μεγάλη ευκαιρία για την 
Ελλάδα για να επενδύσουμε 
στην ανάκαμψη της χώρας 
μας και στην βελτίωση της 
ζωής των Ελλήνων. Από 
αυτό το ποσό θα δοθούν 
19,5 δις ως έκτακτη επι-
χορήγηση, τα 12,5 δις 
με τη μορφή ευνοϊκού 
δανεισμού και τα υπό-
λοιπα 40 δις του πακέ-
του θα έρθουν μέσω 
του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού 
πλαισίου. 

Όπως ξε-
κ α θ ά ρ ι σ ε 
ο ίδιος ο 
Π ρ ω -

θυπουργός, τα χρήματα θα επενδυθούν 
προς όφελος όλων των Ελλήνων. Στον 
κόσμο της εργασίας, στην στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, σε ελαφρύνσεις 
στα νοικοκυριά από φορολογικά βάρη, 
σε πολιτικές πράσινης μετάβασης, στον 
ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Ένα προσχέ-
διο της έκθεσης της Επιτροπής για την 
Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονο-
μίας είναι ήδη έτοιμο, υποδεικνύοντας 
15 άξονες για τον εκσυγχρονισμό, την 
ανασυγκρότηση και τον συνολικό παρα-
γωγικό αναπροσανατολισμό της εθνικής 
οικονομίας. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα 
έχει συνταχθεί το βασικό σχέδιο και θα 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όπως 

έχουμε δε-
σμευ-

θεί, 

το σχέδιο αυτό θα έλθει προς συζήτηση 
και στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Θα λη-
φθούν υπόψιν οι προτάσεις όλων των 
κομμάτων. Τέλος, στις 15 Οκτωβρίου θα 
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Φυσικά, το Ταμείο Ανάκαμψης και το 
νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
θα τεθούν σε ισχύ από το 2021. Με τα κε-
φάλαια, όμως, του προγράμματος SURE 
για φέτος και με την άμεση έγκριση, ως 
προκαταβολή, του 10% του ποσού του 
Ταμείου Ανάκαμψης που αναλογεί σε 
κάθε χώρα, μπορούμε να έχουμε ένα μα-
ξιλάρι ρευστότητας και ασφάλειας ώστε 
να ξεκινήσουμε, όσο το δυνατόν συντο-
μότερα, ένα μεγάλο αναπτυξιακό βήμα. 

Εξαιτίας της πανδημίας έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο και 
απαιτητικό χειμώνα. Με περισσότερα, 
όμως, όπλα και εργαλεία στην διάθεσή 
μας. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχου-
με μπροστά μας. Το είχε πει και ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγ-
μή. Όχι μόνο δεν κρύψαμε τον δύσκολο 
δρόμο που έχουμε μπροστά μας, αλλά 
μιλήσαμε έγκαιρα για τις επιπτώσεις της 
πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης στην ελληνική οικονομία. Δεν 
σταματήσαμε τις αναγκαίες παρεμβά-
σεις. Έχουμε φυλάξει εφεδρείες για να 

στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, 
τον κάθε πολίτη ξεχωρι-

στά. 

Τώρα είναι η στιγμή και η μεγάλη ευ-
καιρία με το ‘οξυγόνο’ των 72 δις να σχε-
διάσουμε σωστά, να εργαστούμε σκληρά 
και να διασφαλίσουμε τις δυνατότητες 
απορρόφησης των κονδυλίων. Ελπίζου-
με το 2021 να αφήσουμε οριστικά πίσω 
μας την κρίση, να προχωρήσουμε στην 
ανάκαμψη της οικονομίας μας και να 
έχουμε βάλει τα θεμέλια για μία σημαντι-
κή ανάπτυξη. 

* Ο Κώστας Γκιουλέκας είναι βου-
λευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης και πρό-
εδρος διαρκούς επιτροπής εθνικής 
άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων 
της Βουλής των Ελλήνων

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α  Γ Κ Ι Ο Υ Λ Ε Κ Α * 

Εξαιτίας της 
πανδημίας έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε 
έναν δύσκολο και 
απαιτητικό χειμώνα. 
Με περισσότερα, 
όμως, όπλα και 
εργαλεία στην 
διάθεσή μας

opinion

Ταμείο Ανάκαμψης: 72 δις για την οικονομία!
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Καιρός ήταν! 100 εκ χρωστούν τα νοι-
κοκυριά στην Εφορία, 30εκ στον ΕΦΚΑ, 
100εκ στις Τράπεζες και στα Funds. 
Εκτός αυτών το 48% των Ελλήνων δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτα οικο-
νομικά έξοδα μεταξύ των οποίων ακόμα 
και οι κηδείες, σύμφωνα με έρευνα της 
Eurostat. Ακόμα χειρότερη είναι η εικό-
να που προκύπτει από τα στοιχεία της 
Eurostat για την κατά κεφαλήν κατα-
νάλωση σε όρους Μονάδων Αγοραστι-
κής Δύναμης (με μία Μονάδα αγοράζει 
κανείς την ίδια ποσότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών σε όλες τις χώρες). Το μέσο 
εισόδημα των Ελλήνων όσο και η μέση 
κατανάλωσή τους είναι από τα χαμηλό-
τερα στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη. Ει-
δικότερα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 76% του 
μέσου όρου της Ε.Ε. το 2017, από 77% 
το 2016 και 79% το 2015. Εξ ου και οι 
ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις. 

Ο νέος νόμος προβλέπει πλήρη απαλ-
λαγή του οφειλέτη από τα χρέη του προς 
τράπεζες, Δημόσιο ή άλλους πιστωτές, 3 
χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης. 
Πρόκειται για τη δεύτερη ευκαιρία που 
δίνεται στα νοικοκυριά να συνεχίσουν 
τη ζωή τους απαλλαγμένα από τα χρέη 
του παρελθόντος, που θα καλυφθούν εν 
μέρει από την ρευστοποίηση της περι-
ουσίας τους με όρους όμως προστασίας 
συνθηκών μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
Ειδικότερα, για οφειλέτες των οποίων η 
πτώχευση προκάλεσε την απώλεια της 
κύριας κατοικίας τους ή πάγιου περιου-
σιακού τους στοιχείου, τότε η απαλλαγή 
έρχεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
ήδη από τον πρώτο χρόνο της κήρυξης 
πτώχευσης. 

Ο νέος νόμος περιέχει ειδική πρόνοια 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να 
διαμένουν στην πρώτη τους κατοικία, 
αφού όμως χάσουν την κυριότητα του 
ακινήτου τους. Στην περίπτωση αυτή, το 
ακίνητο θα αγοράζεται από έναν ιδιωτι-
κό φορέα που θα επιλεγεί ύστερα από 
διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος 
θα υποχρεούται να το εκμισθώνει στα 
νοικοκυριά που θεωρούνται ευάλωτα, 
προκειμένου να αποτραπεί η έξωσή τους 
από την πρώτη τους κατοικία. Ο οφειλέ-

της θα έχει το δικαίωμα να μισθώσει το 
ακίνητό του από τον φορέα για 12 έτη, με 
δικαίωμα στο τέλος επαναγοράς σε εύ-
λογο τίμημα. 

Το ενοίκιο θα ορίζεται με βάση το 
επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Σημαντι-
κότατη είναι η πρόβλεψη για επιδότηση 
του ενοικίου με βάση τις διατάξεις που 
ισχύουν για τη χορήγηση στεγαστικού 
επιδόματος. Ο νέος κώδικας δίνει τη δυ-
νατότητα της εξωδικαστικής ρύθμισης 
οφειλών, που επιδιώκεται να λειτουργή-
σει ως η πρώτη ευκαιρία αποτροπής της 
οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέω-
σης μέσω της δυνατότητας διαπραγμά-
τευσης του οφειλέτη με τους πιστωτές 

του, δηλαδή τις τράπεζες, το Δημόσιο 
και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 
Προβλέπεται λοιπόν διαδικασία πρό-
σβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή 
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα 
οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστά-
σεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αφε-
ρεγγυότητα και να επισημαίνουν στον 
οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρα-
σης. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται 
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης 
του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και 
τους Επαγγελματικούς Φορείς (Επιμε-
λητήρια Επαγγελματικούς Συλλόγους). 

Εδώ έγκειται η μεγάλη πρόκληση. Το 
μυστικό της επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 
τόσο σημαντικής καινοτομίας. Η διά-
γνωση των ευαλώτων, η ενημέρωση και 
καθοδήγηση τους. Τούτο είναι δυνατόν 
μόνον όταν υπάρχει η δυνατότητα της 
εξατομικευμένης προσέγγισης και προ-
σωπικής επαφής. Ακόμη και η χρήση των 
ηλεκτρονικών εργαλείων είναι για μεγά-
λα τμήματα του πληθυσμού απροσπέ-
λαστη. Όσο κατεβαίνουμε την κοινωνική 
κλίμακα ακόμη και οι τελειότερες πλατ-
φόρμες αποκτούν αισθητηριακή αφασία. 
Δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση του 
λαού. Η λύση ευρίσκεται στις υπηρεσίες 
προσέγγισης. Η δημιουργία Γραφείων 
Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανει-
οληπτών σε κάθε Δήμο της χώρας (με 
χρηματοδότηση του από τους ΚΑΠ. Και 
όχι το περιστασιακό ΕΣΠΑ) η λειτουργι-
κή τους ένταξη στα Κέντρα Κοινότητος, η 
στελέχωση αυτών πχ από το προσωπικό 
που έχει ήδη προσληφθεί για την Βοή-
θεια στο σπίτι . Είναι πράγματι μοναδική 
ευκαιρία, η πρώτη στα 200 χρόνια κρατι-
κής μας ύπαρξης να οικοδομήσουμε ένα 
κοινωνικό κράτος πρόνοιας και υποστή-
ριξης.

*Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι 
βουλευτής ΝΔ στη Β’ περιφέρεια Θεσ-
σαλονίκης

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Β Α Ρ Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Είναι το νομοσχέδιο 
του νέου Κώδικα 
Διευθέτησης 
Οφειλών και Παροχής 
Δεύτερης Ευκαιρίας, 
που θα κατατεθεί 
άμεσα στην Βουλή.

opinion

Πρώτη Ευκαιρία οικοδόμησης ενός Κοινωνικού Κράτους
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Η κυβέρνηση, διά του ιδίου του Πρω-
θυπουργού, δεσμεύτηκε πέρσι από το 
βήμα της ΔΕΘ για την υλοποίηση μιας 
σειράς παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη, 
κυρίως στο τομέα των υποδομών.

Ένα χρόνο μετά έχουμε, πλέον, χει-
ροπιαστά θετικά αποτελέσματα. Συγκε-
κριμένα:

- Το Flyover, η υπερυψωμένη δηλαδή 
περιφερειακή από το Παπαγεωργίου έως 
τα Κωνσταντινουπολίτικα είναι έτοιμη να 
δημοπρατηθεί ως ΣΔΙΤ και να ανακουφί-
σει κυκλοφοριακά, σε σημαντικό βαθμό, 
την πόλη.

- Έχουν ολοκληρωθεί τα χωρικά σχέ-
δια για την ανάπλαση του Στρατοπέδου 
Παύλου Μελά και της ΔΕΘ και οδεύουμε 
πλέον για την έκδοση των σχετικών Προ-
εδρικών Διαταγμάτων.

- Έχει αναρτηθεί για διαβούλευση 
το χωρικό σχέδιο για την ανάπλαση της 
αλάνας της Τούμπας (γήπεδο ΠΑΟΚ). 

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 
λύσεις για τα δύο μεγάλα προβλήματα 
της πόλης που είναι ο ΟΑΣΘ και το Μετρό.

Για τον ΟΑΣΘ, η εκχώρηση περιαστι-
κών γραμμών στα ΚΤΕΛ και η νομοθέ-
τηση δυνατότητας χρησιμοποίησης του 
leasing του επιτρέπει να σχεδιάζει πλέον, 
σε συνδυασμό και με τη δωρεά 50 λεω-
φορείων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, να 
κυκλοφορούν 550 λεωφορεία στο νομό 
στα τέλη του χρόνου.

Όσον αφορά στο Μετρό η υιοθέτηση 
της απόσπασης και επανατοποθέτησης 
των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, 
έλυσε το γόρδιο δεσμό και παρά τις προ-
σφυγές στο ΣΤΕ, η παράδοση του έργου, 
άσχετα από το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, 
το 2023 είναι απολύτως εφικτή.

Απαιτείται φυσικά εγρήγορση διό-
τι έχουμε ακόμη να επιλύσουμε για τις 
παραπάνω δράσεις και άλλα ζητήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρω:

- Τις πιθανές προσφυγές στο ΣΤΕ για 
το FLYOVER για περιβαλλοντικά θέματα.

- Την εκπόνηση ενός αξιόπιστου 
Business Plan από τη διοίκηση της ΔΕΘ 
με επίκεντρο την εύρεση, κατά τη γνώμη 
μου, ιδιωτών επενδυτών με εξειδίκευση 
στη διοργάνωση Εκθέσεων.

- Την όσο το δυνατόν γρηγορότερη 
δημοπράτηση από τη κυβέρνηση των 

νέων 1000 λεωφορείων για Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη που θα περιλαμβάνει και 
την ηλεκτροκίνηση.

- Τον διεθνή διαγωνισμό για τον φο-
ρέα διαχείρισης του Μετρό, ο οποίος θα 
απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και 
πολύ χρόνο. Μην ξεχνάμε επίσης το θέμα 
της αποζημίωσης των παλαιών μικρομε-
τόχων του ΟΑΣΘ και

- Την συμφωνία μεταξύ Κυβέρνη-
σης και ΠΑΟΚ για την χρησιμοποίηση ως 
έδρας από τον δεύτερο του Καυτατζο-
γλείου.

Αντίπαλοι της κυβερνητικής πολιτι-
κής είναι πάντα τα προβλήματα. Βαδί-
ζουμε σωστά, χωρίς εφησυχασμούς και 
είμαι σίγουρος, ότι το τελικό αποτέλεσμα 
θα μας δικαιώσει.

* Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός, πρώην Γενικός Γραμ-
ματέας Δημοσίων Έργων. Περισσότερα 
άρθρα και απόψεις του μπορείτε να δια-
βάσετε στο site www.efsimopoulos.gr

Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ  Γ .  Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Αντίπαλοι της 
κυβερνητικής 
πολιτικής είναι πάντα 
τα προβλήματα. 
Βαδίζουμε σωστά, 
χωρίς εφησυχασμούς 
και είμαι σίγουρος, ότι 
το τελικό αποτέλεσμα 
θα μας δικαιώσει.

opinion

Τα έργα της Θεσσαλονίκης προχωρούν
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Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη Θεσ-
σαλονίκη, χωρίς να σκεφτούμε την Έκθε-
σή της. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Τρείς λέξεις φορτωμένες με χιλιάδες 
αναμνήσεις  για κάθε Θεσσαλονικιό και 
κάθε Θεσσαλονικιά. 

Η έναρξή της κάθε Σεπτέμβριο σημα-
τοδοτούσε για την πόλη μας την ομαλή 
μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές 
στους ρυθμούς της καθημερινότητας. 
Ήταν μία τελευταία ευκαιρία για διασκέ-
δαση και ανεμελιά. 

Φέτος όμως, σε μία εποχή που όλα 
αλλάζουν λόγω COVID-19, η έκθεση 
ματαιώνεται και χάνει το εμπορικό της 
κομμάτι επιφέροντας καίριο οικονομι-
κό πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και ειδικά 
στους κλάδους που σχετίζονται με το 
μεγαλύτερο γεγονός της πόλης, όπως τα 
ξενοδοχεία, την εστίαση και τα εμπορικά 
καταστήματα. 

Σε πείσμα όμως της παγκόσμιας  παν-
δημίας η ΔΕΘ…(ΔΕΘ)α σιγήσει. Καμία 
μάσκα άλλωστε δεν μπορεί να σβήσει 
την ιστορία της και τη δυναμική της. 

Συμβαδίζοντας με τις νέες συνθήκες, 
η έκθεση  μετεξελίσσεται και μεταμορ-
φώνεται σε πολιτικο-οικονομικό φό-
ρουμ, ένα «μικρό Νταβός» με θέμα  την 
επόμενη μέρα της πανδημίας. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία 
έχω την τιμή να υπηρετώ επί 33 χρόνια, 
ανταποκρίθηκε επάξια στην σκληρή δο-
κιμασία του πρώτου κύματος της υγειο-
νομικής κρίσης.

Παρά τα καλά λόγια όμως που άκου-
σαν οι δήμοι, δεν στηρίχθηκαν οικονομι-
κά από την κεντρική διοίκηση με κίνδυνο 
να καταρρεύσουν κοινωνικό κράτος και 
δομές αφήνοντας εκτεθειμένους τους 
πιο αδύναμους συμπολίτες μας. 

Είναι κάτι που πρέπει να το καταλά-
βει η πολιτεία, η οποία θέλω να πιστεύω 
πως κατανοεί τις νέες δύσκολες συνθή-
κες στις οποίες καλούμαστε να ανταπε-
ξέλθουμε.

Παράλληλα περιμένουμε από  την 
παρούσα  κυβέρνηση να κάνει  αυτό που 
δεν έχουν καταφέρει οι προηγούμενες:   
να υλοποιήσει  τις δεσμεύσεις που ανα-
μένει η   Θεσσαλονίκη για να πάρει οξυ-
γόνο ανάπτυξης, με έργα πνοής από τον 
ΟΑΣΘ και το ΜΕΤΡΟ μέχρι το τεχνολογικό 

πάρκο Thess Intec που θα μπορούσε να 
εξελιχθεί σε θρυαλλίδα καινοτομίας όχι 
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα 
Βαλκάνια.

Η παρούσα κυβέρνηση τα έχει κα-
ταφέρει σε δύσκολους τομείς, όπως η 
υγειονομική κρίση και τα εθνικά θέματα. 
Ας είναι το ίδιο αποτελεσματική και σε 
θέματα της καθημερινότητας των Βορει-
οελλαδιτών.

Την επόμενη μεγάλη μάχη θα τη δώ-
σουμε όλοι μαζί για να βγούμε και πάλι 
νικητές ώστε ασφαλείς και υγιείς να 
γιορτάσουμε  τα 85α γενέθλια της ΔΕΘ 
το 2021 σε συνδυασμό με την επέτειο 
των 200 ετών από την Επανάσταση του 
1821. 

*Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης εί-
ναι δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη και πρόεδρος της Πε-
ριφερειακής Ένωσης των 
δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας

Τ Ο Υ  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ  Κ Α Ϊ Τ Ε Ζ Ι Δ Η *

Καμία μάσκα 
άλλωστε δεν 
μπορεί να σβήσει 
την ιστορία της και 
τη δυναμική της. 

opinion

Η ΔΕΘ…(ΔΕΘ)α σιγήσει.
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Το lockdown των περασμένων μη-
νών και η απροσδόκητη κρίση που προ-
έκυψε εξαιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού άφησαν βαθύ αποτύπωμα σε όλες 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 Κεντρικός στόχος της κυβέρνη-
σης είναι η στήριξη επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών, καθώς και ο περιορισμός των 
απολύσεων και η δημιουργία νέων θέ-
σεων απασχόλησης, που θα επιδιωχθεί 
να επιτευχθεί με έκτακτες οικονομικές 
παρεμβάσεις, αλλά και με μόνιμα μέτρα 
διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

Για τη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να  ενισχυθεί η ρευστότητα 
των επιχειρήσεων, διότι, μετά και την 
απόφαση ματαίωσης διεξαγωγής της 
ΔΕΘ, η τοπική αγορά έχει και αυτή πληγεί 
σημαντικά. 

Στο πλαίσιο θέσπισης νέων μέτρων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας και την 
αύξηση της παραγωγικότητας, είναι απα-
ραίτητο να στηριχθούν οι μικρομεσαίες 
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως 
στην πόλη μας, που αποτελούν τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία, διότι αποδίδουν 
άμεσα στην ελληνική οικονομία και στην 
αγορά εργασίας. Μάλιστα, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις δίνουν στην αγορά εργασίας 6 στις 
10 θέσεις απασχόλησης. Εξάλλου, χωρίς 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν 
ούτε εργαζόμενοι. 

Ως βουλευτής με μακρά επαγγελμα-
τική εξειδικευμένη εμπειρία στο εργατικό 
δίκαιο, από την πρώτη στιγμή που ξέ-
σπασε η πανδημία, είμαι ενεργά παρού-
σα, εκπονώντας διάλογο με φορείς της 
Θεσσαλονίκης και καταθέτοντας τις προ-
τάσεις μου στην Κυβέρνηση στο πλαίσιο 
των κοινοβουλευτικών μου δυνατοτή-
των.

Οι προτάσεις μου βασίζονται στην 
πεποίθηση ότι η στρατηγική πολιτική για 
τη συγκράτηση των απολύσεων και τη 
διατήρηση του εισοδήματος των εργα-
ζόμενων θα ήταν επωφελές να εδράζε-
ται σε δύο παράλληλες ταχύτητες: Η μία 
που θα δημιουργεί ελκυστικές προοπτι-
κές και κίνητρα για τους εργοδότες και 
η άλλη που θα εμπεδώνει το αίσθημα 
ασφάλειας και σταθερότητας για τους 
εργαζόμενους. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσα συγκε-
κριμένες προτάσεις για τη βελτίωση και 
την αναδιαμόρφωση του προγράμματος 
ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράλληλα, έχω επιση-
μάνει ότι είναι αναγκαίο να επιδοτηθούν 
οι ασφαλιστικές εισφορές, καθόσον προ-
βάλει αδήριτη ανάγκη η μείωση του μη 

μισθολογικού κόστους. Επιπρόσθετα, θα 
ήταν επωφελής και η επιδότηση μέρος 
του ΦΠΑ. Και οι δύο αυτές προτάσεις θα 
λειτουργήσουν συνδυαστικά με τη ρήτρα 
διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων 
και όρων εργασίας.  

Η επιδότηση αυτή, εκτός από την 

αποτροπή των απολύσεων, διαθέτει και 
άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως 
ότι η ροή της είναι απόλυτα διαφανής, 
καθώς και ότι «επιστρέφει» πάλι στα τα-
μεία του κράτους ως εγγυημένο έσοδο. 
Οι δύο παραπάνω προτεινόμενες ανα-
μορφώσεις συντελούν στη μείωση  του 
κινδύνου απώλειας εσόδων για το κρά-
τος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλ-
ληλα, βέβαια, καθίσταται απαραίτητη και 
η επιβράβευση του νόμιμου και συνεπή 
επιχειρηματία με τη δυνατότητα εξασφά-
λισης ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας, καθόσον το ποσό της 
στήριξής του είναι ανάλογο με τα επίση-
μα δηλωθέντα στοιχεία. 

Καταλήγοντας, προβάλει αδήριτη 
ανάγκη η συγκράτηση της ανεργίας και 
η στήριξη των επιχειρήσεων. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν προτάσεις που 
μπορούν να μελετηθούν από το κυβερ-
νητικό επιτελείο και αν κριθούν αποτε-
λεσματικές να υιοθετηθούν πάντα στο 
πλαίσιο της υποστήριξης του δύσκολου 
κυβερνητικού έργου και την ανάταση της 
οικονομίας.

*Η Άννα Ευθυμίου είναι Βουλευτής 
ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης και δικηγόρος με 
εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο

Τ Η Σ  Α Ν Ν Α Σ  Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ *

Έχω επισημάνει 
ότι είναι αναγκαίο 
να επιδοτηθούν 
οι ασφαλιστικές 
εισφορές, καθόσον 
προβάλει αδήριτη 
ανάγκη η μείωση 
του μη μισθολογικού 
κόστους

opinion

Προτεραιότητα η στήριξη των επιχειρήσεων και η συγκράτηση της ανεργίας
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Διανύουμε το τελευταίο τετράμηνο 
του 2020 και ο μήνας Σεπτέμβρης εί-
ναι συμβολικός για τη Μακεδονία μας, 
για τη Θεσσαλονίκη. Η Διεθνής Έκθεση, 
που μετρά 84 συνεχείς διοργανώσεις και 
94 χρόνια ιστορίας, αποτελεί κορυφαίο 
γεγονός για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η 
διαφύλαξη ωστόσο της δημόσιας υγεί-
ας ξεπερνά κάθε οικονομική διάσταση 
και στο πλαίσιο αυτό η 85η ΔΕΘ δεν θα 
πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά. 

Παρά τη ματαίωση, ωστόσο, με τη 
μορφή που γνωρίζαμε το θεσμό έως 
και σήμερα,  η παρουσία του Πρωθυ-
πουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη 
και η διεξαγωγή ενός δυνατού πολι-
τικο-οικονομικού φόρουμ, στέλνουν 
το δικό τους μήνυμα προς την τοπική 
κοινωνία, προς όλους εκείνους τους 
φορείς, επιχειρηματίες, που βιώνουν 
τις δικές τους αγωνίες και άγχη, ό,τι 
είμαστε εδώ. Διαχειριζόμαστε το σή-
μερα και την υγειονομική κρίση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και παράλλη-
λα σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα 
με το βλέμμα στραμμένο πάντα στην 
ανάπτυξη.   

Η ανάπτυξη που επιδιώκουμε 
προϋποθέτει εμπιστοσύνη, ασφά-
λεια, κι ανταγωνιστικότητα 
για να έρθουν επενδύ-
σεις, προσλήψεις, 
κερδοφορία, αύξη-
ση μισθών και εν 
τέλει ευημερία.

Σε αυτή την 
κατεύθυνση ερ-
γαζόμαστε και ως 
Γραφείο Πρωθυ-
πουργού στη Θεσ-
σαλονίκη. Απολογι-
σμός του έργου μας, 
είναι ο απολογισμός 
του Κυβερνητικού έρ-
γου στη Βόρεια Ελλά-
δα. Και ο απολογισμός 
πρέπει να μιλάει με έργα, 
όχι με λόγια.

Στον ένα χρόνο λει-
τουργίας του Γραφείου 
πετύχαμε αναμφισβήτητα 
πολλά, έχουμε όμως και συ-
νέχεια . Για όλα όσα οραματι-

ζόμαστε και θέλουμε να αφήσουμε ως 
αποτύπωμα σε αυτό τον τόπο. Σε συνεχή 
επαφή και συνεργασία με όλους τους θε-
σμικούς φορείς της περιοχής τρέχουμε 
ζητήματα που αφορούν κυρίως σε μεγά-
λα έργα και μεγαλόπνοα σχέδια. 

Μέλημά μας να γίνουμε κοινωνοί 
και συμπαραστάτες του κάθε οράματος 
ξεχωριστά και να μπορούμε να φανούμε 

χρήσιμοι και 
α π ο -

τελεσματικοί στην προώθηση θεμάτων 
και στην επίλυση ζητημάτων. Και το πε-
τυχαίνουμε.

Το «Brand «Μακεδονία»», η δημι-
ουργία του πρώτου Διεθνούς Κέντρου 
Επιτάχυνσης Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού  σε συνεργασία με τον τεχνολογικό 
κολοσσό Cisco, το Thessaloniki FlyOver, 
το Μετρό, που αποτελεί και μεγάλο στοί-
χημα για όλους μας, το Λιμάνι  (η επέ-
κταση του 6ου προβλήτα και η διασύν-
δεση του με σιδηρόδρομο, Εγνατία Οδό 
και ΠΑΘΕ), ο Ο.Α.Σ.Θ. (ζητούμενο για την 
Κυβέρνησή μας είναι οι ασφαλείς και αξι-
οπρεπείς μετακινήσεις), έργα υποδομών 
στην Εγνατία Οδό, όπως κάθετοι άξονες, 

η ανάπλαση της ΔΕΘ, το Thess/Intec, 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου 
Μελά, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το 
αεροδρόμιο Μακεδονία, αποτελούν 
μεγάλα αναπτυξιακά και επενδυ-
τικά έργα που ακουμπούν στη 
Θεσσαλονίκη και την πάνε ένα 
βήμα μπροστά, καθιστώντας την 
μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη 
που έχει τη δική της θέση στον 

παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. 
Και φυσικά δε μένου-
με μόνο σε αυτά γιατί 

η Κυβέρνησή μας 
κοιτάζει πά-

ντα μπρο-
σ τ ά , 

σχε-
δι-

άζοντας συνεχώς έργα και αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς. Η 
Θεσσαλονίκη γίνεται τόπος επενδύσεων 
στην έρευνα και την καινοτομία. Στο νευ-
ραλγικό πεδίο της υγείας, στον πολιτισμό 
και στον τουρισμό, τρέχοντας δύο πολύ 
δυνατά project, τα «Βήματα του Απο-
στόλου Παύλου» και «Τουρισμός 365 
μέρες». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και 
στον άξονα τεχνολογία-καινοτομία μέσα 
από σημαντικές επενδύσεις (βλ. Beta- 
Cae, Deloite, Pfizer), που βρίσκονται σε 
καλό δρόμο και ευελπιστούμε να έχουμε 
σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα και 
πολλά ακόμη που θα ανακοινώσουμε το 
επόμενο διάστημα. 

Ως Κυβέρνηση δεσμευόμαστε ότι θα 
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να είμαστε 
κοντά στους πολίτες ασκώντας πάνω 
από όλα κοινωνική πολιτική . Οραματι-
ζόμαστε ένα καλύτερο αύριο για μας και 
τα παιδιά μας που θα δίνει ίσες ευκαιρίες 
για όλους. 

Με σύνθημά μας «Ισχυρή Ανάπτυξη – 
Ενωμένη Ελλάδα» προχωράμε μπροστά.

 *Η Μαρία Αντωνίου είναι επικεφα-
λής Γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ * 

Διαχειριζόμαστε την 
υγειονομική κρίση 
και σχεδιάζουμε το 
μέλλον με το βλέμμα 
στην ανάπτυξη 

opinion

Να γίνουμε κοινωνοί και συμπαραστάτες του κάθε οράματος
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Οι κοινωνικές και οικονομικές δυ-
σχέρειες της περιόδου που βιώνουμε εί-
ναι μεγάλες, ενώ οι προκλήσεις μπροστά 
στις οποίες προσπαθεί η χώρα μας να 
ορθοποδήσει, ακόμη μεγαλύτερες. Έγινε 
φανερό από την αρχή της υγειονομικής 
κρίσης και συνακόλουθα της παγκόσμι-
ας οικονομικής ύφεσης, ότι η κυβέρνηση 
ήταν αποφασισμένη να προστατεύσει την 
δημόσια υγεία και να σταθεί στο πλευρό 
όλων των πολιτών, ιδίως των πιο αδύ-
ναμων. Όσον αφορά το Σύστημα Υγείας, η 
Κυβέρνηση πέτυχε σε λίγους μήνες  όσα 
δεν έγιναν σε δεκαετίες. Στην οικονομία, 
η Ελλάδα πέτυχε να έχει χαμηλότερη 
ύφεση από το μέσο όρο της ευρωζώνης 
και υπάρχει η βάσιμη εκτίμηση ότι, το 
2020 θα κλείσει για τη χώρα μας με 
μικρότερη ύφεση σε σχέση με τις αρ-
χικές προβλέψεις. Όμως, οι πληγές 
είναι βαθιές και θα χρειαστούν πολύ 
χρόνο για να επουλωθούν. 

Σήμερα, καλούμαστε να λά-
βουμε όλα τα επιπλέον απαραίτητα 
μέτρα, ούτως ώστε αφενός να πε-
ριοριστεί η διασπορά του αόρατου 
εχθρού, αφετέρου να στηριχθούν 
ακόμη περισσότερο η πραγματική 
οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι εργα-
ζόμενοι και οι επαγγελματίες. 

Στη Θεσσαλονίκη, μετά 
από πολλές δε-
κ α -

ετίες, δεν θα λειτουργήσει η ΔΕΘ προ-
καλώντας μεγαλύτερη οικονομική 
ασφυξία στην αγορά της πόλης. Ξενοδο-
χεία, εμπορικά καταστήματα και εστίαση 
θα απωλέσουν έσοδα – «λίπος», που θα 
τους συντηρούσαν έως την περίοδο των 
Χριστουγέννων. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι 
στις επιχειρήσεις αυτές ανησυχούν για 
το μέλλον τους. Η πόλη μας δεν αντέχει 
να ξαναπάρει τα πρωτεία στην ανεργία, 
ιδίως στους νέους.   Όμως, η επώδυνη 
απόφαση ήταν επιβεβλημένη. Εκτιμώ, 
μάλιστα, οτι δεν θίγει τον θεσμό και την 

ιστορία της Διεθνούς ΄Εκθεσης. 
Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα 

είναι παρών στο Thessaloniki Helexpo 
Οικονομικό Forum και είναι έτοιμος να 
εξαγγείλει νέες μειώσεις φόρων, κατάρ-
γηση εισφορών, ελαφρύνσεις και νέα μέ-
τρα - αντίβαρα υπέρ των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων και των νοικοκυριών 
ύψους 10 δις έως το τέλος του έτους. 
Επίσης, έχουν γίνει πολλές εισηγήσεις 
για στοχευμένα οικονομικά μέτρα που 
θα αφορούν στην Θεσσαλονίκη. 

Τα μεγάλα έργα που έχουν σχεδια-
στεί, ήδη εξαγγελθεί και δρομολογηθεί 
για την πόλη και την Κεντρική Μακεδο-
νία θέλουν το χρόνο τους. Εν τω μεταξύ, 
χρειάζεται μια «γρήγορη νίκη» που θα 
βελτιώσει την καθημερινότητα των κα-
τοίκων της Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση 
των αστικών συγκοινωνιών της πόλης 
προσφέρεται γι΄ αυτό. Η κακή κατάστα-
ση στην οποία τις παραλάβαμε, πρέπει 
επιτέλους να βελτιωθεί άμεσα. Απαιτεί-
ται να βγουν περισσότερα λεωφορεία 
στους δρόμους, καθώς η υπομονή των 

πολιτών έχει εξαντληθεί. Επιπλέον, 
ο συνωστισμός που παρατηρείται 

στα υπάρχοντα, θα τα μετα-
τρέψει σε υγειονομι-

κές βόμβες.
Ο 

Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν 
χάνει χρόνο για λόγια. Αντίθετα, βάζει 
στόχους και επιδιώκει αποτελέσματα. 
Το ίδιο απαιτεί κι από τους συνεργάτες 
του. Η δήλωσή του πως «η Θεσσαλονί-
κη θα πάρει αυτό που δικαιούται» από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ενδεικτική της 
αποφασιστικότητάς του να δώσει έμφα-
ση στην ανάπτυξη της πόλης μας.

Ευθύνη όλων μας, να κάνουμε ότι 
μας αναλογεί για το κοινό καλό!  

* Ο Δημήτρης Κούβελας είναι βου-
λευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Κ Ο Υ Β Ε Λ Α * 

Χρειάζεται μια 
«γρήγορη νίκη» που 
θα βελτιώσει την 
καθημερινότητα των 
κατοίκων της πόλης.

opinion

Η Θεσσαλονίκη μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις
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Το διεθνές εμπόριο άλλαξε καθολικά 
μέσα στο 2020. Η πανδημία είχε ως απο-
τέλεσμα να ακυρωθούν διεθνείς εκθέ-
σεις, να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να 
αναβληθούν B2B και B2C συναντήσεις, 
να υιοθετηθούν νέα πιο αυστηρά υγειο-
νομικά πρωτόκολλα για τους εργαζομέ-
νους και τα προϊόντα, και να ενισχυθεί η 
τηλεργασία. Παράλληλα οι καταναλωτές 
σε όλο τον κόσμο στράφηκαν σε προϊόντα 
υψηλής διατροφικής ποιότητας, αυξήθη-
κε η ζήτηση για φαρμακευτικά προϊόντα 
και μειώθηκε για καταναλωτικά αγαθά, 
ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μείωση 
των τουριστικών ροών παγκοσμίως. Οι 
προτεραιότητες για τους καταναλωτές, 
τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις άλ-
λαξαν δραματικά και μαζί τους άλλαξε 
το διεθνές εμπόριο. Κάποιες επιχειρήσεις 
ήταν προετοιμασμένες και κάποιες άλ-
λες όχι, αυτό που μπορούμε να πούμε με 
σιγουριά είναι ότι οι εξαγωγείς κατάφε-
ραν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο 
υποστήριξης της ελληνικής οικονομίας 
και εξυπηρέτησης των διεθνών πελατών 
τους, αποτελώντας έναν από τους ελάχι-
στους διασωθέντες κλάδους μεσούσης 
της κρίσης.

Η προσαρμοστικότητα και η αντα-
πόκριση των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων στις επιταγές του κορω-
νοϊού ήταν υποδειγματική. Αναλύοντας 
τη συνολική εικόνα των εξαγωγών στην 
Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις 
χώρες οι εξαγωγές μειώθηκαν, εκτός 
από την Ιρλανδία όπου αυξήθηκαν κατά 
5,2% στο α’ εξάμηνο, ενώ συγκεκριμέ-
να στην Ελλάδα η μείωση ήταν 12,1%. 
Ωστόσο αν εξετάσουμε τα στοιχεία σε 
βάθος, θα δούμε ότι η μείωση των ελ-
ληνικών εξαγωγών οφείλεται απο-
κλειστικά στα πετρελαιοειδή, 
καθώς αν τα αφαιρέσουμε 
οι εξαγωγές μας αυξή-
θηκαν κατά 0,3%, ενώ 
στις υπόλοιπες χώρες 
η μείωση παρέμεινε. 
Η θετική εικόνα 
δεν αποτυπώ-
νεται μόνο στα 
νούμερα αλλά 
και στις αγο-
ρές, όπου 

δώσαμε για άλλη μία φορά τα διαπιστευ-
τήριά μας, διατηρώντας απαράμιλλες τις 
τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών 
μας, υιοθετώντας ύψιστο επίπεδο ποιό-
τητας και επιδεικνύοντας δείγματα επαγ-
γελματισμού ανώτατου επιπέδου, όπως 
έχουμε συνηθίσει τους συνεργάτες και 
τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο όλα 
αυτά τα χρόνια.

Η οικονομία της χώρας όμως χρειά-
ζεται ενίσχυση, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε 
κατά 15,2% στο β’ τρίμηνο 2020. Οι του-
ριστικές ροές φέτος κινήθηκαν σε αναι-
μικά επίπεδα και το γεγονός αυτό απο-
δεικνύει ότι η υψηλή εξάρτηση από τον 
τουρισμό αποκλειστικά και τις συμπλη-
ρωματικές δραστηριότητες είναι μη βιώ-
σιμη λύση. Σαφώς πρόκειται για έναν ση-
μαντικό κλάδο που χρήζει αξιοποίησης 
και υποστήριξης, αλλά δεν αρκεί για να 
διαμορφώσουμε ένα ισχυρό παραγωγικό 
μοντέλο. Η βιωσιμότητα της οικονομίας 

θα επιτευχθεί μέσα από τις εξαγωγές και 
εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Επίσης, πρό-
σφατα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη 
θαλάσσια δύναμη με το 20,67% της πα-
γκόσμιας χωρητικότητας να ανήκει σε 
Έλληνες πλοιοκτήτες. Έχουμε δηλαδή 
τα πρωτεία στο σημαντικότερο μέσο με-
ταφορά παγκοσμίως και αυτό είναι ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να 
αξιοποιήσουμε. Εξαγωγές, ναυτιλία, του-
ρισμός είναι το τρίπτυχο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε ως χώρα για να ενισχύ-
σουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να 

αντιμετωπίσουμε τις απειλές του 
μέλλοντος. 

*Ο Γιώργος Κωνσταντόπου-
λος είναι πρόεδρος του ΣΕΒΕ 
και πρόεδρος της Εγνατίας 

Οδού Α.Ε.

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Η προσαρμοστικότητα 
και η ανταπόκριση των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στις επιταγές 
του κορωνοϊού ήταν υποδειγματική.

opinion

Να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας

Το διεθνές εμπόριο άλλαξε καθολικά 
μέσα στο 2020. Η πανδημία είχε ως απο-
τέλεσμα να ακυρωθούν διεθνείς εκθέ-
σεις, να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να 
αναβληθούν B2B και B2C συναντήσεις, 
να υιοθετηθούν νέα πιο αυστηρά υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για τους εργαζο-
μένους και τα προϊόντα, και να ενισχυθεί 
η τηλεργασία. Παράλληλα οι κατανα-
λωτές σε όλο τον κόσμο στράφηκαν σε 
προϊόντα υψηλής διατροφικής ποιότη-
τας, αυξήθηκε η ζήτηση για φαρμακευ-
τικά προϊόντα και μειώθηκε για κατα-
ναλωτικά αγαθά, ενώ σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και η μείωση των τουριστικών 
ροών παγκοσμίως. Οι προτεραιότητες 
για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις 
και τις κυβερνήσεις άλλαξαν δραματικά 
και μαζί τους άλλαξε το διεθνές εμπόριο. 
Κάποιες επιχειρήσεις ήταν προετοιμα-
σμένες και κάποιες άλλες όχι, αυτό που 
μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι 
οι εξαγωγείς κατάφεραν να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα το έργο υποστήριξης της 
ελληνικής οικονομίας και εξυπηρέτησης 
των διεθνών πελατών τους, αποτελώ-
ντας έναν από τους ελάχιστους διασω-
θέντες κλάδους μεσούσης της κρίσης.

Η προσαρμοστικότητα και η αντα-
πόκριση των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων στις επιταγές του κορω-
νοϊού ήταν υποδειγματική. Αναλύοντας 
τη συνολική εικόνα των εξαγωγών στην 
Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις 
χώρες οι εξαγωγές μειώθηκαν, εκτός 
από την Ιρλανδία όπου αυξήθηκαν κατά 
5,2% στο α’ εξάμηνο, ενώ συγκεκριμέ-
να στην Ελλάδα η μείωση ήταν 12,1%. 
Ωστόσο αν εξετάσουμε τα στοιχεία σε 
βάθος, θα δούμε ότι η μείωση των ελ-
ληνικών εξαγωγών οφείλεται απο-
κλειστικά στα πετρελαιοειδή, 
καθώς αν τα αφαιρέσουμε 
οι εξαγωγές μας αυξή-
θηκαν κατά 0,3%, ενώ 
στις υπόλοιπες χώρες 
η μείωση παρέμεινε. 
Η θετική εικόνα 
δεν αποτυπώ-
νεται μόνο στα 
νούμερα αλλά 
και στις αγο-
ρές, όπου 

δώσαμε για άλλη μία φορά τα διαπιστευ-
τήριά μας, διατηρώντας απαράμιλλες τις 
τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών 
μας, υιοθετώντας ύψιστο επίπεδο ποιό-
τητας και επιδεικνύοντας δείγματα επαγ-
γελματισμού ανώτατου επιπέδου, όπως 
έχουμε συνηθίσει τους συνεργάτες και 
τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο όλα 
αυτά τα χρόνια.

Η οικονομία της χώρας όμως χρειά-
ζεται ενίσχυση, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε 
κατά 15,2% στο β’ τρίμηνο 2020. Οι του-
ριστικές ροές φέτος κινήθηκαν σε αναι-
μικά επίπεδα και το γεγονός αυτό απο-
δεικνύει ότι η υψηλή εξάρτηση από τον 
τουρισμό αποκλειστικά και τις συμπλη-
ρωματικές δραστηριότητες είναι μη βιώ-
σιμη λύση. Σαφώς πρόκειται για έναν ση-
μαντικό κλάδο που χρήζει αξιοποίησης 
και υποστήριξης, αλλά δεν αρκεί για να 
διαμορφώσουμε ένα ισχυρό παραγωγικό 
μοντέλο. Η βιωσιμότητα της οικονομίας 

θα επιτευχθεί μέσα από τις εξαγωγές και 
εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Επίσης, πρό-
σφατα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη 
θαλάσσια δύναμη με το 20,67% της πα-
γκόσμιας χωρητικότητας να ανήκει σε 
Έλληνες πλοιοκτήτες. Έχουμε δηλαδή 
τα πρωτεία στο σημαντικότερο μέσο με-
ταφορά παγκοσμίως και αυτό είναι ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να 
αξιοποιήσουμε. Εξαγωγές, ναυτιλία, του-
ρισμός είναι το τρίπτυχο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε ως χώρα για να ενισχύ-
σουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να 

αντιμετωπίσουμε τις απειλές του 
μέλλοντος. 

*Ο Γιώργος Κωνσταντόπου-
λος είναι πρόεδρος του ΣΕΒΕ 
και πρόεδρος της Εγνατίας 

Οδού Α.Ε.



ΛΙΠΑΣΜΑ

Μαζέψτε τα οργανικά απόβλητα, τοποθετήστε τα στον καφέ κάδο. 
Θα περάσει να τα παραλάβει το αντίστοιχο όχηµα, θα κοµποστοποιηθούν 
και θα γίνουν λίπασµα για να επιστρέψουν στη γη. Από εκεί θα φυτρώσουν 

τρόφιµα και κλαδιά τα οποία θα καταλήξουν ξανά στο κάδο! 
Πλέον ξέρεις και τι είναι η κυκλική οικονοµία.
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Είμαστε  στην ευχάριστη θέση ως 
Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Απο-
βλήτων, να μπορούμε να πούμε πια ότι 
στην Κεντρική Μακεδονία,  κάνουμε 
πράξη την  ολοκληρωμένη διαχείριση 
απορριμμάτων. 

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το δεύ-
τερο σημαντικό περιβαλλοντικό έργο,  
αξιοποίησης  εκλυόμενου βιοαέριου 
των χώρων ταφής των απορριμμάτων 
του προς παραγωγή ηλεκτρισμού, με-
τατρέποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα σε μια χρήσιμη μορφή ενέρ-
γειας. Το έργο ενεργειακής αξιοποίησης  
παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυ-
ροράχης, θα τροφοδοτεί τη νέα μονάδα 
κατάλληλης δυναμικότητας για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ικανή για 
την κάλυψη των ετησίων αναγκών σε 
ηλεκτρισμό περίπου 5.500 νοικοκυριών. 
Ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθίσταται πλέ-
ον όχι μόνο απόλυτα σύμφωνος με τις 
επιταγές της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά 
μετατρέπεται και σε μια σημαντική πηγή 
ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ήδη από πέρσυ λειτουργεί υποδειγ-
ματικά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμ-
μάτων στις Σέρρες. Ένα έργο πού πήρε 
βράβευση στα έξι καλύτερα έργα κοινής 
ωφέλειας διεθνώς. Η μονάδα θα δέχεται 
και θα επεξεργάζεται επίσης τα προδι-
αλεγμένα οργανικά απόβλητα από την 
διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν 
οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει 
υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο 
ακόμη και για γεωργική χρήση.

Είμαστε εν αναμονή της κατασκευ-
ής των δυο επόμενων μεγάλων έργων 
των Μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων 
δυτικού και ανατολικού τομέα, όπου η 
κατασκευή και η λειτουργία τους θα έχει 
σημαντικά οφέλη για την Περιφέρεια μας 
γιατί:

 Θα μειώσει δραστικά τον όγκο των 
προς διάθεση αποβλήτων.

Θα μειώσει δραστικά την επικινδυνό-
τητα των προς διάθεση αποβλήτων.

Θα περιορίσει δραστικά την πιθανό-
τητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζό-
ντων. 

Τέλος, θα εξαλείψει τις ανάγκες δι-
αρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για 

υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με 
αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις ένα 
έργο που πραγματικά θα δώσει ανάσα 
στο περιβάλλον.

 Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος 
έργων στην Κεντρική Μακεδονία που 
προωθεί την κυκλική οικονομία και κυ-
ρίως φροντίζει την προστασία του περι-
βάλλοντος και επιτυγχάνεται ο στόχος 
που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία 
για τη Διαχείριση των απορριμμάτων να 
οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα ερ-
γοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο 
από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα, 
αφού δίνεται έμφαση σε δημοτικό επίπε-
δο στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-
κλωσή τους με διαλογή στην πηγή. 

Σε περιόδους κρίσης γεννιούνται ευ-
καιρίες, ως χώρα  είναι η στιγμή να βγού-
με από την εσωστρέφεια και να αναδεί-
ξουμε πως  η Ελλάδα στη νέα εποχή που 
διανύουμε, στρέφει την ματιά μας στη 
Βόρειο Ελλάδα, τη Μακεδονία μας και ει-
δικότερα τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύου-
σα των Βαλκανίων , να  γίνει το επίκεντρο 
της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 

στο μέγα θέμα της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων. Ενστερνιζόμενοι την παραπά-
νω λογική, εδώ και καιρό παρουσιάσαμε 
το όραμα μας για την Εγνατία Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων , σήμερα που μιλάμε 
αυτό το  μεγάλο όραμα μας γίνεται πράξη 
, η πρόταση μας  για την Εγνατία διαχείρι-
σης Απορριμμάτων με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας  έχει ήδη ενταχθεί στο νέο Εθνικό σχε-
διασμό. Μια πρόταση που συνενώνει 5 
περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά 
σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμά-
των  διασφαλίζοντας:

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , 
ικανής να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων 
νοικοκυριών.

• Μείωση της ποσότητας προς ταφή 
κατά 90%.

• Εξοικονόμηση στρεμμάτων ή γηπέ-
δων ποδοσφαίρου ανά έτος αφού δεν θα 
υφίσταται η ανάγκη επέκτασης για νέους 
ΧΥΤΑ.

• Δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων 
εργασίας.

Είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε πια 

να γίνουμε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πε-
ριφέρεια, με συνδετικό κρίκο την Εγνατία 
Οδό, που θα μπορεί να διαχειρίζεται κε-
ντροβαρικά τα υπολείμματα  των άλλων 
Περιφερειών .

Η Κεντρική  Μακεδονία μπορεί να  
συμβάλλει στην αναπτυξιακή λογική 
της Έξυπνης Εξειδίκευσης που Ο ΦΟ-
ΔΣΑΚΜ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί, 
γιατί καταφέραμε η διαχείριση στερεών 
αποβλήτων να μην αποτελεί ακόμα ένα 
πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης 
ανάπτυξης.

*Ο Μιχάλης Γεράνης είναι πρόε-
δρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Πρόεδρος Δ.Σ. Πυλαίας  
Χορτιάτη

Τ Ο Υ  Μ Ι Χ Α Λ Η  Γ Ε Ρ Α Ν Η *

Μέσα στη δύσκολη 
χρονικά περίοδο που 
βιώνει παγκόσμια 
η ανθρωπότητα με 
το φαινόμενο της 
πανδημίας  του 
κορωναϊου , μια νέα 
ελπιδοφόρα ιδέα 
αρχίζει να συζητείται 
ιδιαίτερα έντονα, 
αυτή της Κυκλικής 
Οικονομίας (Circular 
Economy).

opinion
ΦΟΔΣΑ: Πώς μετατράπηκε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα 

σε χρήσιμη μορφή ενέργειας
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TA ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ …
ΟΡΓΗΣ (!) Μετά από τρείς αναβο-
λές, ίσως στα τέλη του τρέχοντος 
μήνα – ή το αργότερο τον Οκτώ-
βριο, προχωρά η Κυβέρνηση στην 
καταβολή τους. Ύστερα από τις 
οριστικές τελεσίδικες αποφάσεις 
του ΣτΕ αναδρομικά θα δοθούν με 
απόφαση της Κυβέρνησης, μόνον 
για τις κύριες συντάξεις του 11μη-
νου (Ιούλιος 2015 – Μάϊος 2016) 
και όσοι τα λάβουν σύμφωνα με 
σχετική διάταξη παραιτούνται 
αμετάκλητα από τη διεκδίκηση όλων των άλλων ανα-
δρομικών, σβήνονται δηλαδή όλες οι δυνητικές μελλο-
ντικές αξιώσεις τους. Αν και το συνολικό ποσό που διεκ-
δικούν οι συνταξιούχοι είναι πάνω από 4 δις ευρώ, στην 
παρούσα φάση θα καταβληθεί μόνον 1.4 δις σε συντάξεις 
που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ μηνιαίως, αποκλείο-
ντας περισσότερους από 2.700.000 χαμηλοσυνταξιού-
χους που η μέση σύνταξή τους διαμορφώνεται στα 724 
ευρώ (!).

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας μιλάει για 
σημαντικό έλλειμμα 1,4 δις ευρώ από τον φετινό προ-

ϋπολογισμό, αναφέροντας ωστό-
σο ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της 
χώρας είναι 31,5 δις ευρώ και ο 
αρμόδιος Υπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης 
αποφεύγει να αναφέρει στον ελ-
ληνικό λαό ότι το 1,4 δις αναδρο-
μικών που πρόκειται να δοθούν,  
αφορά μόλις 140.000 δικαιού-
χους υψηλοσυνταξιούχους και 
διπλοσυνταξιούχους των ΔΕΚΟ, 
του Δημοσίου και των Τραπεζών 
(!) αφήνοντας δηλαδή στον ιδιω-

τικό τομέα πάνω από 2.700.000 χαμηλοσυνταξιούχους 
να βράζουν με το ζουμί τους! 

Την ίδια ώρα, που εκκρεμούν στην …ψηφιακή διαδι-
κασία έκδοσης συντάξεων πάνω από 314.172 αιτήματα 
συνταξιοδότησης με μέσο όρο αναμονής 2 – 3 χρόνια! 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ η δυστοκία αυτή θα ξε-
περαστεί και η όλη διαδικασία θα επιταχυνθεί, όταν και 
εφ’ όσον διεκπεραιωθούν οι παλιές εκκρεμείς αιτήσεις, 
που σύμφωνα με τους δικούς τους υπολογισμούς θα γί-
νει τουλάχιστον σε διάστημα πάνω από τέσσερεις μήνες. 

Κανείς δεν αμφισβητεί στην παρούσα διακυβέρνηση 

της χώρας, ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια και στον 
συνταξιοδοτικό τομέα, που με απαίτηση των δανειστών 
υποχρεώθηκε σε διαδοχικές τεράστιες μειώσεις. Όμως, η 
αληθινή εικόνα μιας χώρας που βλέπει σε ένα καλύτε-
ρο αύριο, συνίσταται κύρια σε δύο τομείς: Στην υγεία και 
την Ασφάλιση. Είναι οξύμωρο δηλαδή, σήμερα να μιλάμε 
για την επιστροφή μέρους των αντισυνταγματικών και 
παράνομων περικοπών, μόνον στις συντάξεις εκείνων 
που προνομιακά απολαμβάνουν δύο και τρεις συντάξεις 
ταυτόχρονα, αφήνοντας εκτός πρόνοιας και αλληλεγγύ-
ης 2.700.000 χαμηλοσυνταξιούχους (!) αυτούς δηλα-
δή, που πραγματικά χρειάζονται και τα αναδρομικά και 
τις όποιες άλλες άδικες περικοπές είχαν στα χρόνια των 
απάνθρωπων και σκληρών μνημονίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η Ελλάδα είναι μια χώρα 
ανέργων και συνταξιούχων. Με 1.300.000 ανέργους, 
3.400.000 άτομα οικονομικά μη ενεργά και 2.800.000 
συνταξιούχους, δηλαδή ο πληθυσμός της χώρας που δεν 
εργάζεται ή εισπράττει από το Δημόσιο είναι πάνω από 7 
εκατ. κάτοικοι (!) Μια εικόνα περισσότερο από θλιβερή 
και που πρέπει να αλλάξει, δίνοντας χώρο και χρόνο στην 
ιδιωτική επιχειρηματικότητα, η οποία με τη σειρά της θα 
δώσει προοπτική και ανάπτυξη, αλλά και νέες θέσεις ερ-
γασίας.

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

opinion

100% 
EΚΠΤΩΣΗ 
100% 
EΚΠΤΩΣΗ 

η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου

 Λάρισα: Φαρσάλων 219  Βόλος: Γ. Καρτάλη 32  Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18 Τρίκαλα: Συγγρού 33Θεσσαλία

οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7  
Τηλ.: 2310584000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φαρσάλων 219, Λάρισα
Τηλ.: 2410582300

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, 
να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να µοιράζεσαι τη γνώση, 
να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη 
να δείχνεις µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, 
η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.
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Η πανδημία του κορονοϊού δεν άφη-
σε αλώβητη ούτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης. Ένα θεσμό άρρηκτα δεμένο 
με την ιστορία της πόλης. Η ΔΕΘ ήταν 
πάντα μια γιορτή για την Θεσσαλονίκη 
και μια διοργάνωση με διεθνή ακτινοβο-
λία και ιδιαίτερη σημασία για την τοπική 
και ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

    Το κλείσιμο της αγοράς λόγω της 
καραντίνας και η μειωμένη ζήτηση ακό-
μη και μετά το άνοιγμα των καταστη-
μάτων δημιούργησε στις επιχειρήσεις 
πρόβλημα ρευστότητας που απειλεί την 
επιβίωση τους. Αυτό είναι το πιο σοβαρό 
πρόβλημα της αγοράς τη στιγμή αυτή. Με 
άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις καλούνται 
να λύσουν ένα πρόβλημα που δεν έχει 
λύση... Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι τζίροι 
μειώθηκαν σημαντικά και η ρευστότητα 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

    Είναι προφανές ότι οι προσδοκίες 
της επιχειρηματικής κοινότητας από τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αφορούν 
στην άμεση στήριξη της ρευστότητας, 
στήριξη της απασχόλησης και της ιδιω-
τικής κατανάλωσης. Προς αυτές τις τρεις 
κατευθύνσεις θα πρέπει να στοχεύουν οι 
βραχυπρόθεσμες δράσεις της Κυβέρνη-
σης.

    Πρόσφατη έρευνα του ΕΒΕΘ σε 
επιχειρήσεις - μέλη του κατέδειξε ότι σε 
ποσοστό 90% είναι πολύ ή αρκετά αρ-
νητικά επηρεασμένες από την πανδημία 
και την επακόλουθη κρίση δηλώνοντας 
μέση μείωση του τζίρου σε ποσοστό 
43%. Μόνο το 6% αναμένει επιστροφή 
σε κανονικό επίπεδο λειτουργίας εντός 
του 2020, ενώ το 41% εντός του 2021 
και το 35% μετά το 2022. Τέλος, υπάρχει 
και ένα ποσοστό της τάξης του 3% που 
εκτιμά πως η επιστροφή στην κανονικό-
τητα δεν θα επιτευχθεί ποτέ.

    Για το πρόβλημα της ρευστότητας 
προέκυψε από άλλη έρευνα του ΕΒΕΘ 
ότι το 33% των ερωτηθέντων έχει αιτη-
θεί δάνειο με την εγγύηση του «Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19». 
Από αυτούς, εξασφάλισε έγκριση μόλις 
το 31%, εκ των οποίων μόνο το 45% έχει 
λάβει το αιτηθέν δάνειο.

    Όσο δεν παρέχεται η απαραίτητη 

ρευστότητα για την κάλυψη προηγού-
μενων υποχρεώσεων και την αντισταθ-
μιστική στήριξη των επιχειρήσεων, η 
κατάσταση θα βαίνει επιδεινούμενη και 
φοβάμαι ότι θα δούμε σύντομα κλείσιμο 
επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας. 
Είναι συνεπώς απαραίτητο οι αναγκαίες 

πρωτοβουλίες να ληφθούν άμεσα.
    Χρειάζονται περισσότερες φορο-

ελαφρύνσεις και αναφέρομαι τόσο στο 
ΦΠΑ, όσο και σε εταιρικό ΕΝΦΙΑ, αλλά 
και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
Πρέπει να επιταχυνθεί η εξόφληση των 
υποχρεώσεων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα προς τον ιδιωτικό και να δοθούν 
κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Θα πρέπει να επεκταθεί μέχρι 
τέλους του έτους το μέτρο της κατα-
βολής μειωμένου ενοικίου στις επαγ-
γελματικές μισθώσεις και το μέτρο της 
επιστρεπτέας προκαταβολής. Τέλος, να 
επανέλθει η ρύθμιση των 120 δόσεων.

    Τους πρώτους οκτώ μήνες του 
2020 ζήσαμε μια σειρά προβλημάτων 
που αντιμετωπίστηκαν με σύνεση και 
ψυχραιμία και πετύχαμε όλοι μαζί τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να 
κλείσω με την ευχή να πάνε όλα καλά 
για την πατρίδα μας και για την ελληνική 
οικονομία και του χρόνου από τη ΔΕΘ να 
ατενίζουμε το μέλλον με πολύ μεγαλύ-
τερη αισιοδοξία.

*Ο Γιάννης Μασούτης είναι πρόε-
δρος του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Μ Α Σ Ο Υ Τ Η * 

Το κλείσιμο της 
αγοράς λόγω της 
καραντίνας και η 
μειωμένη ζήτηση 
ακόμη και μετά 
το άνοιγμα των 
καταστημάτων 
δημιούργησε 
στις επιχειρήσεις 
πρόβλημα 
ρευστότητας που 
απειλεί την επιβίωση 
τους.

opinion

Οι επιχειρήσεις καλούνται να λύσουν πρόβλημα χωρίς... λύση
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Το φετινό φθινόπωρο ξεκινά με αρ-
νητικούς οιωνούς, μέσα σε πρωτόγνω-
ρες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο 
κορωνοϊός. Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
είναι ορατές παγκοσμίως με την κατανά-
λωση και την παραγωγή να συρρικνώνο-
νται και τις επενδύσεις να περιορίζονται.

Στην Ελλάδα, μετά από σταθερή άνο-
δο, το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε μεί-
ωση τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020, ενώ σημαντικοί 
δείκτες όπως η ιδιωτική κατανάλωση, οι 
επενδύσεις, οι εξαγωγές, η βιομηχανική 
παραγωγή, ο όγκος δραστηριότητας στο 
λιανεμπόριο καταγράφουν υποχώρηση. 
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών στο 
σύνολο των επιχειρήσεων και των δρα-
στηριοτήτων της οικονομίας σημείωσε 
μείωση 25,1% το δεύτερο τρίμηνο του 
2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2019, ενώ για τις επιχειρήσεις 
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, η 
πτώση φθάνει το 55,9%.

Στον τουριστικό κλάδο, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας είναι καταστροφικές. Οι 
πιο πρόσφατες εκτιμήσεις των φορέων 
της αγοράς αναφέρουν πως οι εισπράξεις 
για το σύνολο του 2020 δεν αναμένεται 
να ξεπεράσουν τα 3,5 δισ. ευρώ, σημειώ-
νοντας πτώση έως και 80% σε σύγκριση 
με το 2019.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό 
είναι πως τα δύσκολα είναι μπροστά μας 
για αυτό και απαιτείται γενναίο πακέτο 
μέτρων. 

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η 
αναθεώρηση του αναπτυξιακού μείγμα-
τος της ελληνικής οικονομίας, με: 

- στρατηγική ανάδειξη νέων δυναμι-
κών και εξωστρεφών κλάδων

- ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
μηχανισμού της χώρας

- στενότερη διασύνδεση της παρα-
γωγής με την τεχνολογία και την και-
νοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η δια-
φοροποίηση και προστιθέμενη αξία των 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 

- διασύνδεση της παραγωγής με την 
εκπαίδευση. Το επιχειρείν έχει ανάγκη 
από εξειδικευμένους τεχνίτες που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, που, 
δυστυχώς, συχνά, δυσκολεύεται να βρει.

Ιδιαίτερη έμφαση, ως προς τις επιχει-
ρήσεις, θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυ-
ση της ρευστότητας, με τη συνέχιση του 
προγράμματος της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, καθώς και με νέα στοχευμένα 
προγράμματα για την παροχή ευνοϊκών 
δανείων. 

Παράλληλα, όμως, με τις επιμέρους 
παρεμβάσεις θα πρέπει να προχωρήσουν 
και οι ριζικές αλλαγές, που απαιτούνται 
τόσο στη φορολογία, όσο και στο ασφα-
λιστικό σύστημα της χώρας. 

Επιπρόσθετα, πρέπει τώρα να προχω-
ρήσουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα, και να 
αξιοποιηθούν διαθέσιμοι πόροι και εργα-
λεία ώστε να ενισχυθούν δυναμικοί και 

εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας. Οι 
πόροι που εξασφάλισε η Ελλάδα από την 
ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγά-
λη ευκαιρία της για να αντιμετωπίσει τα 
εμπόδια αυτά και να προχωρήσει ταχύτε-
ρα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας.

 Όλες οι επιχειρήσεις υφιστάμενες, 
αλλά και νέες, θα πρέπει να επιχορηγη-
θούν έστω και κλιμακωτά. Παράλληλα 
θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και χρη-
ματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη 
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, 
ανάδειξη νέων κλάδων, αλλά και για 
την ενθάρρυνση επενδύσεων σε υψηλή 
τεχνολογία, σε καινοτόμες λύσεις και 

εφαρμογές, με έμφαση σε δυναμικούς 
κλάδους όπως η μεταποίηση, η πράσινη 
ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, ο αγροδιατροφικός τομέας 
(σε συνεργασία με το δευτερογενή τομέα 
για την καλύτερη ανάδειξη των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών των προϊόντων 
και την ποσοτική αύξηση πωλήσεων και 
εισοδημάτων) καθώς και ο τουρισμός, 
με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών. 

Απαραίτητες είναι οι στρατηγικές συ-
νεργασίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 
σε επενδύσεις αναβάθμισης και αξιο-
ποίησης σημαντικών υποδομών, όπως 
μαρίνες, αεροδρόμια, κέντρα διαμετα-
κομιστικού εμπορίου.Στο πλαίσιο αυτό 
περαιτέρω ώθηση στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης θα μπορούσε να δώσει η δημι-
ουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, 
στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρήσεις από μία 
σειρά κλάδων που έχει στους κόλπους 
του το ΒΕΘ. 

Το μεγάλο εθνικό στοίχημα, που είναι 
η επανεκκίνηση και ο παραγωγικός με-
τασχηματισμός της ελληνικής οικονομί-
ας, πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους 
και έτοιμους για δράση. Τα Επιμελητήρια 
δυναμικά παρόντα θα συνεχίσουν να 
στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, αναδει-
κνύοντας τα αιτήματα, αλλά και τις δυ-
νατότητες του επιχειρηματικού κόσμου 
της χώρας.

*Ο Αναστάσιος Καπνοπώλης είναι 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Κ Α Π Ν Ο Π Ω Λ Η *

Είναι απαραίτητη 
η αναθεώρηση 
του αναπτυξιακού 
μείγματος της 
ελληνικής οικονομίας

opinion

Η επόμενη ημέρα απαιτεί γενναία μέτρα 
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Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στην «Κ»

 «Δεν είμαι ο δήμαρχος του γραφείου»

Στο διαφορετικό, φετινό, Σεπτέμβριο λόγω ακύρωσης 
της ΔΕΘ αλλά και των πρωτοβουλιών που πάρθηκαν και 
θα παρθούν με στόχο την οικονομική στήριξη της πόλης, 
των κατοίκων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν 
από την πανδημία του κορονοϊού αναφέρεται σε συνέ-
ντευξη του στην free press «Karfitsa» ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

Δηλώνει σίγουρος πως τα μεγάλα έργα στην πόλη θα 
«τρέξουν» παρά τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ αναφο-
ρικά με την αγορά των 50 λεωφορείων από τη Λειψία της 

Γερμανίας και την εμπλοκή του δήμου υποστηρίζει πως 
η Θεσσαλονίκη «κουράστηκε από υποσχέσεις και θέλει 
λύσεις». 

Παράλληλα, θέτει τις προτεραιότητες για τον δεύτε-
ρο χρόνο διοίκησής,  ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση 
λέγοντας πως θα πρέπει να είναι «πιο καλά οργανωμένη 
και προετοιμασμένη» και όχι «γκρινιάρα και αρνητική», 
ενώ ο ίδιος -όπως τονίζει- δεν έχει απομακρυνθεί από 
τον παλμό των Θεσσαλονικέων. «Δεν είμαι ο δήμαρχος 
του γραφείου. Αποζητώ να είμαι κοντά στους κατοίκους, 

να ακούω τα παράπονα, τις υποδείξεις. Η πολιτική γίνεται 
για τους πολλούς, για να λύσουμε πραγματικά προβλή-
ματα», λέει χαρακτηριστικά. 

Ένας Σεπτέμβριος χωρίς ΔΕΘ… σας τρομάζουν οι 
οικονομικές επιπτώσεις που -ενδεχομένως – προκύ-
ψουν; Με προβληματίζουν, δεν με τρομάζουν. Προ κο-
ρονοϊού είχε δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό momentum 
για την πόλη γεγονός που δείχνει ότι οι προϋποθέσεις 
υπάρχουν. Το απότομο φρενάρισμα λόγω πανδημίας 
μπορεί να ξεπεραστεί, αρκεί όμως να απαλλαγούμε από 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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τις χρόνιες παθογένειες. Αν η πόλη δουλέψει σκληρά, 
τρέξει, διεκδικήσει, οργανώσει την ατζέντα της και κοι-
τάξει το μέλλον υπό το πρίσμα των ευκαιριών και όχι των 
κινδύνων, μπορούμε να αλλάξουμε κατηγορία. Σε ό,τι 
αφορά στην ακύρωση της ΔΕΘ πήρα πρωτοβουλίες συ-
γκεκριμένες. Καλέσαμε στο τραπέζι του διαλόγου όλους 
τους φορείς της πόλης (θεσμούς, επιμελητήρια, συνδι-
κάτα) και καταγράψαμε τις προτεραιότητες σε υπόμνημα 
προς την κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι όσο προχωράμε με σχέ-
διο, συγκεκριμένα βήματα, ορθολογική ιεράρχηση τόσο 
θα πετυχαίνουμε στόχους.

Οι επόμενοι μήνες θα κυλήσουν στη «σκιά» της 
πανδημίας. Μπορούν να τρέξουν μεγάλα έργα πα-
ράλληλα με την προάσπιση της δημόσιας υγείας; Ναι, 
μπορούν και είμαι απόλυτος σε αυτό. Θα έλεγα πως είναι 
μονόδρομος η επιτάχυνση όσων ήδη γίνονται, η ωρίμαν-
ση των έργων της επόμενης γενιάς. Η συμβολή των με-
γάλων έργων ίσως είναι καθοριστική στην ανάσχεση της 
ύφεσης και στο πέρασμα σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία. 
Τα μεγάλα έργα ήταν και παραμένουν απαραίτητα για την 
εξέλιξη της πόλης και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό 
ενεργούν υπό το καθεστώς ιδεοληψιών και ξεπερασμέ-
νων αντιλήψεων τις οποίες μάλιστα η Θεσσαλονίκη πλή-
ρωσε ακριβά. Εμείς διεκδικούμε κάθε έργο, κάθε πόρο 
γιατί αντιλαμβανόμαστε πως είναι μονόδρομος.

Θεωρείτε πως η αγορά των 50 λεωφορείων από τη 
Γερμανία ήταν η κίνηση που «σημάδεψε» τις πρώτες 

συνέντευξη
365 ημέρες της θητείας σας; Δεν θέλω να αξιολογώ ο 
ίδιος το έργο μου. Αυτό είναι δουλειά άλλων – των πολι-
τών πρωτίστως. Επίσης δεν ξέρω αν ήταν η πολιτική που 
«σημάδεψε» τον πρώτο χρόνο. Ξέρω όμως ότι ήταν απο-
τέλεσμα στρατηγικής επιλογής, σκληρής δουλειάς και 
υπέρβασης αμέτρητων εμποδίων. Ήταν μια πολιτική που 
αλλάζει το παράδειγμα διότι στοχεύει σε λύση άμεση, ρε-
αλιστική, που δεν εξαγγέλεται απλά, αλλά υλοποιείται. 
Είναι πολιτική που δεν απαιτεί αέναη διαβούλευση αλλά 
αποφασιστικότητα. Έτσι αντιλαμβάνομαι την πολιτική, το 
καθήκον μου απέναντι στους Θεσσαλονικείς και έτσι βλέ-
πω την εξέλιξη της πόλης. Η Θεσσαλονίκη κουράστηκε 
από υποσχέσεις, από σχεδιασμούς, από διαβουλεύσεις. 
Μία λύση για κάθε πρόβλημα και όχι το αντίθετο.

Ποιους στόχους βάζετε για τον δεύτερο χρόνο διοί-
κησης; Περαιτέρω ενίσχυση καθαριότητας, ανάταξη του 
πρασίνου, μηδενικά προβλήματα στα σχολεία του Δήμου, 
έναρξη εκτεταμένου προγράμματος παρεμβάσεων σε 
100 δρόμους και γειτονιές και πρόοδο στα μεγάλα έργα 
που προγραμματίζουμε. Επίσης θα ήθελα να προχωρή-
σουμε ένα βήμα ακόμα στην υπόθεση μετατροπής της 
πόλης σε smartcity.

Περιμένετε να σκληρύνει η αντιπολίτευση τη στάση 
της; Περιμένω και τολμώ να πω ότι επιθυμώ πιο καλά 
οργανωμένη και προετοιμασμένη αντιπολίτευση, κα-
θώς εάν ήταν θα καταλάβαινε την αποδοχή -ορισμένων 
έστω- πρωτοβουλιών της Διοίκησης και θα συναινούσε 

στην υλοποίησή τους. Μέχρι τώρα έχουμε επιδείξεις αντι-
πολιτευτικής γυμναστικής, ιδεοληψίες, βασικά απουσία 
κουλτούρας συνεισφοράς στην υπόθεση της πόλης, πλην 
εξαιρέσεων. Το γεγονός ότι κάποιοι δεν εξελέγησαν Δή-
μαρχοι, και κάποιοι δεν είναι Αντιδήμαρχοι! Περιμένω να 
ακούσω προτάσεις, επεξεργασίες και σχέδια για την πόλη 
και δηλώνω ότι είμαι έτοιμος – εάν είναι προς το συμφέ-
ρον της – να τα συζητήσω και να τα υιοθετήσω. Αλλά να 
είναι προτάσεις με αρχή, μέση και τέλος και όχι εκθέσεις 
ιδεών και αντιπολίτευση γκρίνιας και άρνησης. 

Προεκλογικά γυρίσατε πολύ στους δρόμους… ένα 
χρόνο μετά, πιστεύετε ότι «πιάνετε» ακόμη τον παλ-
μό των κατοίκων; Ναι, γυρνάω στους δρόμους. Πηγαί-
νω αυτοπροσώπως στις αυτοψίες των έργων, βγαίνω 
για περίπατο, απογεύματα καθημερινών παίρνω τους 
συνεργάτες μου και κυκλοφορούμε όποτε μπορούμε στις 
γειτονιές. Θέλω να έχω αδιαμεσολάβητη εικόνα για την 
κατάσταση της πόλης, πρωτογενές υλικό και ιδία άποψη. 
Θα ήθελα να έχω μεγαλύτερη ευχέρεια αλλά τα καθήκο-
ντα είναι πολλά. Πιστεύω ότι ακόμη και σήμερα δεν έχω 
απομακρυνθεί από τον παλμό των Θεσσαλονικέων. Είναι 
κάτι άλλωστε που το αποζητώ – θέλω να είμαι κοντά 
τους, να ακούω τα παράπονα, τις υποδείξεις. Η πολιτι-
κή γίνεται για τους πολλούς, για να λύσουμε πραγματικά 
προβλήματα. Δεν είμαι ο δήμαρχος του γραφείου, αυτό 
είναι το μόνο σίγουρο. 
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Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μα-Θρα) Θεόδωρος Καράογλου στην «Κ»

Η κυβέρνηση έχει άσους στο μανίκι, 
κανείς απροστάτευτος 

Την ευκαιρία που προσφέρει η διοργάνωση του 
Thessaloniki Helexpo Forum ώστε να γίνει μια εις βά-
θος συζήτηση για τις συνέπειες της πανδημίας και τις 
προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και το γεγονός ότι και 
φέτος η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει σημείο αποτύπωσης 
της πορείας της χώρας τον επόμενο χρόνο, υπογράμμισε 
σε συνέντευξη του στην karfitsa, ο Υφυπουργός Εσωτερι-
κών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη κ. Θεόδωρος 
Καράογλου. Ο κ. Καράογλου αναφέρθηκε στις ευκαιρίες 
που προκύπτουν μέσα από τα κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης που θα λάβει η χώρα μας, όπως και στο επεν-
δυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται για Θεσσαλονίκη 
και Κεντρική Μακεδονία. Όσον αφορά το δύσκολο θέμα 
της μεγάλης ύφεσης που προβλέπει για το 2020 η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο Υφυπουργός ήταν καθησυχαστικός εξηγώντας 
πως κάνεις πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος. «Η κυ-
βέρνηση έχει άσους στο μανίκι», δήλωσε με νόημα. 

Η Θεσσαλονίκη φέτος δεν έχει 85η ΔΕΘ, έχει όμως 
για πρώτη φορά ένα μεγάλο πολιτικό-οικονομικό φό-
ρουμ. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη αυτή η διοργάνωση; 
Τι προσφέρει στην πόλη; «Η απόφαση να μην πραγμα-
τοποιηθεί το εκθεσιακό σκέλος της 85ης ΔΕΘ ήταν μια 
πράξη ευθύνης η οποία  επιβλήθηκε από το αυξημένο 
φορτίο της πανδημίας και ορίστηκε από την κοινή λογι-
κή. Βλέπετε, στον αξιακό μας κώδικα η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας είναι υπεράνω της οικονομίας. Γι’ αυτό 
επικροτήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης, η οποία αναγνώρισε και αποδέχθηκε την ανα-
γκαιότητά της. Το γεγονός ότι φέτος δεν θα εφαρμοστούν 
καθιερωμένα δεκαετιών σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί 
τη σπουδαιότητα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 
για την πόλη μας, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρό-
κειται μονάχα για μια στιγμή στην τεράστια ιστορία του 
θεσμού αλλά και μια ευκαιρία να επεξεργαστούμε ένα 
νέο πρότυπο διεξαγωγής της διοργάνωσης με πιο ψη-
φιοποιημένο και σύγχρονο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, με 
το «Thessaloniki Helexpo Forum», εκκινούμε για πρώ-
τη φορά το διάλογο για τις συνέπειες της πρωτοφανούς 
υγειονομικής κρίσης και μέσα από 23 διαφορετικά πάνελ 
θα συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα και τις προκλή-
σεις της. Η συμμετοχή συναδέλφων υπουργών, εκπρο-
σώπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, επιχειρηματικών 
φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων, στελεχών της αυτο-
διοίκησης και θεσμικών παραγόντων, θα καταστήσει και 
φέτος τη Θεσσαλονίκη σημείο αποτύπωσης της πορείας 
της χώρας τον επόμενο χρόνο».  

Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτηρίζεται από 

πολλούς ευκαιρία;  «Χαρακτηρίζεται ως «ευκαιρία» 
γιατί είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο η Ελλάδα επιχει-
ρεί μια νέα μεγάλη αρχή. Η πατρίδα μας είναι η μεγάλη 
κερδισμένη από αυτήν την ιστορική συμφωνία για την 
Ευρώπη, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, σε μια κρίσι-

μη περίοδο για την ελληνική και διεθνή οικονομία. Συνο-
λικά θα λάβουμε 72 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη χώρα 
μας να αποκτά τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για 
την επανεκκίνηση της ζώσας οικονομίας, την προώθηση 
ενεργών πολιτικών απασχόλησης, την ενίσχυση των εξα-

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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γωγών, την αύξηση των επενδύσεων, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την υιοθέτηση ενός νέου παρα-
γωγικού μοντέλου το οποίο θα βάζει τέλος στην εξάρτη-
ση της εθνικής μας οικονομίας από τον τουρισμό. Έχουμε, 
λοιπόν, την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα χρημα-
τοδοτώντας ένα σχέδιο «μακροχρόνιας μεταμόρφωσης» 
της, στηρίζοντας επιχειρήσεις, εργαζόμενους και όσους 
κλάδους πλήττονται από την πανδημία, ανοίγοντας πα-
ράλληλα το δρόμο για τη γρήγορη και βιώσιμη ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας στη μετά κορωνοϊού εποχή. 

Εξυπακούεται ότι η Μακεδονία και η Θράκη θα λάβουν 
και θα αξιοποιήσουν το κομμάτι που τους αναλογεί, με 
το μέλλον να είναι ιδιαίτερα ευοίωνο για τη Βόρεια Ελ-
λάδα».   

συνέντευξη
Η πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ για το ποσοστό της ύφε-

σης το 2020 είναι υψηλό (15,2%). Σας ανησυχεί; Οι 
εφεδρείες και τα πολεμοφόδια για την στήριξη της 
Ελληνικής Κοινωνίας, στα οποία αναφέρθηκε ο πρω-
θυπουργός αρκούν; «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. 
Ξέρουμε ότι το 2020 είναι εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και 
πως μπροστά μας δεν έχουμε... ήρεμα νερά. Είπαμε την 
αλήθεια από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η παγκόσμια 
υγειονομική κρίση φροντίζοντας να μην κρύψουμε τις 
επιπτώσεις κάτω από το χαλί, ούτε να ωραιοποιήσουμε 

καταστάσεις. Να είστε σίγουρος πως η Κυβέρνηση έχει 
«άσους στο μανίκι» προκειμένου να διαχειριστεί την κα-
τάσταση και τις απαιτούμενες εφεδρείες να ανταπεξέλθει 
στις πρόσκαιρες δυσκολίες. Χάρη στη σωστή προεργασία 

που κάναμε η ελληνική οικονομία αντέχει, γεγονός που 
μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε από την πρώτη 
στιγμή δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, εφαρμόζοντας ένα 
δυναμικό πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Με 
τις πολιτικές που εφαρμόζουμε απαντούμε στις προκλή-
σεις της εποχής, τηρώντας τη δέσμευση ότι κανένας συ-
μπατριώτης μας δεν θα μείνει απροστάτευτος».  

Οι φοροελαφρύνσεις που έχουν εξαγγελθεί είναι 
πολύ σημαντικές. Ωστόσο όπως τόνισαν εκπρόσωποι 
των παραγωγικών φορέων, υπάρχει μεγάλο πρόβλη-
μα ρευστότητας. Θα ανακοινώσει κάτι σχετικό ο πρω-
θυπουργός; «Με την πανδημία να επισκιάζει τα πάντα, 
είναι προφανές ότι το βάρος της κυβερνητικής προσο-
χής θα εστιαστεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της 
ύφεσης. Η περαιτέρω στήριξη των πληγέντων, η μείωση 
της φορολογίας και των εισφορών το 2021 βρίσκονται 
ψηλά στις προτεραιότητές μας, όπως έχουμε δεσμευτεί 
προεκλογικά. Από εκεί και πέρα οι σχετικές ανακοινώσεις 
είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Αναμονή μέχρι το 
απόγευμα του Σαββάτου, όταν και μιλήσει στους παρα-
γωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης». 

Έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
Θεσσαλονίκη και γενικότερα την Β. Ελλάδα; «Το επεν-
δυτικό ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
ισχυρό ως αποτέλεσμα της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής σταθερότητας που βιώνουμε μετά τις εθνικές 
εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Οι μεγαλεπήβολες 
επενδύσεις της Pfizer και της Cisco, το επενδυτικό πρό-
γραμμα του ΟΛΘ που αναβαθμίζει το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης στο πιο σύγχρονο της Μεσογείου είναι ορισμένες 
από τις έμπρακτες αποδείξεις ότι η Βόρεια Ελλάδα με-
ταβάλλεται σε μια ιδιαίτερα φιλική και ελκυστική περι-
οχή για ξένους και Έλληνες επενδυτές. Ενισχυτικό είναι 
ακόμη το γεγονός ότι στη Βόρεια Ελλάδα μεταφέρεται το 
κέντρο βάρους των μεγάλων έργων της χώρας. Το Τεχνο-
λογικό Πάρκο 4ης Γενιάς «Thess Intec», η ανάπλαση της 
ΔΕΘ-Helexpo, το Μετρό Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση της 
εσωτερικής περιφερειακής οδού (Fly Over), η ανάπλαση 
του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά», η ολοκλήρω-
ση των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας Οδού, η κα-
τασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, μαρτυρούν πως η Μα-
κεδονία και η Θράκη αφυπνίζονται και βρίσκονται ψηλά 
στην ιεράρχηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων». 

Υπάρχει κορύφωση της τουρκικής προκλητικό-
τητας και η λέξη πόλεμος ακούγεται πολύ πιο συχνά 
από ότι στο παρελθόν. Σας ανησυχεί αυτή η στάση; «Η 
Ελλάδα έχει το σθένος, την υποδομή και τη δύναμη να 
υπερασπιστεί αποτελεσματικά την εδαφική της ακεραιό-
τητα και την εθνική της ανεξαρτησία όποτε και αν χρεια-
στεί. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία... Όσο και αν 
ο Ταγίπ Ερντογάν φιλοδοξεί να αναβιώσει την Οθωμανική 
αυτοκρατορία και ο ίδιος να γίνει σύγχρονος Σουλτάνος, 
οι Ένοπλές Δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν δυνα-
μική απάντηση σε όσους επιβουλεύονται ελληνικά εδά-
φη. Είμαστε φιλειρηνιστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε όσους 
επιχειρήσουν να παραβιάσουν τις εθνικές μας κόκκινες 
γραμμές». 
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέ-
ας που εκπροσωπεί, συμβουλεύει και 
στηρίζει τους επαγγελματίες της πόλης 
μας, επισημαίνει και εκφράζει σε κάθε 
ευκαιρία την ανάγκη πλήρους εξάλειψης 
φαινομένων όπως αυτό του παραεμπορί-
ου, της πειρατίας, των απομιμήσεων, τα 
οποία πλήττουν οικονομικά τις επιχειρή-
σεις και βάζουν σε κίνδυνο χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας. Σήμερα δε αυτή η ανάγκη 
κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική καθώς οι 
επιπτώσεις από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού είναι τεράστιες και απειλούν με 
κατάρρευση, ακόμα και μέχρι πρότεινως, 
υγιείς επιχειρήσεις.

Καλωσορίζουμε λοιπόν από την με-
ριά μας την εξαιρετική πρωτοβουλία του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτήσιας 
να επιλέξει την πόλη μας για την υλο-
ποίηση του προγράμματος authenticities 
και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συμ-
μετοχή μας στην υλοποίηση του.

Το Πρόγραμμα AUTHENTICITIES απο-
τελεί μια συντονισμένη προσπάθεια του 
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
ΕΕ (EUIPO) σε στενή συνεργασία με τα 
γραφεία προστασίας των Δικαιωμάτων 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) των χω-
ρών-μελών της ΕΕ.

Η Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και Φορέ-
ων της πόλης, μεταξύ των οποίων και το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης, είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας 
που θα πιστοποιηθεί για το 2020/21 ως 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ – AUTHENTICITY, αναλαμ-
βάνοντας σημαντικές δράσεις ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών και επισκεπτών 
στην κατανάλωση αυθεντικών προϊό-
ντων και μόνον. Οι δράσεις θα επικε-
ντρωθούν στην προβολή της ιδέας της 
αυθεντικής πόλης (authenticity) συνει-
σφέροντας στη δημιουργία και διατήρη-
ση ενός ζωντανού δικκτύου ευρωπαϊκών 
πόλεων που προωθούν διαρκώς την 
αγορά αυθεντικών προϊόντων με κοινό 
σλόγκαν «The Authentic is eternal”. (το 
αυθεντικό είναι αιώνιο)

Για την υλοποίηση όλων των πα-
ραπάνω, Δήμος Θεσσαλονίκης και ΟΒΙ 
προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου 

συνεργασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί και 
με τη συνδρομή του επιμελητηρίου μας 
και άλλων φορέων της πόλης μας. 

*Ο Άκης Πούλακας είναι επιχει-
ρηματίας μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΘ και 
Πρόεδρος επιτροπής Νεανικής Επιχει-
ρηματικότητας & Νεοφυών Επιχειρή-
σεων

Τ Ο Υ  Α Κ Η  Π Ο Υ Λ Α Κ Α *

Το ΕΕΘ στο 
πλευρό του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και του 
ΟΒΙ στον αγώνα για 
αλλαγή κουλτούρας 
στην αγορά

opinion

Θεσσαλονίκη – Αυθεντική Πόλη
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Ας είμαστε λογικοί. Δεν υπάρχει εχέ-
φρονας πολίτης αυτής της χώρας που 
να επιθυμεί πολεμική σύγκρουση με την 
Τουρκία. Οι λόγοι; Διάφοροι: Αφενός διότι 
η Ελλάδα είναι ένα κράτος δημοκρατι-
κό,με   φιλειρηνικό  προσανατολισμό ως 
προς την αντίληψη των διεθνών σχέσε-
ων. Και πολύ ορθά πράττει. Το πρόβλημα 
είναι ότι στην αντίθετη όχθη, έχουμε μια 
επιθετική και αυταρχική χώρα η οποία 
έχει σαφώς αναθεωρητικό προσανατολι-
σμό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο έναντι της πατρίδας μας. Διαχρονικά 
θα έλεγα, αφού σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο της ιστορίας ειδικά μετά την ει-
σβολή στην Κύπρο το 1974, η απειλή 
εναντίον μας συνεχώς επικαιροποιείται 
και αναβαθμίζεται.

Μπροστά σε αυτόν τον υπάρξει κίν-
δυνο τα αντανακλαστικά της Ελλάδας 
φαίνεται ότι λειτουργούν(επιτέλους) με 
επιτυχία. Ταχύτατη στρατιωτική κινητο-
ποίηση σε αέρα, θάλασσα και στεριά,ήδη 
από την μεταναστευτική κρίση του περα-
σμένου Μαρτίου, διεθνοποίηση του προ-
βλήματος, στρατηγικές συμμαχίες που 
αποδίδουν καρπούς (Γαλλία, Ισραήλ) 
και κυρίως επανενεργοποιήση του εξο-
πλισμού των ελληνικών ενόπλων δυνά-
μεων με σύγχρονα μέσα αποτροπής και 
αντ-επίθεσης. Αυτό ειδικά το τελευταίο 
πρέπει να πάψει να αποτελεί ταμπού για 
την ελληνική στρατηγική σκέψη. Όταν 
απειλούνται εδάφη ελληνικά η πρωτο-
βουλία των κινήσεων και η δυνατότητα 
καταστροφικού πλήγματος εντός της 
επικράτειας του αντιπάλου διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο αποτροπής, απομα-
κρύνοντας πολύ πειστικά το ενδεχόμενο 
στρατιωτικής σύγκρουσης.

Η γκάμα των εξοπλισμών για την 
οποία ενδιαφέρεται άμεσα η χώρα μας, 
περιλαμβάνει νέες φρεγάτες αντιαερο-
πορικής άμυνας περιοχής (AAW), νέες 
και μεταχειρισμένες φρεγάτες πολλα-
πλών ρόλων και εφοδιασμό των ήδη 
υφιστάμενων οπλικών συστημάτων 
που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές 
ισχύος στο ελληνικό αμυντικό σύστη-
μα. Μιλώντας για το πολεμικό ναυτικό 
(Π.Ν) αυτό αφορά πρώτα τα υποβρύχια 
U214 τα πλέον συμβατικά υποβρύχια 
αναερόβιας πρόωσης παγκοσμίως. Είναι 

αυτά τα υποβρύχια, τα οποία ψάχνουν 
απεγνωσμένα να εντοπίσουν οι Τούρκοι 
στο Αιγαίο, αλλά με πενιχρά αποτελέ-
σματα. Ήδη η αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής ενέκρινε μόλις προ ολίγων ημερών 
αλλά και την επαναπιστοποίηση των δια-
θεσίμων αντιπλοικών, αντιαεροπορικών 
βλημάτων (EXOCET RAM).

Παράλληλα ο μακρύς  βραχίονας της 
ελληνικής ισχύος η πολεμική αεροπορία 
(Π.Α) επίκειται να ενισχυθεί με κορυφαίο 
απόκτημα μια μίξη νέων και μεταχειρι-
σμένων σκαφών τύπου Rafale,τα οποία 
θα εξοπλιστούν με βλήματα μακράς 
εμβέλειας αεροπορικής υπεροχής και 
στρατηγικής κρούσης (meteor, scalp) 
ενώ παράλληλα σύντομα αρχίζει να 
τρέχει και ο εκσυχρονισμός των υφιστά-

μενων f16 στο επίπεδο block70, που θα 
αποδώσει το πλέον ολοκληρωμένο στό-
λο μαχητικών  πολλαπλού  ρόλου στην 
Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο αντίλογος διαχρονικά στην από-
κτηση νέων όπλων είναι τα χρήματα 
που απαιτούνται για την αγορά τους θα 
μπορούσαν να διοχετευθούν σε-απαραί-
τητες-ανάγκες αναπτυξιακού και κοινω-
νικού χαρακτήρα. Η συλλογιστική ορθό-
τατη, προϋποθέτει όμως ένα περιβάλλον 
σταθερότητας και ασφαλείας στην γει-
τονιά μας. Κάτι που τον τελευταίο καιρό 
μοιάζει με απατηλό όνειρο μετά την επε-
κτατική ρητορική και τις ενέργειες του 
κ.Ερντογάν και των συνεργατών του. 

Οι πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις 
υποστήριξης των ελληνικών θέσεων 

από την Σύνοδο του Med7 έρχονται να 
προστεθούν στην αλληλεγγύη της Ε.Ε.,-
με επικεφαλής την Γαλλία αλλά και την 
Αυστρία, των Η.Π.Α και την ισχυροποίη-
σης των στρατηγικών μας δεσμών με το 
Ισραήλ(όπου πρέπει να επικεντρωθού-
με), Αίγυπτο και Η.Α.Ε.

Ας ελπίσουμε ότι η διπλωματία θα 
έχει τον τελευταίο λόγο, νικηφόρο για τα 
ελληνικά συμφέροντα, σε αυτή την ελ-
ληνο-τουρκική κρίση. Για να την ενισχύ-
σουμε, οφείλουμε να ενδυναμώσουμε 
την στρατιωτική ισχύ της Ελλάδος. Γιατί 
«αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πό-
λεμο». 

*Ο Διαμαντής Γκολιδάκης είναι Υπ.
Βουλευτής Ν.Δ  Α’ Θεσσαλονίκης 

Τ Ο Υ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η  Γ Κ Ο Λ Ι Δ Α Κ Η * 

Ο αντίλογος 
διαχρονικά στην 
απόκτηση νέων 
όπλων είναι τα 
χρήματα που 
απαιτούνται για 
την αγορά τους 
θα μπορούσαν να 
διοχετευθούν σε-
απαραίτητες-ανάγκες 
αναπτυξιακού 
και κοινωνικού 
χαρακτήρα.

opinion

Αν επιθυμείς την Ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Si vis  pacem para bellum.



36 12.09.2020

Πριν από ένα περίπου χρόνο, ο νε-
οεκλεγείς Πρωθυπουργός της Χώρας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβαινε στη 
πόλη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, έχοντας 
μαζί του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο για 
να δείξει ότι οι νίκες της Νέας Δημοκρα-
τίας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις 
του 2019, θα έχουν το αποτέλεσμα που 
οι πολίτες περίμεναν, δίνοντάς του την 
εντολή της διακυβέρνησης της Χώρας. 
Να πάει η Χώρα μας μπροστά, με ασφά-
λεια και σχέδιο, μετά από μία δύσκολη 
δεκαετία.

Και οι πολίτες επιβεβαιώθηκαν.
Ήδη από τη πρώτη στιγμή που ανέ-

λαβε την διακυβέρνηση της Χώρας, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε ότι καλώς 
τον εμπιστεύτηκε ο Ελληνικός Λαός.

Με τα πρώτα Νομοσχέδια, τις πρώτες 
κινήσεις μείωσης φόρων, η Οικονομία 
έδειξε ότι παίρνει μπροστά. Παράλλη-
λα, η Διεθνής Κοινότητα έδειξε με κάθε 
τρόπο, ακόμα και οι αδυσώπητες Αγορές, 
ότι η αξιοπιστία της Χώρας μας, αποκα-
ταστάθηκε. 

Η έλευση του 2020, έφερε αρχικά 
την κρίση με την ασύμμετρη «εισβολή» 
από τη γείτονα που εργαλειοποίησε τον 
πόνο και την ανάγκη των προσφύγων 
και των μεταναστών και η Κυβέρνηση 
τα κατάφερε εξαιρετικά, έχοντας μάλιστα 
στο πλευρό της και ΟΛΗ την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Και μάλιστα οι εκπρόσωποι της 
ΕΕ πήγαν και στα σύνορα της Ελλάδος, 
στα σύνορα της Ευρώπης δηλαδή με την 
Τουρκία, για να δουν με τα μάτια τους την 
πραγματικότητα. 

Στη συνέχεια, ήρθε η Πανδημία του 
COVID 19, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός κλήθηκε να πάρει την πολύ δύσκολη 
απόφαση για το Lock Down της Οικονο-
μίας και την Καραντίνα. Και τα κατάφερε, 
αφού οι πολίτες και τον εμπιστεύτηκαν 
και ακολούθησαν τις οδηγίες των ειδι-
κών και έτσι η Χώρα σώθηκε. Με απώ-
λειες, αλλά σώθηκε.

 Η οικονομία πληγώθηκε, αλλά με τα 
μέτρα που πάρθηκαν, εγκαίρως, σχεδόν 
αμέσως με την έναρξη της πανδημίας, 
η ζημία περιορίστηκε (παρά τις αναμε-
νόμενες απώλειες στο ΑΕΠ) και έτσι, το 
Μάιο - Ιούνιο η Οικονομία άνοιξε πάλι, 
και με δειλά βήματα, ο Τουρισμός δέχτη-

κε τους πρώτους του πελάτες. 
Παράλληλα, μετά από σκληρή δια-

πραγμάτευση 4 ημερών+, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, εξασφάλισε για τη Χώρα 
ένα νέο πακέτο διάσωσης που μαζί με το 
νέο ΕΣΠΑ ξεπερνά  τα 70 δις €. Για να σω-
θεί η Χώρα και να πάμε μπροστά. 

Τώρα, Σεπτέμβριος πια, καλούμαστε, 
να αποχαιρετήσουμε τους Τουρίστες, να 
γυρίσουμε όλοι από τις διακοπές μας και 
να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά 
μας στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια. 
Και πάλι με σχέδιο θα τα καταφέρουμε. 

Και η Οικονομία; Ποιες είναι οι προ-
οπτικές της μετά από την ανακοίνωση 
μάλιστα ότι το 2ο τρίμηνο είχαμε περί το 
15% ύφεση; 

Ήδη, άλλες μεγαλύτερες Οικονομί-
ες από μας, έχουν πιο αρνητικό σκορ σε 
αυτό. Και αυτό έδειξε ότι πάλι η Χώρα, 
είχε και σχέδιο αλλά και ψυχραιμία να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της Πανδη-
μίας και στον Οικονομικό Τομέα. Σκεφτεί-
τε ότι η Χώρα δανείστηκε στη πρόσφατη 
δημοπρασία για δεκαετές ομόλογο, ποσό 

2,5 δις. ευρώ με επιτόκιο 1,2%, το χαμη-
λότερο ιστορικά επιτόκιο.

Το Φθινόπωρο και ο Χειμώνας, θα 
είναι δύσκολες περίοδοι. Όμως η Χώρα 
έχει οπλοστάσιο το οποίο ακόμα δεν έχει 
πλήρως χρησιμοποιηθεί διότι τώρα είναι 
ακριβώς η περίοδος που πρέπει να γίνει 
η χρήση των Ευρωπαϊκών Εργαλείων 
και Πόρων για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασης που έχουμε μπροστά μας.

Με τις προτάσεις της Επιτροπής Πισ-
σαρίδη, την αλλαγή του Παραγωγικού 
Μοντέλου της Χώρας, τις στοχευμένες 
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, οι προοπτικές 
για την Οικονομία είναι θετικές. 

Εργαζόμενοι, περιβάλλον, επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες είναι οι προτεραι-
ότητες για την Κυβέρνηση για το 2021. 

Η ασφάλεια που ένιωσαν οι πολίτες 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ότι το 
Κράτος τα είχε προβλέψει όλα, για να 
είμαστε όλοι καλά, αυτή ακριβώς την 
ασφάλεια πρέπει να αισθανθούμε όλοι 
για το επόμενο διάστημα που έρχεται. Με 
ψυχραιμία, το σχέδιο θα αρχίσει να ξεδι-

πλώνεται χωρίς υπερβολές. 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, Πακέ-

τα μέσω ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου, 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόγραμ-
μα ΓΕΦΥΡΑ για τους πληττόμενους δα-
νειολήπτες, νέος Πτωχευτικός Νόμος 
για ξεκαθάρισμα των κόκκινων δανεί-
ων και άρα μείωση κόστους δανεισμού 
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με την 
προστασία παράλληλα των κατοικιών 
των συνεργάσιμων και ειλικρινών δα-
νειοληπτών, αναστολές πληρωμών υπο-
χρεώσεων της περιόδου της καραντίνας 
μέχρι την άνοιξη του 2021, είναι μέτρα τα 
οποία τα βλέπουμε ήδη μπροστά μας να 
εφαρμόζονται. 

Και όλα αυτά, αναμένοντας τον Πρω-
θυπουργό να εξαγγείλει από το βήμα του 
HELEXPO FORUM το επόμενο πακέτο για 
την Οικονομία και τους πολίτες. 

Δεν έχουμε παρά να είμαστε αισιόδο-
ξοι για την επόμενη χρονιά, διότι η Χώρα 
είναι σε καλά χέρια. Με σχέδιο, εργαλεία, 
αποδοχή από τους εταίρους και τις Αγο-
ρές, έχουμε αποκαταστήσει σε όλα τα 
επίπεδα την εμπιστοσύνη που αξίζει στη 
Χώρα και στους Έλληνες. 

Θα τα καταφέρουμε και πάλι.
* Ο Ιωάννης Ρουκάς είναι οικονο-

μολόγος, περιφερειακός συντονιστής 
Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων 
της Νέας Δημοκρατίας

Τ Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Η  Ρ Ο Υ Κ Α * 

Το 2020 είναι μια 
δύσκολη χρονιά. 
Το 2021 θα είναι το 
έτος της δυναμικής 
επιστροφής της 
Χώρας μας στην 
Ανάπτυξη

opinion

Η χώρα έχει σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας
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Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

Το εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχας, 
µε γνώµονα την προστασία όλων, 
πραγµατοποίησε την Πέµπτη 20/08/2020 
µοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού covid-19 
στους 16 εργαζόµενους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διεύθυνσης, 
των οποίων τα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά.

Τηρούµε τις αποστάσεις 
που ορίζει ο νόµος 

για την ασφάλεια όλων 

Eξυπηρετούµε πακέτο 
τις ώρες 00:00 - 07:00 

Σας περιµένουµε καθηµερινά 
για να συνεχίσουµε το ταξίδι µας 

στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα... 

...µε ασφάλεια! 

Επιστρέφουµε µε ασφάλεια
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Εν έτη 2020 βιώνοντας μια πρωτο-
φανή παγκόσμια κρίση πρωτίστως υγει-
ονομική αλλά και Οικονομική, μπορούμε 
πλέον με βεβαιότητα να πούμε ότι οι Έλ-
ληνες αποκτούν ασφαλιστική συνείδηση 
όσον αφορά την συστηματική αποταμί-
ευση τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος Αύξηση στα 130,2 δισ. 
ευρώ κατέγραψαν τον Ιούλιο οι καταθέ-
σεις επιχειρήσεων και νοικοκυρών έναντι 
129,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Λαμβάνοντας υπόψιν, από αρχή του 
έτους, αυτό σημαίνει ότι σε ετήσια βάση 
οι καταθέσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 
7,4%. Από την αύξηση των 841 εκατ. 
ευρώ που καταγράφηκε τον Ιούλιο, τα 
301 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις καταθέ-
σεις των επιχειρήσεων (έναντι αυξήσεως 
272 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα) 
και τα υπόλοιπα 540 εκατ. ευρώ σε κατα-
θέσεις ιδιωτών (έναντι αυξήσεως 1,086 
δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα).

Η πιο έξυπνη και προσοδοφόρα 
όμως κίνηση σε αυτήν την περίοδο δεν 
είναι καμία τράπεζα αλλά ο συνδυασμός 
συστηματικής αποταμίευσης μέσα από 
ασφαλιστικό προϊόν με εγγυημένα τα 
χρήματα του κάθε πολίτη. Οι λόγοι είναι 
αρκετά σημαντικοί. 

Μέσα από την συνεργασία με έναν 
επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο 
και μόνο, μπορεί να επιλέξει ο κάθε πολί-
της να αποταμιεύσει είτε σε υψηλές απο-
δόσεις, με ανάλογο ρίσκο (Υψηλό-με-
σαίο-χαμηλό), τα λεγόμενα Unit-linked. 
Τα unit-linked είναι αγορά μεριδίων που 
κάνει ο πελάτης και είναι συνήθως ομό-
λογα-μετοχές και αξιόγραφα. Εδώ μπο-
ρεί να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος στην 
λήξη αλλά υπάρχει ρίσκο λόγω μη εγγύ-
ησης των χρημάτων. Yπάρχουν και αυτά 
με εγγυημένη απόδοση όπου στην ουσία 
εγγυάται η ασφαλιστική εταιρεία στην 
λήξη του προγράμματος το ποσό που 
θα δώσει στον πελάτη είτε σε εφάπαξ 
μορφή είτε σε ισόβια εγγυημένη σύντα-
ξη.  Μπορεί επίσης, να το συνδυάσει με 
ασφάλεια ζωής καθώς κανείς δεν ξέρει 
τι επιφυλάσσει το μέλλον. 

Ένας αποτρεπτικός παράγοντας που 
εξωθεί, μακριά από τις τράπεζες, τους 
Έλληνες αποταμιευτές είναι οι αρνητι-

κές αποδόσεις των τραπεζικών καταθέ-
σεων. Εγκαταλείπουν λοιπόν ακόμα και 
τους λογαριασμούς προθεσμίας, καθώς 
η αποκλιμάκωση των επιτοκίων είναι 
ραγδαία, και όπως εκτιμούν τα αρμόδια 
τραπεζικά στελέχη, η πτωτική πορεία θα 
συνεχιστεί για αρκετά ίσως χρόνια. Δεν 
παραγνωρίζουμε και το ενδεχόμενο μιας 
πανδημίας όπως ο Κορωνοϊός το οποίο 
μπορεί να επιφέρει και μεγαλύτερες μει-
ώσεις και απώλειες στην παγκόσμια και 
όχι μόνο Ελληνική αγορά. 

Έτσι με δεδομένα όλα τα παραπάνω 
στρέφονται σε πρώτη φάση στα ασφαλι-
στικά αποταμιευτικά προγράμματα που 
προσφέρουν αποδόσεις στο 1% έως 
γύρω στο 6% αναλόγως την επιλογή της 
ασφαλιστικής εταιρείας και την σύνθεση 
του ασφαλιστικού προϊόντος αποταμίευ-
σης. Σε αντίθεση στους λογαριασμούς 

ταμιευτηρίου, στους τρεχούμενους και 
τους όψεως τα επιτόκια είναι ανύπαρκτα, 
ενώ στις καταθέσεις προθεσμίας ξεκι-
νούν από το 0,05% και δεν ξεπερνούν το 
0,3% ανά έτος.  

Ο πελάτης μόνο αν συνεργαστεί με 
έναν επαγγελματία ασφαλιστικό σύμ-
βουλο θα λάβει την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση. Θα αποκτήσει μια πλήρη 
εικόνα των πλεονεκτημάτων της κάθε 
επιλογής (Εγγυημένο ή μη-εγγυημένο) 
καθώς και θα το  συνδυάσει με ασφάλεια 
ζωής, αν έχει οικογένεια ή με κάλυψη 
ΑΠΑ για να το πληρώνει η ασφαλιστική 
εταιρεία έως την λήξη του προγράμμα-
τος σε περίπτωση που ο πελάτης μείνει 
ανίκανος για εργασία είτε από ατύχημα ή 
ασθένεια. 

Η ζωή μας καθορίζεται από τις έξυ-
πνες επιλογές μας. Γιαυτό θα πρέπει στο 

πολύ σοβαρό θέμα της αποταμίευσης να 
επιλέξουμε έναν επαγγελματία Ασφαλι-
στικό σύμβουλο που θα έχει συνεργασία 
με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. 
Έτσι στην σύγχρονη εποχή που ζούμε 
όσο πιο σύντομα λάβουμε, σωστή και 
επαγγελματική ενημέρωση, τόσο πιο σί-
γουροι θα είμαστε στην επιλογή που θα 
έχουμε κάνει για το μέλλον μας. 

Ίσως τελικά η πανδημία να άλλαξε 
κάποιες κακές συνήθειες και να δημι-
ούργησε έντονο συναίσθημα στους πο-
λίτες για πρόληψη σε όλο το φάσμα της 
ζωής τους. 

Ο χρόνος θα δείξει αν θα είναι εφή-
μερο ή όχι!

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδι-
κευμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
Ζωής και Αποταμίευσης με μεταπτυχι-
ακό στην Διοίκηση Υπηρεσιών καθώς 
και διακεκριμένος I.R.M.A Specialist  

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α  Ν Τ Ο Β Α * 

Η πιο έξυπνη και 
προσοδοφόρα 
κίνηση σε αυτήν 
την περίοδο δεν 
είναι καμία τράπεζα 
αλλά ο συνδυασμός 
συστηματικής 
αποταμίευσης μέσα 
από ασφαλιστικό 
προϊόν με εγγυημένα 
τα χρήματα του κάθε 
πολίτη

opinion

Οικονομική επίπτωση πανδημίας vs αλλαγή συμπεριφοράς καταναλωτών
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Η πανδημία που οφείλεται στον Sars-
Cov-2 έφερε στα όριά του τα συστήματα 
υγείας και την υπομονή μας. Όλες οι δρα-
στηριότητές μας επηρεάστηκαν και αυτό 
συμπεριλαμβάνει και την δημιουργία 
οικογένειας. Η επίδραση θα μπορούσε 
να θεωρηθεί θετική στα ζευγάρια που 
δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί το 
lockdown τους έδωσε περισσότερο χρό-
νο στο σπίτι και αυξημένες ευκαιρίες για 
επαφή. Η κατάσταση όμως είναι διαφο-
ρετική για τα ζευγάρια που χρειάζονται 
βοήθεια. Το δεδομένο ότι πολλές κλινι-
κές γονιμότητας σε πολλές χώρες του 
κόσμου παρέμειναν κλειστές για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα «φρέναρε» κυρίως 
τα ζευγάρια στα οποία η ηλικία αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα για την γονιμό-
τητά τους.

 Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την 
θεραπεία  γονιμότητας είναι απαραίτητο 
να γίνει διατήρηση του δείγματος σπέρ-
ματος σε τράπεζα σπέρματος. Ο κορω-
νοιός δημιούργησε λοιπόν και σε αυτό 
τον τομέα απορίες: Θα έπρεπε να συνεχί-
σουμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρε-
σία; H Ιταλική Ανδρολογική Εταιρεία δη-
μοσίευσε πολύ πρόσφατα δεδομένα που 
δείχνουν ότι δεν υπάρχει Sars-Cov-2 στο 
δείγμα του σπέρματος. Είναι βέβαια ανα-
γκαίο τα δεδομένα αυτά να επιβεβαιω-
θούν από μεγάλες μελέτες αλλά σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 
γεγονός και μας δίνει την δυνατότητα να 
συνεχίσουμε να διατηρούμε σπερματο-
ζωάρια στο υγρό άζωτο για μελλοντική 
χρήση, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

Για να είμαστε όμως σίγουροι ότι 
δεν θα βοηθήσουμε στην διασπορά του 
κορωνοιού, πρέπει τα εργαστήρια στα 
οποία υπάρχει τράπεζα σπέρματος να 
προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργί-
ας τους και να θεσπίσουν καινούργιους 
κανόνες όπως επιβάλλεται από τις ση-
μερινές ανάγκες. Στο έγκυρο περιοδικό 
Andrologia, σε άρθρο των ειδικών του 
χώρου της Ανδρολογίας που δημοσιεύ-
τηκε πριν από λίγες εβδομάδες, μπορεί 
κανείς να βρεί χρήσιμες οδηγίες που 
αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των 
τραπεζών σπέρματος. Είναι σημαντικό, 
εκτός από τον έλεγχο του προσωπικού 
και τις εργαστηριακές τεχνικές να δοθεί 

προσοχή  και την διαχείριση των ραντε-
βού. Είναι δείγμα, όχι μόνο επαγγελμα-
τισμού αλλά και συνέπειας το να υπάρχει 
κενός χρόνος ανάμεσα στα ραντεβού των 
ενδιαφερομένων ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός αλλά κυρίως να μπορεί να 
γίνεται με άνεση η απολύμανση των χώ-
ρων.  

Εάν λοιπόν τηρήσουμε όλοι τους σω-

στούς κανόνες θα μπορέσουμε να συνε-
χίσουμε να λειτουργούμε και στην εποχή 
της πανδημίας και δεν θα επιτρέψουμε 
στον Sars-Cov-2 να εμποδίσει τα ζευγά-
ρια που χρειάζονται βοήθεια να προχω-
ρήσουν στην δημιουργία οικογένειας.

*Η Dr. Θεοδοσία Ζεγκινιάδου είναι 
εμβρυολόγος M.H.Sc, Ph.D.

Τ Η Σ  D R  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ  Ζ Ε Γ Κ Ι Ν Ι Α Δ Ο Υ * 

Σε πολλές 
περιπτώσεις πριν 
από την θεραπεία  
γονιμότητας είναι 
απαραίτητο να γίνει 
διατήρηση του 
δείγματος σπέρματος 
σε τράπεζα 
σπέρματος

opinion

Πώς ο Sars-Cov-2 “φρέναρε” τις θεραπείες γονιμότητας 
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Δυστυχώς, τη φετινή χρονιά, η ΔΕΘ 
και οι δράσεις που τη συνοδεύουν υπήρ-
ξαν και αυτές θύματα της πανδημίας. Ο 
ΔΣΘ είχε λάβει την απόφαση να συμμε-
τάσχει και στη φετινή ΔΕΘ, με αντικείμενο 
την ανάδειξη των μέσων ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης (e-justice). Οι συνέπειες της 
πανδημίας, άλλωστε, ανέδειξαν ακόμα 
περισσότερο την ανάγκη για χρήση των 
νέων τεχνολογιών στη δικαιοσύνη. 

Ειδικότερα, ο ΔΣΘ, πρωτοπόρος στην 
εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στην 
καθημερινότητα του δικηγόρου (ενδει-
κτικά: χορήγηση ψηφιακών υπογραφών 
στα μέλη, λήψη αποφάσεων με ηλεκτρο-
νικό μήνυμα, ψηφιοποίηση αντιγράφων, 
εγκατάσταση wi-fi στο δικαστικό μέγαρο, 
επικοινωνία με τα μέλη μέσω app, οργά-
νωση ραντεβού στα Κτηματολογικά Γρα-
φεία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης στο 
YouTube κλπ.), παρέχει σήμερα στα μέλη 
του μία πληρέστατη ψηφιακή νομική βι-
βλιοθήκη με τις Τράπεζες Νομικών Πλη-
ροφοριών Nomos, Sakkoulas-online, 
Σόλων και Ισοκράτης, προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο τους και να τους 
δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
στους πολίτες. Περαιτέρω, η διαδικτυ-
ακή πύλη (Portal) της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων παρέχει μία 
πληθώρα υπηρεσιών, που συνεχώς ανα-
βαθμίζονται, οι οποίες δίνουν τη δυνατό-
τητα για ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, 
ηλεκτρονική έκδοση παραβόλων και 
προεισπράξεων, έκδοση πιστοποιητικών, 
κατάθεση ενόρκων βεβαιώσεων κλπ. Η 
ατζέντα της ψηφιοποίησης της δικαιοσύ-
νης στη χώρα μας περιλαμβάνει ακόμα 
τη δυνατότητα απομακρυσμένης έρευ-
νας με ηλεκτρονικά μέσα στα βιβλία του 
Κτηματολογίου, την κατάθεση αιτήσεων, 
την καταχώριση πράξεων και τη λήψη 
πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά 
Γραφεία, την επέκταση της δυνατότητας 
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων 
σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, την 
πλήρη ψηφιοποίηση των δικογράφων, 
των αποφάσεων και των πρακτικών κλπ. 

Σε σχέση με τα τοπικά ζητήματα της 
δικαιοσύνης και της δικηγορίας, ξεχωρι-
στής αναφοράς χρήζουν τα εξής:

1. Το κτιριακό ζήτημα του Δικαστικού 
Μεγάρου της πόλης. Ένα ζήτημα που 
απασχολεί επί δεκαετίες το νομικό κό-
σμο της Θεσσαλονίκης και που τέθηκε σε 
νέες βάσεις κατά την περυσινή επίσκεψη 
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. 
Η πρόσφατη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο υπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης, παρουσία του υπουργού Δικαι-
οσύνης, Κώστα Τσιάρα, καταδεικνύει ότι 
υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Για πρώτη 
φορά συζητήθηκε επισήμως η επέκτα-
ση των δικαστηρίων στο κτίριο του ΙΚΑ 
Πύλης Αξιού, λύση που θα οδηγήσει σε 
αναβάθμιση όχι μόνο τις Δικαστικές Υπη-
ρεσίες, αλλά και το σύνολο της πόλης. Το 
αισιόδοξο στοιχείο της σημαντικής αυτής 
προσπάθειας είναι ότι η συζήτηση γίνεται 
στη βάση του κοινού συμφέροντος όλων 
των Υπηρεσιών και όχι της αντιπαράθε-
σης. Η επιδιωκόμενη λύση μπορεί να 
οδηγήσει σε αναβάθμιση τόσο τις Δικα-
στικές Υπηρεσίες, όσο και τις Υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ (με την εξεύρεση ενός καταλ-
ληλότερου κτιρίου σε σχέση με το υπάρ-
χον, στην ευρύτερη περιοχή) όσο φυσικά 
και όλη τη δυτική είσοδο της πόλης. 

2. Η δημοσίευση του ΠΔ 68/2020, 

με το οποίο συνιστάται στον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης μόνιμη διαιτησι-
́α με αντικείμενο την επίλυση διαφορών 
ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντι-
κείμενο. Ο νέος Κανονισμός της Μόνιμης 
Διαιτησίας του ΔΣΘ είναι το επιστέγασμα 
μιας προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ια-
νουάριο του 2018, όταν, κατόπιν σχε-
τικής εισήγησής μου, η Ολομέλεια των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
στις 27.1.2018 έλαβε την απόφαση να 
επανασυστήσει και να προωθήσει το θε-
σμό της Διαιτησίας στους Δικηγορικούς 
Συλλόγους. Με την ευθύνη και τη θεσμι-
κή εγγύηση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης ευελπιστούμε να αναδει-
χθούν τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 
- πλεονεκτήματα του θεσμού: α) Η εκού-
σια υπαγωγή των μερών, β) Η ελεύθερη 
επιλογή των διαιτητών, γ) Η υπαγωγή 
ιδιωτικών διαφορών δεκτικών διαθέ-
σεως και δ) Η δεσμευτικότητα της εκ-
δοθησομενης απόφασης. Επιδίωξή μας 
είναι να διαμορφώσουμε έναν θεσμό, ο 
οποίος θα αγκαλιαστεί από τα μέλη μας 
και την επιχειρηματική κοινότητα και 
θα αποτελέσει, ιδίως για τις μικρού και 
μεσαίου αντικειμένου διαφορές, βασικό 

μέσο επίλυσης διαφορών προς όφελος 
της Δικαιοσύνης, του νομικού κόσμου 
και των πολίτων.

3. Η υλοποίηση της απόφασης των 
ΔΣ του ΔΣΘ και του Ταμείου Αλληλοβο-
ήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΑ-
ΔΙΘ) για την εξαγορά από τον ΔΣΘ των 
γραφείων του πρώην Ταμείου Προνοίας 
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Δωδεκανήσου, στα οποία πρόκειται να 
μετεγκατασταθεί η βιβλιοθήκη του Συλ-
λόγου. Σκοπός είναι τόσο η εξοικονόμη-
ση πόρων, από τα μισθώματα του χώρου 
όπου σήμερα στεγάζεται η βιβλιοθήκη, 
όσο, κυρίως, η δημιουργία ενός σύγχρο-
νου χώρου όπου θα στεγάζεται η βιβλι-
οθήκη του Συλλόγου και θα δημιουργη-
θούν χώροι προς όφελος των μελών του 
ΔΣΘ, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 
ακόμα και συνεδρίες διαμεσολαβήσεων 
και διαιτησίες. 

Μπορεί, λοιπόν, η φετινή ΔΕΘ να 
ακυρώθηκε, δεν ακυρώνεται όμως η 
προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των δι-
αδικασιών και βελτίωση των συνθηκών 
άσκησης της δικηγορίας.

*Ο Στάθης Κουτσοχήνας, είναι Δι-
δάκτωρ Νομικών επιστημών στο ΑΠΘ 
και πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Σ Τ Α Θ Η  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Χ Η Ν Α * 

Μπορεί, η φετινή 
ΔΕΘ να ακυρώθηκε, 
δεν ακυρώνεται 
όμως η προσπάθεια 
για εκσυγχρονισμό 
των διαδικασιών 
και βελτίωση των 
συνθηκών άσκησης 
της δικηγορίας.

opinion
Η πανδημία δεν σταμάτησε τις δράσεις 

του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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Ο Γ. Γ. Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης μιλά στην «Κ»

Στο τέλος της θητείας μας η 
Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη 

«Στο τέλος της θητείας μας, η συμπρωτεύουσα θα εί-
ναι μια άλλη πόλη. Το πιστεύουμε και θα το κάνουμε». 
Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξη του στην karfitsa ο 
Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης, 
αναφερόμενος στα σημαντικά έργα υποδομής που έχουν 

δρομολογηθεί ή εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος 
Καραγιάννης εξηγεί για πιο λόγο τα προηγούμενα χρονο-
διαγράμματα ολοκλήρωσης του Μετρό, είχαν πέσει έξω 
και γιατί αυτό που έχει τεθεί από το σημερινό Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών θα τηρηθεί, τονίζοντας πως 

προτεραιότητα του Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή και 
του ιδίου , ως Θεσσαλονικιού, είναι να παραδοθεί στην 
πόλη ένα ανοιχτό μουσείο και ένας υπερσύγχρονος 
σταθμόςΜετρό. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών εξηγεί 
επίσης γιατί επιλέχθηκε ως λύση για την κυκλοφοριακή 

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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αποσυμφόρηση της πόλης η κατασκευή του Fly Over. 
Ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως παρά τη πανδημία πρό-
γραμμα έργων 13 δισ. ευρώ προχωρά κανονικά, δηλώ-
νοντας πως τα έργα υποδομής θα είναι εργαλείο για να 
βγούμε από την κρίση, καθώς έχουν μεγάλο πολλαπλα-
σιαστή για την οικονομία της χώρας μας.

Σε τι επίπεδο έχει αλλάξει τον σχεδιασμό του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση 
έργων υποδομής η πανδημία; Από την πρώτη στιγμή, 
που η πανδημία χτύπησε την πόρτα της χώρας μας, παρα-
μείναμε στο σχεδιασμό μας. Αποφασίσαμε να δράσουμε 
γρήγορα και αποφασιστικά, πάντα  σύμφωνα με τις αρχές 
της Επιστήμης. Εκδώσαμε εγκύκλιο για την ορθή λει-
τουργία των εργοταξίων και παρότι αυτό επέφερε κάποια 
επιβράδυνση στην εξέλιξη των έργων και υποχρεωτικά 
κάποιες ολιγόμηνες παρατάσεις, το πρόγραμμα εξέλιξης 
των έργων παρέμεινε εντός στόχων. Τα εργοτάξια δεν 
έκλεισαν, αλλά συνέχισαν να δουλεύουν με ασφάλεια 
και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. 

Φιλοδοξούμε πως όλα τα μεγάλα έργα θα παραδο-
θούν στην ώρα τους και όσα έχουμε υποσχεθεί, με ένα 
πρόγραμμα έργων άνω των 13 δισ., θα εκπληρωθούν 
στο ακέραιο. Τα έργα υποδομής θα είναι εργαλείο για να 
βγούμε από την κρίση, γιατί έχουν μεγάλο πολλαπλασια-
στή για την οικονομία της χώρας μας. 

 Όσον αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, έχουν ακου-
στεί διάφορα χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν, 
με τους πολίτες να είναι πολύ επιφυλακτικοί. Γιατί το 
δικό σας θα τηρηθεί; Ποιοι οι βασικοί λόγοι καθυστέρη-
σης του έργου;  Η προηγούμενη κυβέρνηση δίχαζε την 
πόλη ενώ εμείς  την ενώνουμε. Τώρα για πρώτη φορά 
όλοι οι φορείς της πόλης είναι ενωμένοι. Η τεχνική λύση 
που είχε επιλεχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση 
ήταν επί της ουσίας ανεφάρμοστη και θα είχε ολέθρια 
αποτελέσματα για την λειτουργικότητα του Μετρό αφού 
πρακτικά θα  έπρεπε να διακοπεί η κυκλοφορία στους 
κεντρικούς σταθμούς της πόλης για άγνωστο χρονικό 
διάστημα. Η πρότασή μας ήταν εξ αρχής τεχνικά εφικτή, 
κοστολογημένη και υλοποιήσιμη ως το 2023. Εξασφα-
λίσαμε και τα αρχαία και το Μετρό για την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης και μέσω των εργασιών, που πραγματοποιού-
νται, γίνεται η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή στην 
ιστορία της πόλης σε ό, τι αφορά τα ευρήματα. 

Τώρα το έργο κινδυνεύει να καθυστερήσει πλέον 
μόνο από όσους εμμένουν σε απόψεις που έχει απορρίψει 
και η πόλη και το ΚΑΣ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, αρκετά πληρώσαμε τις εμμονές τους.

Όμως, προτεραιότητα του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή και δική μου, ως Θεσ-
σαλονικιός, είναι να παραδώσουμε στην πόλη ένα ανοι-
χτό μουσείο και έναν υπερσύγχρονο σταθμό Μετρό, όπως 
ακριβώς αξίζει στην πόλη. 

Γιατί επιλέχθηκε η λύση του Fly Over για την Εσω-
τερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης; Τι πλεονεκτήμα-
τα προσφέρει αυτού του είδους η κατασκευή;  Το νέο 
“Flyover”, όπως ονομάζουμε τη νέα Ανατολική Εσωτερι-
κή Περιφερειακή Λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, είναι ένα 
έργο πνοής για την πόλη ύψους 370 εκατ. €, για το οποίο 

συνέντευξη
είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι και χαρούμενοι. ‘Έχει ήδη 
εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και αναμέ-
νεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτές 
τις ημέρες. 

Πρόκειται για ένα έργο που θα αποσυμφορήσει την 
υπάρχουσα Ανατολική Περιφερειακή και θα αναβαθμίσει 
περιβαλλοντικά όλη την περιοχή. Θα επιτρέπει την ταχεία 
και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης της 
Θεσσαλονίκης και θα αυξήσει την οδική ασφάλεια, λόγω 
της μείωσης του αριθμού ατυχημάτων. Επιπλέον, θα μει-
ώσει δραστικά το χρόνο και το κόστος μεταφορών και θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως του δευτερογε-
νούς και τριτογενούς τομέα, της οικονομίας του Μητρο-
πολιτικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Τι να περιμένουμε σε επίπεδο υποδομών από τα 
κονδύλια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης;  Το Ταμείο 
Ανάκαμψης και τα 32 δις που θα εισρεύσουν είναι μια τε-
ράστια ευκαιρία για τη χώρα.

Στο Υπουργείο Υποδομών εργαστήκαμε συστημα-
τικά από την  πρώτη στιγμή ώστε να παρουσιάσουμε 
ένα μεγάλο κατάλογο έργων, πράγμα που έγινε ήδη τις 
προηγούμενες ημέρες εντός της κυβέρνησης. Μένει να 
διασαφηνιστεί το τελικό ποσό που θα κατευθυνθεί προς 
τον κλάδο των Υποδομών προκειμένου να καταλήξουμε 
στην τελική μας πρόταση. 

Στην πρότασή μας εντάσσουμε έργα και επενδύσεις 
με σαφή παραγωγικό χαρακτήρα, που συνδέονται με το 
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Δίνουν την ευκαιρία για τόνω-
ση της απασχόλησης και για την ταχύτερη προώθηση 
νέων έργων. Σκοπός μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για ολόκληρη τη χώρα.  

Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό ένα χρόνο και κάτι 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας στη Γενική 
Γραμματεία Υποδομών. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυ-
σκολίες που αντιμετωπίσατε; Ποιο είναι το όραμα σας 
και ο σχεδιασμός για έργα και Υποδομές στη Θεσσα-
λονίκη; Ερχόμενος στο Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών ως Γενικός Γραμματέας, αποδεχόμενος την πολύ 
τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη και του Υπουργού Κώστα Καραμανλή, είχα πλήρη 
επίγνωση των προβλημάτων και των προκλήσεων που 
θα καλούμουν να αντιμετωπίσω. Πολλά “κολλημένα” 
έργα, ζητήματα ανταγωνισμού, ανώριμες ή ημιτελείς με-
λέτες και ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανθεκτικό στην αλ-
λαγή. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω τη δουλειά μας, το δι-
καίωμα αυτό το έχουν μόνο οι πολίτες. Πιστεύω πάντως 
πως οι προσπάθειές μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν, τα 
έργα έχουν επανεκκινήσει, η αγορά είχε αρχίσει να παίρ-
νει τα πάνω της και αν δεν ήταν η κρίση του κορονοιού, 
θα υπήρχε ριζική αλλαγή της εικόνας.  Είμαστε αισιόδο-
ξοι.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, τα έργα εκεί είναι εξαι-
ρετικά ψηλά στην ατζέντα μας και δεν μιλάμε μόνο για 
το Μετρό ή το Flyover. Είναι ακόμα το Θέρμη-Γαλάτιστα, 
το «ορφανό» χιλιόμετρο στην Ποτίδαια, η ολοκλήρωση 
της σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας 
οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, οι σι-
δηροδρομικές συνδέσεις, τα αντιπλημμυρικά έργα στην 

περιοχή της Λαχαναγοράς, τα αποχετευτικά έργα στην 
Καλαμαριά, τα 17 νέα σχολεία με ΣΔΙΤ και άλλα μικρότε-
ρα ή μεγαλύτερα έργα που δείχνουν, τις προθέσεις και το 
ενδιαφέρον μας για την πόλη. Στο τέλος της θητείας μας, 
η συμπρωτεύουσα θα είναι μια άλλη πόλη. Το πιστεύου-
με και θα το κάνουμε. 

Τα έργα υποδομής αποτελούν 
εργαλείο για να βγούμε από 
τη κρίση γιατί έχουν μεγάλο 
πολλαπλασιαστή για την 
οικονομία 
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Η οικονομική κρίση από την πανδη-
μία αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων 
στη χώρα και τη χάραξη πολιτικών που 
θα διαμορφώνουν ένα νέο παραγωγικό 
πρότυπο. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο 
το οποίο θα στοχεύει στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και το οποίο σε καμία περίπτω-
ση δεν θα δημιουργεί υπέρμετρη εξάρτη-
ση από έναν και μόνο κλάδο.

Κατά τον ΣΒΕ, οι επιπτώσεις από την 
κρίση είναι αναστρέψιμες και βραχυχρό-
νιες. 

Η εξαιρετικά θετική αντίδραση της 
κυβέρνησης στις απρόοπτες καταστάσεις 
που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδη-
μίας, δημιουργεί θετικές προσδοκίες για 
την έμπρακτη ενίσχυση της μεταποίησης 
και της βιομηχανίας τους επόμενους μή-
νες.

Επειδή ακριβώς η μεταποιητική δρα-
στηριότητα βρίσκεται σε κρίσιμη κατά-
σταση, και οι προβλέψεις για το 2021 
είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, ο ΣΒΕ ως 
Εθνικός Κοινωνικός Εταίρος και εκπρό-
σωπος της μικρομεσαίας μεταποιητικής 
περιφερειακής βιομηχανίας κατέθεσε 
πρόσφατα προς τον Πρωθυπουργό της 
χώρας σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις 
και τις προτάσεις του.

Οι 7 άξονες προτάσεων του ΣΒΕ για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της περιφερειακής βιομηχανίας είναι:

1. Λειτουργικές ενισχύσεις 
2. Παραγωγικές επενδύσεις 
3. Τεχνολογία – Ε & Τ Α
4. Περιφερειακή αγορά εργασίας
5. Υποδομές
6. Μείωση περιφερειακών ανισοτή-

των
7. Βελτίωση περιφερειακών υποδο-

μών
Τα ενδεικτικά 10 μέτρα πολιτικής που 

ο ΣΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υλοποι-
ηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
της μεταποίησης και της βιομηχανίας, και 
τα οποία εντάσσονται στους ανωτέρω 7 
άξονες, είναι:

1. Η κατάργηση των ειδικών τελών 
και επιβαρύνσεων, που πληρώνει ο ιδιω-
τικός τομέας, αναίτια και χωρίς κανενός 
είδους ανταποδοτικότητα. Ενδεικτικά θα 

επιθυμούσα να αναφέρω:
- την εισφορά του ποσοστού 0,6 της 

ΑΝΕ 128 στα δάνεια, 
- το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνεια-

κών Εργασιών (ΔΕΤΕ) προς τους τελω-
νειακούς 5% με βάση το Ν. 2093/92 – η 
είσπραξή του γίνεται μέσω των λογαρια-
σμών της ΔΕΗ, και,

- το τέλος 2% επί της διαφημιστικής 
δαπάνης υπέρ ΟΤΑ. 

2. Η θεσμοθέτηση εκ νέου προγράμ-
ματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφο-
ρών, κατά το πρότυπο του επιτυχημένου 
αντίστοιχου προγράμματος που είχε 
«τρέξει» προ οκταετίας μέσω του ΟΑΕΔ.

3. Η αναμόρφωση του αναπτυξιακού 
νόμου, με τη συμπερίληψη των ακόλου-
θων δύο μεταρρυθμιστικών διατάξεων:

α) Καθορισμός ελάχιστου πλαφόν 
ύψους 60% στις ετήσιες κατανομές των 
κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, 
αποκλειστικά για την υλοποίηση παρα-
γωγικών επενδύσεων, και,

β) Επιχορήγηση με το καθεστώς των 
άμεσων ενισχύσεων «Ολοκληρωμένων 
Επιχειρηματικών Σχεδίων Αναδιάρθρω-
σης και Ανάπτυξης» υφιστάμενων μετα-
ποιητικών και βιομηχανικών επιχειρήσε-
ων

4. Η θεσμοθέτηση των υπερ- απο-
σβέσεων στη βιομηχανία. 

Συγκεκριμένα  προτείνουμε η επιχεί-
ρηση να μπορεί να επιλέγει: 

α) μεταξύ δυο συντελεστών ετήσιας 
απόσβεσης: 11% («χαμηλός» συντε-

λεστής) και 16% («υψηλός» συντελε-
στής», και, 

β) μεταξύ δυο μεθόδων απόσβεσης: 
είτε 

β.1.) σταθερής, άρα επιλογή απόσβε-
σης της δαπάνης με το ίδιο ποσό κάθε 
χρόνο, είτε 

β.2.) φθίνουσας, άρα επιλογή του τρι-
πλασιασμού του συντελεστή αποσβέσε-
ων (είτε 11%*3=33%, είτε 16%*3=48%) 
και απόσβεση ανά έτος της αναπόσβε-
στης αξίας που απομένει.

5. Η ανάληψη νομοθετικής πρωτο-
βουλίας για τον χαρακτηρισμό άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε ορ-
γανωμένους υποδοχείς. Προφανώς ανα-
φερόμαστε στη βιομηχανική ζώνη του 
Καλοχωρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την «καλή 
πρακτική» που ακολουθήθηκε στα Οινό-
φυτα.

6. Η μείωση των τιμολογίων ενέργει-
ας.

7. Η θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώ-
τος επιστρεπτέων ενισχύσεων για κεφά-
λαιο κίνησης εξωστρεφών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων.

8. Η υλοποίηση ειδικού προγράμ-
ματος για την ανάπτυξη της Θράκης, της 
Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. 
Ουσιαστικά προτείνουμε το μεγάλο θέμα 
της περιφερειακής ανάπτυξης και της πε-
ριφερειακής σύγκλισης να τεθεί σε προ-
τεραιότητα στην αναπτυξιακή πολιτική 
της χώρας.

9. Η αλλαγή του υφιστάμενου καθε-
στώτος επιδότησης  εξαγοράς υφιστάμε-
νων παραγωγικών -κλειστών – μονά-
δων. Προτείνουμε να επιδοτείται η αγορά 
κλειστών ανεξαρτήτως του πότε έκλει-
σαν, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγορα-
στής δεν έχει καμία απολύτως σχέση με 
το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και ότι οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποι-
ηθούν στο ίδιο με το προηγούμενο αντι-
κείμενο, και,

10. Η αναβάθμιση της λειτουργίας 
και των υποδομών των Βιομηχανικών 
Περιοχών της χώρας. (ψηφιακές υποδο-
μές, μεταφορικές συνδέσεις, οδικές, σι-
δηροδρομικές, φυσικό αέριο, υποδομές 
επεξεργασίας αποβλήτων).

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι Προ-
έδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλά-
δος (Σ.Β.Ε.)

Τ Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Σ Α Β Β Α Κ Η * 

Η εξαιρετικά 
θετική αντίδραση 
της κυβέρνησης 
στις απρόοπτες 
καταστάσεις που 
διαμορφώθηκαν 
λόγω της πανδημίας, 
δημιουργεί θετικές 
προσδοκίες για την 
έμπρακτη ενίσχυση 
της μεταποίησης και 
της βιομηχανίας τους 
επόμενους μήνες.

opinion

Οι προτάσεις του ΣΒΕ για την περιφερειακή βιομηχανία 
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Ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» Νίκος Ταχιάος στην «Κ»

Τον Μάρτιο του 2021 τα δοκιμαστικά 
δρομολόγια των συρμών του Μετρό

Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος διαβεβαι-
ώνει ότι αν και έχουν γίνει προσπάθειες για να «εκτρο-
χιαστεί» ο χρόνος παράδοσης, μέχρι στιγμής ο Απρίλιος 
του 2023 είναι η ημερομηνία λειτουργίας του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. 

Είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για 
την ολοκλήρωση και λειτουργία του Μετρό τον Απρίλιο 
του  2023; Μέχρι στιγμής, είμαστε εντός του χρονοδια-
γράμματος που έχουμε θέσει. Τον Απρίλιο του 2023 η 
Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό σε λειτουργία. Η πορεία των 
εργασιών δεν επηρεάστηκε ούτε την περίοδο της καρα-
ντίνας και παρά τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την 
πανδημία του covid-19, το έργο προχωρά με ικανοποιη-
τικούς ρυθμούς.  

 Υπάρχει μια σειρά προσφυγών που έχουν κατατε-
θεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από ανθρώπους 
που υποστηρίζουν ότι τα αρχαία της Βενιζέλου πρέ-
πει να παραμείνουν στην θέση τους. Πιστεύετε πως 
αυτές οι προσφυγές μπορούν να «εκτροχιάσουν» το 
χρονοδιάγραμμα; Και τι θα γίνει αν το ΣτΕ δεν προκρί-
νει την λύση της απόσπασης; Σίγουρα, η υπόθεση των 
προσφυγών στο ΣτΕ μας απασχολεί και βεβαίως κανείς 
δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είμα-
στε αισιόδοξοι καθώς και παλαιότερα το Συμβούλιο της 
Επικρατείας έκρινε νόμιμη την λύση που προβλέπει την 
απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων.  Η 
απόσπαση, κατασκευή των εγκαταστάσεων  και επανατο-
ποθέτηση των αρχαίων στο σταθμό της “Βενιζέλου” είναι 
η ενδεδειγμένη, ταχύτερη και οικονομικότερη λύση για 
την ολοκλήρωση του έργου. Μετά από την ατελέσφορη 
τετραετία που πέρασε με την υπόθεση της in situ κατα-
σκευής,  θεωρώ ότι η σημερινή διοίκηση έχει τεκμηριώ-
σει την απόφαση της με όλα τα αποδεκτά επιστημονικά 
επιχειρήματα, αποδεικνύοντας πως αυτή η λύση εξασφα-
λίζει και Μετρό και Αρχαία.  Σέβομαι αυτούς που έχουν 
αντίθετη άποψη, θέλω όμως να τονίσω ότι η ευαισθησία 
για τα αρχαία δεν είναι μονοπώλιο κανενός. 

 Πιστεύτε ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες, 
πίσω από τις προσφυγές; Υπάρχουν και προσωπικές 
στρατηγικές και πολιτικές σκοπιμότητες.  Είναι προβλη-
ματικός ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν πολλά από τα 
μεγάλα δημόσια έργα της πόλης, όπως  το πολύπαθο 
Μετρό  το οποίο – πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες 
του - έγινε  πεδίο για να χτιστούν πολιτικές καριέρες, να 
καλλιεργηθεί ο σκεπτικισμός και η αντιπαράθεση που, 
όπως ήταν φυσικό, οδήγησαν στον αφορισμό και στην 
απαξία του έργου που συντελείται. Όλη αυτή η κουβέντα, 

δυστυχώς, ακολουθήθηκε και από παλινωδίες στην εξέ-
λιξη του, με «βαρύ» τίμημα για τον εμπορικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης. 

Σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα το έργο Μετρό Θεσ-
σαλονίκης;  Έως σήμερα λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η δι-
άνοιξη των σηράγγων και στις δύο γραμμές του έργου, τη 
Βασική Γραμμή (9,6 χλμ.) και τη Γραμμή Επέκτασης προς 
Καλαμαριά (4,8 χλμ.). Δεκαέξι σταθμοί έχουν ήδη ολο-
κληρωθεί ως προς τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και σε 
εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανο-
λογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων και τα αρχιτε-
κτονικά τελειώματα. Στο σταθμό «Αγία Σοφία», μετά την 
ολοκλήρωση των ανασκαφών συνεχίζεται η κατασκευή 
και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ολοκληρώσει και 
τα αρχιτεκτονικά μέρη του σταθμού.

 Στο σταθμό «Βενιζέλου» έχει συντελεστεί η αποκά-
λυψη των αρχαιοτήτων από τις προστατευτικές κατα-
σκευές και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη απόσπασης και 
επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό.

Σε αυτή την φάση του έργου,  καταφθάνουν άπειρα 
μηχανολογικά υλικά τα οποία πρέπει να εγκατασταθούν. 
Αυτά τα υλικά έπρεπε να μετακινηθούν στους σταθμούς 
με τρένο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι γραμ-
μές για να μετακινηθεί τρένο. Έχουμε ολοκληρώσει την 
τοποθέτηση των σιδηροδρομικών γραμμών από το αμα-
ξοστάσιο στην Πυλαία έως το σταθμό Αγίας Σοφίας και 
μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα γίνει η τοποθέτηση 
των γραμμών και στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή, μέχρι 
το σταθμό του Ν.Σ.Σ.   

 Ήδη στο Αμαξοστάσιο του Μετρό γίνονται κάποιες 
δοκιμές στα βαγόνια. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν 
τα δοκιμαστικά δρομολόγια στις σήραγγες;  Υπολογί-
ζουμε ότι τον Μάρτιο του 2021 θα ξεκινήσουν τα δοκι-
μαστικά δρομολόγια των συρμών μέσα στις σήραγγες 
στο τμήμα από το Αμαξοστάσιο μέχρι το Σιντριβάνι, και 
τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου τα τρένα θα κάνουν δοκι-
μαστικά δρομολόγια σε όλο το μήκος της βασικής γραμ-
μής. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι το πιο σύγχρονο 
μετρό της Ευρώπης, οι συρμοί δεν θα έχουν μέσα οδη-
γό και όλα θα λειτουργούν αυτόματα. Γι’ αυτό το λόγο, 
χρειάζονται χιλιάδες δοκιμές.  Εμείς καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο που είχαμε θέσει, 
δηλαδή τον Απρίλη του 2023 η Θεσσαλονίκη να έχει Με-
τρό σε λειτουργία με όλους τους σταθμούς της βασικής 
γραμμής και λίγους μήνες αργότερα να συνδεθεί με την 
επέκταση της Καλαμαριάς.

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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Η πρωτοφανής πανδημία του Covid- 
19, αποτέλεσε κι αποτελεί τεράστια 
πρόκληση για τις οικονομίες σ όλη την 
υφήλιο. Η χώρα μας έχοντας βιώσει 
ίσως εντονότερα από κάθε άλλη χώρα 
την πρόσφατη παγκόσμια και οικονομική 
κρίση, βιώνει σήμερα και τις εξαιρετικά 
επώδυνες επιπτώσεις της νέας υγειονο-
μικής κρίσης. Η επιτυχής αντιμετώπιση 
της υγειονομικής πλευράς της πανδη-
μίας στη χώρα μας, έχει δημιουργήσει 
έντονες προσδοκίες στους πολίτες για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής πλευ-
ράς της. 

Στην πρώτη φάση η οικονομική αντι-
μετώπιση έγινε με τη μορφή επιδομάτων 
που όμως δεν είναι η καλύτερη συνταγή 
για την πλήρη επαναφορά στην  κανονι-
κότητα της επιχειρηματικότητας. Τα επι-
δόματα έχουν πρόσκαιρα αποτελέσματα 
και δε δημιουργούν βάση ανάπτυξης των 
πολιτών και της οικονομίας. Αν δημιουρ-
γήθηκε μια ευκαιρία από την κρίση που 
βιώνουμε σήμερα, είναι σαφές σε όλους 
ότι τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε και να 
αποκτήσουμε ένα νέο βιώσιμο παραγω-
γικό και αναπτυξιακό μοντέλο πάνω στο 
οποίο θα βασιστεί η αναγέννηση της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Η πρωτοφανής ενίσχυση της χώρας 
τα επόμενα χρόνια από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης από το τρέχον ΕΣΠΑ 
της περιόδου 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ 
της περιόδου 2021-2027 αλλά και το 
νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων μπορούν να κάνουν την Ελλάδα μια 
νέα χώρα. Η ενίσχυση της βιομηχανίας 
και των εξαγωγών, η αύξηση της πρω-
τογενούς παραγωγής, η μετεξέλιξη του 
τουριστικού μας μοντέλου, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα, η αύξηση χρήσης νέων 
τεχνολογιών, η ανάπτυξη της ψηφιακής 
βιομηχανίας, η έμφαση σε έργα καινο-
τομίας και ο δραστικός περιορισμός της 
γραφειοκρατίας θα δημιουργήσουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την προ-
σέλκυση ταυτόχρονα ελληνικών και ξέ-
νων επενδύσεων που είναι απαραίτητες 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάκαμψη 
της οικονομίας μας. 

Όλα αυτά όμως απαιτούν πρωτίστως 
νέο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστη-

μα τουλάχιστον δεκαετούς σταθερούς 
βάσης που θα αποσκοπεί στη δραστική 
μείωση κόστους λειτουργίας κάθε νέας 
ή παλιάς επιχείρησης και θα αποτελεί 
πυρήνας για νέες επενδύσεις σε σταθε-
ρό οικονομικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, 
δε νοείται επανάκαμψη της οικονομίας 
χωρίς τον υγιή ρόλο  του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήματος. Οι ελληνικές τρά-
πεζες θα πρέπει για τη δεδομένη χρονική 
στιγμή να στηρίξουν την επιχειρηματικό-
τητα δίνοντας δάνεια στις εταιρείες, στη-
ρίζοντας νέα επενδυτικά σχέδια και βο-
ηθώντας επιχειρηματίες στις δύσκολες 
συνθήκες λόγω Covid-19.

Επιπρόσθετα η Ελλάδα βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να διαθέτει ως 
δομή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα, η μετεξέλιξη και ο μετασχηματισμός 
της οποίας είναι εθνικής σημασίας. Ειδι-
κότερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-

πεζα θα πρέπει αναλάβει τη διαχείριση 
του χρηματοδοτικού πακέτου που θα 
λάβει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση , ώστε να στηρίξει στόχους όπως 
η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της ελληνικής οικονομίας, η 
κάλυψη του ελλείμματος καινοτομίας, 
η ενίσχυση επενδύσεων σε εξωστρεφείς 
κλάδους όπως η μεταποίηση η πράσινη 
ενέργεια, οι μεταφορές , η εφοδιαστική 
αλυσίδα , ο αγροδιατροφικός τομέας 
και ο τουρισμός με την ανάδειξη εναλ-
λακτικών του μορφών. Είναι προφανές, 
τέλος, ότι η Αναπτυξιακή Ελληνική Τρά-
πεζα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
ανταγωνιστικός πόλος σε σχέση με τις 
τέσσερις εμπορικές τράπεζες της χώρας 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός 
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος χρηματο-
δότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Εν κατακλείδι  θεωρείται σημαντική  για 

τη σύνταξη του σχεδίου ανάπτυξης της 
χώρας η συμμετοχή κορυφαίων ειδι-
κών-τεχνοκρατών αλλά και η συμβολή 
όλων των παραγωγικών φορέων, όπως 
είναι τα Επιμελητήρια και οι Κοινωνικοί 
Εταίροι, ώστε να οδηγηθούμε στην Ελ-
λάδα των επόμενων δεκαετιών και της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

*Ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης είναι 
Γ’ αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρό-
εδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)

Τ Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Τ Μ Π Α Ν Η * 
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Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο, τώρα ή ποτέ
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Που βρίσκονται οι έρευνες για το 1 εκατ. του Πανοράματος

Η σπαζοκεφαλιά των μεγάλων 
κλοπών της Θεσσαλονίκης 

Ένα προς ένα τα στοιχεία των μεγάλων κλοπών που καταγράφηκαν αυτή την εβδομά-
δα στη Θεσσαλονίκη αναζητούν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. Η ασφάλεια βρίσκεται σε συνα-
γερμό από τα απανωτά χτυπήματα που σημειώθηκαν σε σπίτια της ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης, όπου διαρρήκτες κατάφεραν να κλέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ειδικά στη μία 
περίπτωση, όπου η λεία ήταν εντυπωσιακά μεγάλη και έφτασε το 1 εκατομμύριο ευρώ, η 
εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί στοίχημα  για τις διωκτικές αρχές.  

Έγκυρες πηγές της Karfitsa αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εγκλη-
μάτων κατά ιδιοκτησίας έχουν καταλήξει στο προφίλ των δραστών, τόσο στην περίπτωση 
της κλοπής – μαμούθ στο Πανόραμα, όσο και σε αυτή από το σπίτι της συνταξιούχου δι-
καστίνας στην Πυλαία. Ξεκαθάριζαν μάλιστα ότι τα δύο χτυπήματα δεν είχαν καμία σχέση 
μεταξύ τους, καθώς και η μεθοδολογία παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές.  

Ειδικά πάντως για την κλοπή στο Πανόραμα, όπου οι τουλάχιστον δύο δράστες κα-
τάφεραν ν’ αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο με κάτι λιγότερα από 1 εκατομμύρια ευρώ σε 
ρευστό και κοσμήματα, γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων και εξετάζεται κάθε στοιχείο 
που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών. Από την κλοπή 
του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησαν στην περιοχή της Θέρμης, μέχρι τις κινήσεις τους 
μέσα και έξω από το σπίτι του εργοστασιάρχη στο Πανόραμα.  

Αυτό που θεωρείται βέβαιο από τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. είναι πως η συγκεκριμένη 
πολυτελής κατοικία που μπήκε στόχος των διαρρηκτών επιλέχθηκε μάλλον τυχαία. «Η 
συμπεριφορά των δραστών στο εσωτερικό του σπιτιού δεν δείχνει πρόσωπα που είχαν 
στόχο το χρηματοκιβώτιο ή γνώριζαν κάτι συγκεκριμένο. Έφτασαν σε αυτό αφού έψαξαν 
όλο το σπίτι», εξηγούσε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που πληροφορήθηκε το αντικείμενο της 
έρευνας. «Συνήθως οι διαρρήκτες ελπίζουν ότι ειδικά σε πολυτελείς κατοικίες έχουν πε-
ρισσότερες ελπίδες να βρουν κάτι», συμπλήρωνε.  

Τα ευρήματα στην κατοικία του Πανοράματος έδειξαν ότι οι διαρρήκτες έψαχναν να 
αρπάξουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Και φαίνεται ότι πέτυχαν διάνα. Βρήκαν το χρηματοκι-
βώτιο μέσα σε εσωτερικό χώρο, και έπεσαν πάνω σε έναν θησαυρό, σύμφωνα με την 
καταγγελία του ιδιοκτήτη. Οι δράστες από την πλευρά τους έδειξαν ότι έχουν εμπειρία σε 
τέτοια χτυπήματα. Δεν πτοήθηκαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού, ούτε από την 
κινητοποίηση που ακολούθησε μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη, ο οποίος έλειπε από 
το σπίτι, όμως ειδοποιήθηκε για τον συναγερμό.  

Ακριβώς το ίδιο φαίνεται να έγινε και στο σπίτι της συνταξιούχου δικαστίνας. Δηλαδή 
οι διαρρήκτες μπήκαν «στα τυφλά» με στόχο να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Η μόνη 
διαφορά τους ήταν ότι εισέβαλαν με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στο σπίτι του Πανορά-
ματος. Στην Πυλαία βρήκαν τις 70.000 ευρώ διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία του 
σπιτιού. Όχι ιδιαίτερα κρυμμένα, αλλά τοποθετημένα σε συρτάρια και ντουλάπες. Και εδώ 
η λεία ήταν μεγάλη, παρ’ ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή του χρηματοκιβωτίου. 

 
Ομάδες «κρούσης»  
Οι διωκτικές αρχές πιστεύουν ότι σύντομα θα βρεθούν μπροστά στους δράστες της 

κλοπής – μαμούθ. Θεωρούν ότι πίσω από την εισβολή στην πολυτελή κατοικία βρίσκο-
νται μέλη ομάδων  συγκεκριμένης κατηγορίας διαρρηκτών. «Από τον τρόπο δράσης και 
την περιοχή υπάρχουν εκτιμήσεις που οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με τον χώρο 
στον οποίο κινούνται οι διαρρήκτες», ανέφεραν αστυνομικοί, χωρίς να καταλήξουν όμως 
σε οριστικά συμπεράσματα.  

Αυτό που πιστεύεται όμως είναι ότι σύντομα οι εμπλεκόμενοι στην κλοπή – μαμούθ 
θα γίνουν γνωστοί. Άλλωστε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια κοινών διαρρηκτών αποτελεί συ-

χνά αντικείμενο αντι-
παραθέσεων μεταξύ 
ομάδων κακοποιών. 
Και ακόμη πιο συχνά 
η λεία τέτοιου μεγέ-
θους διεκδικείται από 
περισσότερους απ’ αυ-
τούς που την άρπαξαν. 
Οι αστυνομικοί πάντως 
φαίνεται πως γνωρί-
ζουν ποιοι διαπράτ-
τουν τέτοιες κλοπές και ποιοί δρουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Έγκυρες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε συγκεκριμένες περιοχές, απ’ όπου 
πιστεύεται ότι προέρχονται οι δράστες. Μάλιστα η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους 
αποτελεί στοίχημα για την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.  

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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Η εικόνα της μετάδοσης του κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη ανακουφίζει 
όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό

Τα κρούσματα μειώνονται, τα δείγματα 
δείχνουν δυναμική μετάδοσης 

Αριθμοί που προκαλούν ανακούφιση - και ίσως κρυφά 
χαμόγελα -είναι αυτοί των τελευταίων επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων που καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη. Οι 
ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ περιέλαβαν μέχρι και μονοψήφια 
νούμερα, όταν μόλις 15 ημέρες νωρίτερα τα κρούσματα, 
όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ήταν αυξημένες. 
Είναι η εικόνα όπως φαίνεται, θετική, σε μία πόλη που 
ακόμη σκιάζεται από τους 24 θανάτους σε ένα και μόνον 
χώρο, το γηροκομείο του Ασβεστοχωρίου; 

Το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη μετρήθηκαν 
20 θετικά κρούσματα, την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα μό-
λις 3, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Είναι τραγικό 
ότι τα κρούσματα υπολειπόταν των θανάτων που σημει-
ώθηκαν πανελλαδικά την ίδια μέρα. «Είναι αλήθεια πως 

τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μία ελάττω-
ση των περιστατικών από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Έχουμε διακομιδές από άλλους νομούς, όμως στην πόλη 
είναι λίγα τα κρούσματα», επιβεβαίωσε μιλώντας στην 
Karfitsa ο λοιμωξιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Ια-
τρικής του Α.Π.Θ., Σίμος Μεταλλίδης. «Χθες (τη Δευτέρα) 
είχαμε ένα θετικό άτομο σε 80 εισαγωγές. Φαίνεται να 
υπάρχει μία τάση ύφεσης, όμως είναι πολύ πρόσκαιρο 
να βγάλουμε συμπέρασμα», συμπλήρωσε σημειώνοντας 
ότι είναι επιβεβλημένο να διατηρηθούν τα μέτρα προκει-
μένου η εικόνα αυτή να παραμείνει. «Αν είμαι αισιόδοξος; 
Αν τηρηθούν τα μέτρα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να 
μείνουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να ελεγχθεί η κα-
τάσταση», απάντησε. Μάλιστα υπεραμύνθηκε το μέτρο 

για τις μάσκες στους μαθητές των σχολείων, τονίζοντας 
ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ότι «πρέπει 
να τα προστατέψουμε». Μάλιστα χαρακτήρισε «ακραίο 
φαινόμενο» το κίνημα της αντι-μάσκας.    

Όταν τον περασμένο Ιούνιο η Θεσσαλονίκη κατέγρα-
φε κατακόρυφη μείωση κρουσμάτων, μαζί με όλη τη 
χώρα και στην πόλη υπήρχαν μέρες χωρίς κανένα θετικό 
κρούσμα, τα μέλη της πολυεπιστημονικής ομάδας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνώριζαν 
ότι τα κρούσματα του κορωνοϊού στην πόλη θα παρου-
σίαζαν πτώση. Οι άνθρωποι που εξετάζουν τα λύματα 
της πόλης ανιχνεύοντας στοιχεία του ιού έβλεπαν ότι επί 
τρεις εβδομάδες οι συγκεντρώσεις ήταν σχεδόν μηδενι-
κές, «μη ανιχνεύσιμες», όπως λένε. Και γνώριζαν πως 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 



4912.09.2020

τον Ιούνιο τα κρούσματα θα ήταν στα χαμηλά επίπεδα 
που καταγράφηκαν.  

 
«Υπάρχει δυναμική»  
Το ζήτημα είναι εάν η εικόνα που μεταφέρουν στα 

εργαστήρια οι μετρήσεις στα λύματα της Θεσσαλονίκης 
ανταποκρίνονται σε αυτή που καταγράφεται από τον 
ΕΟΔΥ με τον μικρό αριθμό κρουσμάτων στην πόλη. Όπως 
φαίνεται όχι. «Βλέπουμε νούμερα που δείχνουν δυνα-
μική μετάδοσης», σημειώνει ο καθηγητής Χημείας του 
Α.Π.Θ. που συμμετέχει στην ομάδα των επιστημόνων που 
εξετάζουν το φαινόμενο Θοδωρής Καραπάντσιος. «Εξα-
κολουθούμε να βλέπουμε να αυξάνουν τα κρούσματα. Κι 
αυτό επειδή εμείς μετράμε και τους ασυμπτωματικούς. 
Είναι δέκα φορές περισσότεροι, άλλοι λένε πενήντα, απ’ 
αυτούς που νοσούν», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa.  

Τα μέλη της ομάδας του Α.Π.Θ. που ασχολούνται με 
τη λεγόμενη «επιδημιολογία των λυμάτων» σημειώνουν 
πως η εικόνα δεν ήταν η ίδια τον προηγούμενο μήνα, κα-
θώς οι νέοι, που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
ασυμπτωματικοί, δεν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, έλει-
παν διακοπές. Όμως τώρα έχουν επιστρέψει γι’ αυτό και 
τα δείγματα παρουσιάζουν την τάση αυτή, σε αντίθεση 
με τους αριθμούς των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 
«Τώρα τα νούμερα άρχισαν να αυξάνουν. Πρέπει να προ-
σέξουμε. Τα νούμερα που βλέπουμε είναι ανησυχητικά. 
Εμείς βλέπουμε και ασυμπτωματικούς. Αυτή τη στιγμή το 
μήνυμα είναι ανησυχητικό», τόνισε. 

Εξηγώντας μάλιστα ο κ. Καραπάντσιος την τακτική 
της ομάδας που ενημερώνει για τα αποτελέσματα τους 
επιτελείς του ΕΟΔΥ, ανέφερε πως «εμείς μετράμε τους 
θετικούς σε 24 ώρες από την ώρα που θα πάρουμε 
δείγμα, ενώ για να γίνει αντιληπτός από την υπόλοιπη 
κοινότητα και τις υγειονομικές αρχές πρέπει να νοσήσει 
και να πάει στο νοσοκομείο. Εμείς κοιτάμε συνολικά. Η 
επιδημιολογία των λυμάτων είναι να βλέπεις μεγάλους 
πληθυσμούς και να παίρνεις έγκαιρα αποφάσεις για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου».  

συνέντευξη

Θέλουν να στήσουν μονάδες μέτρησης σε 
όλη την πόλη, αλλά δεν έχουν… αναλώσιμα 

Η τραγωδία του γηροκομείου 

Η διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου με 
τη συμμετοχή καθηγητών από την Ιατρική σχολή, την 
Κτηνιατρική, το τμήμα Βιολογίας, τη Φαρμακευτική, 
το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης και αυτό της Χημείας στην 
οποία επικεφαλής είναι ο ίδιος ο πρύτανης του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεωρείται 
ότι έκανε μεγάλο βήμα για τη δημιουργία ενός Εθνι-
κού Κέντρου Αναφοράς Επιδημιολογίας Λυμάτων. Οι 
επιστήμονες του Α.Π.Θ. στις έρευνες που πραγματο-
ποιούν διαρκώς στα δείγματα των λυμάτων της περί-
οδο της πανδημίας του κορωνοϊού συνεργάζονται με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνθέτουν το παζλ 
του παγκόσμιου χάρτη με την αποτύπωση των στοι-
χείων που προκύπτουν από τα λύματα.  

Ωστόσο η κινητοποίηση του Πανεπιστημίου στην 
υλοποίηση του σχεδίου στηρίχθηκε σε εσωτερικούς 
πόρους, με συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα 
μέχρι και αγοράς αντιδραστηρίων για τη διενέργεια 
των ελέγχων. Χάρη στην παρέμβαση του περιφε-
ρειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα κινήθηκε διαδικασία 
για την ενίσχυση του έργου της ομάδας. Μέχρι τώρα 
όμως οι διαδικασίες κινούνται αργά, παρ’ ότι στόχος 
είναι να δημιουργηθούν ελεγκτικά κέντρα σε όλη τη 
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαμορφώνεται εικόνα 
για τη μόλυνση από κορωνοϊό σε μικρότερες περιο-
χές και να λαμβάνονται εάν χρειαστεί μέτρα, όπως και 
σε άλκλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. «Τώρα 
θέλουμε να βάλουμε σε 5 - 6 σημεία της Θεσσαλο-
νίκης δειγματολήπτες να δούμε ξεχωριστά κάθε πε-
ριοχή. Τη δυτική Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, την 
Τούμπα, το κέντρο, για να δούμε στοχευμένα πλέον 
πού υπάρχει πρόβλημα. Να δώσουμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες στις αρχές», είπε στην Karfitsa ο κ. Κα-
ραπάντσιος αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό επέκτα-

σης της δράσης της ομάδας των επιστημόνων.    
Κρούουν όμως τον κώδωνα του κινδύνου για τη 

συνέχιση των ερευνών, καθώς δεν διαθέτουν τα έστω 
μικρά κονδύλια που απαιτούνται για την αγορά των 
αναλώσιμων. «Ο ιός σε λίγο θα κυκλοφορεί ανάμεσά 
μας σε δυναμικό βαθμό και εμείς ακόμη συζητάμε. 
Χωρίς να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα 
παίρνουμε κάποια δείγματα. Εξακολουθούμε να εί-
μαστε εκεί όλοι, αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα 
αλλά χρειαζόμαστε τα σωστά αντιδραστήρια, όμως 
είμαστε μπλοκαρισμένοι», υπογράμμισε ο κ. Καρα-
πάντσιος. Εξαίροντας τον ρόλο του περιφερειάρχη 
ανέφερε ότι η μοναδική λύση θα είναι η επιτάχυνση 
των διαδικασιών. «Από τον Μάρτιο όμως μέχρι τον 
Ιούλιο το ΑΠΘ αυτοχρηματοδοτούσε τις αναλύσεις. 
Και είμαστε πολλά εργαστήρια που συμμετέχουν στη 
δραστηριότητα, επειδή είναι σύνθετη. Ο περιφερειάρ-
χης κ. Τζιτζικώστας ήταν πολύ θετικός να συμβάλει 
και επιβεβαιώθηκε η επιθυμία και η διάθεση να στη-
ριχθεί η προσπάθεια από την περιφέρεια. Τώρα που 
μιλάμε ακόμη παλεύουμε για τα χαρτιά να βγει διακή-
ρυξη. Και το πιο γρήγορο του δημοσίου είναι αργό», 
παρατήρησε. 

Το πρόβλημα μπορεί να πάρει μεγαλύτερες δια-
στάσεις στην περίπτωση που καθυστερήσουν ακόμη 
περισσότερο οι αγορές αντιδραστηρίων, καθώς στη 
συνέχεια μπορεί να παρατηρηθεί έλλειψη στην αγορά 
σε ενδεχόμενο νέας έξαρσης των κρουσμάτων. «Θέ-
λουμε να γίνουμε ένα εθνικό κέντρο επιδημιολογί-
ας λυμάτων, όλη η ομάδα του ΑΠΘ. Αν γίνει αυτό το 
κέντρο θα υπάρχουν έτοιμες υποδομές και αντιδρα-
στήρια στο ράφι. Και δεν μιλάμε για τρομερά λεφτά, 
μιλάμε για λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τα νούμερα 
δεν είναι ιλιγγιώδη απλώς το ΑΠΘ δεν μπορεί πάντα 
να ανταποκρίνεται», κατέληξε ο κ. Καραπάντσιος.

Η πανδημία άφησε βαριά το αποτύπωμά της στη Θεσσαλονίκη με τα τραγικά απο-
τελέσματα της μετάδοσης του κορωνοϊού στους τρόφιμους του γηροκομείου στο 
Ασβεστοχώρι. Μέχρι την Τρίτη, 24 γέροντες είχαν χάσει τη ζωή τους. Η υπόθεση ήδη 
ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, κυρίως για τις ευθύνες της τήρησης των μέτρων κατά 
της εξάπλωσης του ιού, ενώ και συγγενείς των νεκρών εκφράζουν έντονες διαμαρτυ-
ρίες για το επίπεδο των μέτρων προστασίας στον οίκο ευγηρίας. 

Η υπόθεση του γηροκομείου είναι αλήθεια πως προκάλεσε έντονη δυσφορία και 
στα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΥ, καθώς ειδικά στον τομέα των 
οίκων ευγηρίας επιχειρήθηκε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά μάλιστα μετά την 
αντίστοιχη περίπτωση του γηροκομείου που επλήγη στην Αθήνα. «Δεν είχαμε πολλά 
γηροκομεία», διαπιστώνει πάντως από την πλευρά του ο λοιμωξιολόγος Σίμος Με-
ταλλίδης, που έχει αντιμετωπίσει τα πλέον κρίσιμα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη ως 
γιατρός της ομάδας κρούσης του νοσοκομείου αναφοράς.  

«Είναι ένας μεγάλος χώρος, αυτή είναι η διεθνής βιβλιογραφία, οι οίκοι ευγηρίας 
περιγράφουν στις ΗΠΑ ποσοστό μόλυνσης 70% με καταγεγραμμένη θνητότητα 50%. 
Σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά θνητότητας. Ο συγκεκριμέ-
νος οίκος ευγηρίας ήταν κάτω από τα διεθνή δεδομένα και υπήρξε η εγρήγορση μετά 
τον πρώτο οίκο ευγηρίας», ανέφερε μιλώντας για το Ασβεστοχώρι. Εκτός του συγκε-
κριμένου γηροκομείου, ακόμη μία περίπτωση στη Θεσσαλονίκη έχει αφήσει βαριά τη 
σκιά του στις μεγάλες απώλειες της πανδημίας και αφορά τον οίκο ευγηρίας Παπαγε-
ωργίου του Ευόσμου. Εκεί ο αριθμός των θυμάτων περιορίστηκε σε δύο γέροντες, κα-
θώς υπήρξε άμεσα κινητοποίηση του προσωπικού. Αντίθετα, στο Ασβεστοχώρι έχουν 
διατυπωθεί καταγγελίες ότι οι τρόφιμοι έμειναν για ημέρες με σοβαρά συμπτώματα 
μέχρι να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.  
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Στόχος η ασφάλεια των πολιτών 

Μαζί με τα ... λεωφορεία 
και ο Δήμαρχος Λειψίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε 
ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μα-
κεδονία και Θράκη Θεόδωρος Καράογλου. Κατά 
την διάρκεια της συνομιλίας ο κ. Καράογλου έλα-
βε την δέσμευση του Υπουργού για σημαντική 
αύξηση των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
ενόψει των έκτακτων μεταθέσεων του Σεπτεμβρί-
ου. Στόχος της αύξησης προσωπικού στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, είναι η 
εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. 

Στη Θεσσαλονίκη έδωσε το παρών ο δήμαρ-
χος της Λειψίας, Μπ. Γιουνγκ της γερμανικής πό-
λης από την οποία αποκτήθηκαν τα 50 μεταχει-
ρισμένα λεωφορεία για τη βελτίωση των αστικών 
συγκοινωνιών. Στη διάρκεια της παραμονής του, 
συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα και στελέχη της διοίκησης ενώ από τον δήμο 
του παρατέθηκε γεύμα σε εστιατόριο επί της πα-
ραλιακής και είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει όλες 
τις νοστιμιές της πόλης.  

karfitsomata
Ενημέρωση Καλαφάτη για το έργο 
και τον σχεδιασμό του Γ.Ν.Θ. «Άγ. Παύλος»

Σε Πολύκαστρο - Κιλκίς 
ο Νότης Μηταράκης 

Την χάρη της Αγίας Παρασκευής 
ζήτησε η Έλενα Ράπτη 

Στο ‘Ιπποκράτειο» για να προωθήσει 
βελτιωτικά έργα ο Στράτος Σιμόπουλος 

Μια ουσιαστική ενημέρωση για το έργο και τις προο-
πτικές του Γεν. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύ-
λος» είχε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. Βουλευ-
τής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης. 

Κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της διοίκησης, 
ενημερώθηκε από τον Διοικητή Οδυσσέα Κάτσακα και το 
Διοικητικό Συμβούλιο για τις ανάγκες αλλά και τον σχε-
διασμό του νοσοκομείου και δεσμεύθηκε να προωθήσει 
αρμοδίως τις προτάσεις τους. 

Ο κ. Καλαφάτης μετέφερε παράλληλα τις ευχαριστίες 
της Κ.Ο. της Ν.Δ. προς τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευ-
τικό και διοικητικό προσωπικό για τη συνεχή μέριμνα και 
φροντίδα τους προς τον συνάνθρωπο.

Επίσκεψη στο Πολύκαστρο και στο Κιλκίς, πραγμα-
τοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης 
Μηταράκης. Εκεί τον υποδέχθηκε ο τοπικός βουλευτής 
Κιλκίς και Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώρ-
γος Γεωργαντας. Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε την ακύ-
ρωση της απόφασης για την εγακατάστατη οικίσκων με 
σταθερές κατασκευές,  στο καμπ Νέας Καβάλας και την  
απομάκρυνση των μεταναστών από τα ξενοδοχεία του 
Πολυκάστρου και το ξενοδοχείο του ΣΣ Μουριών.Επί-
σης, δεσμεύτηκε στην τοποθέτηση περίφραξης στη Νέα 
Καβάλα και στην προοδευτική μείωση του αριθμού των 
μεταναστών

Στην Χαλκιδική βρέθηκε η βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Έλενα Ράπτη. Μάλιστα η κ. Ράπτη γνωστή για το 
υψηλό θρησκευτικό της αίσθημα και την πίστη της στον 
Θεό, επισκέφθηκε το τοπικό εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής. Ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία. Η βουλευτής προσευχήθηκε, προσκύνησε 
την εικόνα της Αγίας στην οποία είναι αφιερωμένη η μι-
κρή εκκλησία, άναψε κεριά, αλλά και τα καντηλάκια που 
κοσμούν την Αγία Τράπεζα. Η Έλενα Ράπτη μάλιστα πριν 
αναχωρήσει, χτύπησε και τη καμπάνα. 

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επισκέ-
φθηκε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, κ. Στράτος 
Σιμόπουλος και συμμετείχε σε σύσκεψη με τον διοικητή 
κ. Νίκο  Αντωνάκη, τον υποδιοικητή κ. Γιώργο Ταρασίδη, 
μέλη του ΔΣ και διευθυντές όλων των υπηρεσιών του.Στη 
σύσκεψη προτεραιότητα δόθηκε στα θέματα υποδομών 
(ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση ΜΕΘ και νέα πτέρυγα 
χειρουργείων), έργων η υλοποίηση των οποίων  θα βελ-
τιώσει σημαντικά τις λειτουργίες όλου του νοσοκομείου 
προς όφελος κυρίως των πολιτών, αλλά και των ιατρών, 
του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού.Ο κ. 
Σιμόπουλος δεσμεύτηκε να παρακολουθεί πολιτικά την 
πρόοδο των παραπάνω έργων και να συμβάλλει στην 
υλοποίησή τους.
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Το καλωσόρισμα των «νέων» 
από τον Τσαβλή

Δεν αλλάζει αντιπεριφερειάρχες 
ο Απόστολος 

Οι ... βαρκούλες του Ανδρέα

Με ευχές υποδέχθηκε ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής, 
τους δύο νέους αντιδημάρχους, Μαρία Καρα-
γιάννη και Στέλιο Λιακόπουλο, οι οποίοι έπιασαν 
ήδη δουλειά μετά την απόφαση του δημάρχου, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο κ.Τσαβλής ευχήθηκε και 
στους νέους εντεταλμένους συμβούλους για τα 
καθήκοντα που αναλαμβάνουν, ενώ σε όλους 
τους υπόλοιπους είπε να συνεχίσουν καλά και δυ-
ναμικά το έργο τους. 

Με ...φοίνικες, βαρκούλες και μία ήρεμη, κα-
ταγάλανη, θάλασσα εμφανίστηκε στην τελευταία 
τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης ο δημοτικός σύμβουλος της παράτα-
ξης «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη», Ανδρέας Κουράκης. 
Είχε ως «φόντο» ένα εξωτικό τοπίο γεγονός που 
προκάλεσε εντύπωση σε όσους παρακολουθού-
σαν τη συνεδρίαση. Ισως να ήταν σε καλοκαιρινή 
διάθεση ο κ.Κουράκης ή να ήθελε να μεταφέρει 
στους συναδέλφους του μια όμορφη εικόνα, αντί 
για τον τοίχο ή τη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Ο 
ίδιος εξήγησε πως το πρόγραμμα της τηλεδιάσκε-
ψης δίνει τη δυνατότητα, σε όποιον επιθυμεί, να 
βάζει ένα δικό του background. 

karfitsomata
Τα δώρα του Θείου ... Βασίλη 

Ετοιμάζουν βράβευση του Γκάλη

Χώρο στο Ωραιόκαστρο παραχωρεί 
ο Τσακίρης στην ΕΛΑΣ

Η τηλεόραση και η νέα ... Τούμπα

‘Ενα διαφορετικό δώρο ζήτησαν από τον Βασίλη Γάκη 
τα τρία ανίψια του… όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη διάρ-
κεια της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτικού συμβου-
λίου του ζήτησαν να τους βρει μία φωτογραφία με το νέο 
γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και όταν τους ρώτησε «τι θα την κάνε-
τε;», του απάντησαν… «θα την βάλουμε στο σαλόνι»! Και 
φυσικά ο θείος δεν τους χάλασε χατίρι και τους χάρισε όχι 
μόνο μία φωτογραφία αλλά και ένα βιβλίο με την ιστορία 
του Δικεφάλου.

Τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, τον 
Νίκο Γκάλη, σχεδιάζει να βραβεύσει ο δήμος Θεσσαλονί-
κης. Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελο-
ντισμού, Πέτρος Λεκάκης, αποκάλυψε πως η διοίκηση 
επιθυμεί να τιμήσει τον «γκάνγκστερ», όπως του αξίζει, 
για την πολυετή προσφορά του στο χώρο του μπάσκετ 
αλλά και για την ανάδειξη της πόλης στο εξωτερικό 
μέσω των κατορθωμάτων του στα παρκέ. Ωστόσο, λόγω 
του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων η υπόθε-
ση της βράβευσης πηγαίνει λίγο προς τα ...πίσω, καθώς 
επιθυμία όλων είναι να διοργανωθεί μία εκδήλωση που 
θα αρμόζει στην προσφορά του Νίκου Γκάλη, τη σημαντι-
κότερη μορφή στην ιστορία του αθλήματος της καλαθο-
σφαίρισης.  

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε ο δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και σε συνά-
ντηση που είχε με τον υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του 
ανέφερε πως είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στην 
Ελληνική Αστυνομία κατάλληλο χώρο για τη στέγαση 
των μάχιμων υπηρεσιών της. Ο υπουργός υποδέχτηκε 
θερμά το αίτημα και είπε πως θα το εξετάσει. Παράλληλα, 
ο κ.Τσακίρης απέστειλε και σχετική επιστολή αναφέρο-
ντας πως η παρουσία των αστυνομικών στο Ωραιόκαστρο 
θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Όσον 
αφορά τον τόπο που θα παραχωρηθεί στην ΕΛ.ΑΣ; Προ-
τείνεται το κτίριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο. 

Μόνο αυτό δεν είχε γίνει στη διάρκεια των τηλεδια-
σκέψεων του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης… 
Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για το νέο γήπε-
δο του ΠΑΟΚ, δημοτική σύμβουλος είχε ξεχάσει ανοιχτή 
την τηλεόραση της και ακουγόταν οι ερωτήσεις από τη-
λεπαιχνίδι γνώσεων. «Σας παρακαλώ, κλείστε την τηλε-
όραση» ζήτησε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, 
Δρόσος Τσαβλής, καθώς αντί να ακούγεται ο ομιλητής, το 
Σώμα άκουγε τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Πάντως, η 
αλήθεια είναι πως πολλά και διάφορα περιστατικά έχουν 
συμβεί όλους αυτούς τους μήνες στις συνεδριάσεις μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Από ξεματιάσματα και εμφανίσεις μέσα 
από αυτοκίνητο έως να βλέπουμε αντιδημάρχους να 
τρώνε σουβλάκια και να μαθαίνουμε τι θα μαγειρέψουν 
στο σπίτι. 

Χωρίς αλλαγές στις αντιπεριφέρειες συνεχίζει την θη-
τεία του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους 
από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ.Τζιτζικώ-
στας κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και δεν κάνει καμία 
συζήτηση για το θέμα. Πάντως, αυτό που σκέφτεται δεν 
είναι τα πρόσωπα που θα παραμείνουν ή θα αναλάβουν 
ως νέοι κάποιες θέσεις, αλλά το πότε θα προχωρήσει σε 
αυτές τις αλλαγές. Φαίνεται πως δεν έχει κατασταλάξει 
ακόμη εάν θα το πράξει στο 18μηνο ή με τη συμπλήρωση 
των δύο χρόνων.  
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Από το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στη Λι-
βαδειά, τον Αύγουστο του 2017, μέχρι και το τε-
λευταίο του παιχνίδι στην Τούμπα, αυτό με την 
Μπεσίκτας τον Αύγουστο του 2020, μεσολάβη-
σαν 112 επίσημα ματς και 11 γκολ.

Ο Δημήτρης Λημνιός μπορεί (πλέον) να καυ-
χιέται πως στα 22 του χρόνια έχει εκπληρώσει 
(αν όχι όλα) τα περισσότερα όνειρα που έκανε 
ως παιδί. Και από τότε δε πέρασαν δα και πολ-
λά χρόνια. Εξάλλου, σε ηλικία 16 ετών είχε 
πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στη 
Super League - τότε - με την φανέλα του Ατρο-
μήτου. Μέχρι και σήμερα παραμένει στη σχετική 
λίστα ο Νο2 νεαρότερος ποδοσφαιριστής που 
αγωνίστηκε στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του 
πρωταθλήματος για την ομάδα του Περιστερίου. 
Τρία χρόνια αργότερα, ο ΠΑΟΚ, τον έφερε στην 
Τούμπα και με το «καλημέρα» του πρόσφερε 
φανέλα βασικού. Η ευκαιρία αυτή δεν μπορούσε 
να πάει χαμένη...

Ο Δημήτρης Λημνιός, αναγκάστηκε από παιδί 
ακόμα να ωριμάσει, να γίνει άντρας και να δεί-
ξει σε όλους πως δεν ήταν υπερβολή εκείνο το 
δημοσίευμα της Guardian που το 2015 τον είχε 
συμπεριλάβει στα top 50 ταλέντα του κόσμου. 
Στο δικό του μυαλό όμως υπήρχε ένα και μόνο 
όνειρο. Να παίξει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.

Με την φανέλα του ΠΑΟΚ ο Λημνιός κατάφε-
ρε πολλά, γεύτηκε τίτλους (δύο κύπελλα και ένα 
πρωτάθλημα), κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος 
(μετράει ήδη επτά συμμετοχές και δύο γκολ) και 
τώρα όλα αυτά τα εξαργύρωσε με την μεταγρα-
φή του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα 
του κόσμου! Ως σύμπτωση, η μεταγραφή του 
οριστικοποιήθηκε μία ημέρα μετά το γκολ (το 
δεύτερό του με τα γαλανόλευκα) που πέτυχε με 
τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος στο παιχνίδι με 
το Κόσοβο. 

Το καλύτερο δώρο για τον εαυτό του...

Οι λεπτομέρειες του deal Κολωνίας-ΠΑΟΚ
Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 

ανέρχεται στα 3,3 εκ. ευρώ. Από αυτά οι 300.000 
ευρώ θα πάνε στον Ατρόμητο, που διατηρούσε 
ένα 10% ως ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη. 
Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα βάλει από την μεταγρα-
φή Λημνιού 3 εκ. ευρώ στα ταμεία του. Επίσης, 
διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 
20%, ενώ υπάρχουν και μπόνους από συμμε-
τοχές που μπορούν να ανεβάσουν το ποσό της 

μεταγραφής περίπου 300 με 500 χιλιάδες ευρώ. 
Για την ολοκλήρωση του deal ενεργό και κυ-
ρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Ολαφ Ρέμπε. Ο τεχνικός 
διευθυντής του ΠΑΟΚ που γνωρίζει άριστα την 
γερμανική αγορά και θεωρείται ως «ειδικός» σε 
τέτοιους είδους deal και ήταν αυτός που κίνησε 
όλες τις διαδικασίες για να κλείσει η συμφω-
νία. Ο 22χρονος Ελληνας άσος θα αμείβεται με 
750.000 ευρώ για κάθε χρόνο συμβολαίου του, 
το οποίο είναι τετραετές. Η Κολωνία πέρυσι, δεν 
τα πήγε και τόσο καλά, σώθηκε στο φινάλε της 
σεζόν και φέτος αισιοδοξεί να έχει μία σαφώς 
καλύτερη σεζόν. Ο Λημνιός προορίζεται να παίξει 
στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής της 
Κολωνίας, με βάση αυτό το 4-3-3 που αγωνίζε-
ται ο γερμανικός σύλλογος. 

Λημνιός ο 4ος... 

Ο Λημνιός με την μεταγραφή του αυτή γίνεται 
ο τέταρτος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που πω-
λείται σε γερμανική ομάδα. Τον «χορό» των πω-
λήσεων σε ομάδες της Bundesliga είχε ανοίξει 
τον Γενάρη του 2012, ο  Αντελίνο Βιεϊρίνια, όταν 
και είχε πάρει μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, 
αντί του ποσού των 4,5 εκ. ευρώ. Επειτα από 
περίπου έξι μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2012 
ακολούθησαν  οι πωλήσεις των Σταφυλίδη στην 
Λεβερκούζεν και του Μαλεζά στην Φορτούνα 
Ντίσελντορφ. Δύο μεταγραφές που είχαν γίνει με 
διαφορά μίας εβδομάδας, με τον Δικέφαλο τότε 
βέβαια να αναγκάζεται να προχωρήσει σε αυτή 
την επιλογή λόγω των πολλών οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Τρεις μεταγρα-
φές που είχαν αποφέρει στα ταμεία του συλλό-
γου εκείνη τη σεζόν, ένα ποσό κοντά στα 7 εκ. 
ευρώ.
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Ο Δημήτρης Λημνιός άνοιξε τα «φτερά του» και «πέταξε» για την Bundesliga και την 
Κολωνία

Το όνειρο βγήκε αληθινό!
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Το ποδόσφαιρο χρειάζεται
ξεκάθαρους κανόνες

Ο Αρης βρίσκεται και πάλι μπροστά σε μία απειλή, 
λόγω των χρεών της παλιάς ΠΑΕ. Ο πρώην ποδοσφαι-
ριστής των «κίτρινων» Κοντοβάς προσέφυγε στο Δι-
αιτητικό Δικαστήριο και κέρδισε απόφαση πληρωμής 
24.000 ευρώ που του οφείλονται. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό της ΕΠΟ αν η ΠΑΕ Αρης δεν του καταβάλει 
το 50% του ποσού θα της αφαιρεθούν 3 βαθμοί! Τα 
νομικά όπλα που θα χρησιμοποιήσει ο Αρης, προκειμέ-
νου να ανατραπεί η απόφαση τα γνωρίζουν καλύτερα 
οι δικηγόροι του. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν καταφέρει 
να ακυρώσει την απόφαση τον περιμένει ένα τσουνάμι 
άλλων υποθέσεων που αφορούν την παλιά ΠΑΕ. Με 
τον νόμο Κοντονή τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ δεν ακο-
λουθούν την καινούργια, και ο Αρης έχει τις τυπικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να μην ασχολεί-
ται με το οικονομικό του παρελθόν. Η απόφαση όμως 
για τον Κοντοβά τον βάζει σε νέους μπελάδες.

 Πώς όμως φθάνουμε σε τέτοιες δικαστικές παλι-
νωδίες; Η κεντρική ευθύνη είναι πάντα πολιτική γιατί 
στον βωμό της ψηφοθηρίας επιχειρούν οι κυβερνή-
σεις με αποφάσεις «Φρανκεστάϊν» να απαλλάξουν 
τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες από τα βάρη του 
παρελθόντος. Η πολιτική αυτή δεν έχει συγκεκριμένα 
χρώματα φανέλας ή κόμματος. Είναι μία ιστορία που 
κρατάει πολλά χρόνια κι όλοι βολεύονταν. Οι κυβερ-
νήσεις γιατί αποκτούσαν ερείσματα στις οπαδικές μά-
ζες και οι ομάδες γιατί γλύτωναν χρέη εκατομμυρίων. 
Ποιοι ήταν και είναι οι χαμένοι; Οι επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές και οι πιστωτές. Όταν όμως κρύβεις τα 
προβλήματα κάτω από το χαλί και πηγαίνεις κόντρα 
στους νόμους της ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ έρχεται κάποια στιγμή 
που θα τα βρεις μπροστά σου.  

Και επειδή οι πολιτικοί που έβαλαν πλάτη, εισέ-
πραξαν τα ψηφοθηρικά οφέλη αλλά πλέον δεν είναι 
στην εξουσία για να απολογηθούν, εκείνοι που την 
πληρώνουν είναι οι ομάδες και οι ιδιοκτήτες που τις 
ανέλαβαν πιστεύοντας ότι είναι «καθαρές» από χρέη.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι πλέον θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσει το τοπίο, οι πολιτική να μην μπλέκεται με τον 
επαγγελματικό αθλητισμό και οι ομάδες να πορεύο-
νται ακολουθώντας τους νόμους των διεθνών ομο-
σπονδιών. Είναι οι ανώτερες αρχές του ποδοσφαίρου 
και δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθούν οι αποφάσεις 
που είναι σύμφωνες με το δίκαιο τους. Καθαρά πράγ-
ματα για εκείνους που θέλουν καθαρές δουλειές. Οι 
υπόλοιποι βολεύονται με την εγχώρια τσαπατσουλιά 
και τους νόμους λάστιχο, αλλά κάποτε έρχεται ο λο-
γαριασμός.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςαθλητισμός

Η νέα σεζόν ξεκίνησε. Ο Αρης άνοιξε την αυλαία του 
φετινού πρωταθλήματος στο παιχνίδι με τη Λαμία και 
πλέον οι Κίτρινοι ρίχνουν όλο το βάρος τους στο παι-
χνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με την Κόλος Κοβαλίκβα 
στο πλαίσιο του β’ προκριματικού γύρου για το Europa 
League.

Oι Κίτρινοι μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε εννέα 
μεταγραφές, ενώ έπονται δύο ακόμα (κεντρικός αμυντι-
κός και εξτρέμ) προκειμένου να ολοκληρωθεί το ρόστερ 
της φετινής σεζόν. Από τα μέχρι τώρα φιλικά, συν τον 
επίσημο αγώνα με τη Λαμία προκύπτει ξεκάθαρα το εξής: 
Ο Μίχαελ Ενινγκ, εκτός από τους «παλιούς» Ρόουζ, Φετ-
φατζίδη, Γκάμα, Σάσα και Ματίγια, έχει βάλει στο «οπλο-
στάσιό» του αρκετούς παίκτες πρώτης γραμμής, κάτι που 
ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα και τη δυναμική της 
ομάδας.

Η «K» παρουσιάζει τα πέντε νέα «όπλα» του Γερμα-
νού τεχνικού που θα παίξουν κομβικό ρόλο στη φετινή 
σεζόν.

1) Τόνι Ντάτκοβιτς
Ο αριστεροπόδαρος Κροάτης κεντρικός αμυντικός 

που τόσο έψαχνε ο Αρης αποτελεί ήδη μία σταθερή επι-
λογή για τα μετόπισθεν. Καλός εκτός των άλλων στη 
δημιουργία παιχνιδιού από την άμυνα, δυνατός στο ψηλό 
παιχνίδι, είναι ένας παίκτης που δείχνει πως έλειπε και 
πως μπορεί να καλύψει επάξια το κενό που άφησε ο Φραν 
Βέλεθ. Πάνω του ποντάρει πολλά ο Ενινγκ, αφού τον θε-
ωρεί βασικό γρανάζι της άμυνας, ποντάροντας εκτός των 
άλλων στην μεγάλη του εμπειρία.

2) Τζέιμς Τζέγκο
Στα μέχρι τώρα φιλικά ήταν πάντα στις βασικές επι-

λογές του Ενινγκ. Στο 4-3-3 που αγωνίζονται από φέτος 
οι Κίτρινοι, δοκιμάστηκε και στη θέση «6», αλλά και ως 
εσωτερικός χαφ. Ο Αυστραλός, θα αποτελέσει τον «εγκέ-
φαλο» του φετινού Αρη. Ο Τζέγκο αναμένεται να γίνει ο 
παίκτης που θα συνδέει την άμυνα και την επίθεση της 
ομάδας. Είναι ο ποδοσφαιριστής που ο Γερμανός τεχνι-
κός θέλησε να χτίσει πάνω του την ομάδα, ποντάροντας 

εκτός από την εμπειρία του και στις σαφώς πλούσιες τε-
χνικές προδιαγραφές του.

3) Εμάνουελ Σάκιτς
Ένας από τους αρκετούς διπλοθεσίτες παίκτες που δι-

αθέτει το φετινό ρόστερ. Είναι ποδοσφαιριστής που μέσα 
στη σεζόν θα τον δούμε να παίζει εκτός από την κλασσική 
του θέση, αυτή του δεξιού μπακ και ως αμυντικός μέσος. 
Το έκανε με μεγάλη επιτυχία στο φιλικό με τη Σάλκε. Ο 
δυναμισμός στο παιχνίδι του, η άριστη φυσική του κατά-
σταση και γενικώς η σταθερή του απόδοση θα δώσουν 
στον Αρη έξτρα λύσεις κυρίως σε παιχνίδια που οι Κίτρι-
νοι θα θέλουν να πιέσουν ψηλά τον αντίπαλο. Ο Σάκιτς 
ήταν η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού και αυτό λέει 
πολλά, δείγμα του πόσο σίγουροι για την επιλογή του 
ήταν οι Ενινγκ και Χαριστέας.

4) Κριστιάν Λόπεθ
Αποκτήθηκε ως αντί-Ιντέγε, ωστόσο είναι παίκτης 

που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Νιγηριανό. 
Eίναι πιο ψηλός και ογκώδης, έρχεται από γεμάτες σεζόν 
(με εξαίρεση την περσινή), γενικώς είναι παίκτης που έχει 
αποδείξει πως έχει το γκολ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και 
ως δεύτερος στράικερ. Ο Ισπανός επιθετικός είναι ποδο-
σφαιριστής που «γεμίζει» την περιοχή, είναι ταχύς και 
έχει το ένας εναντίον ενός και αυτό θέλει να εκμεταλλευ-
τεί ο Αρης, έχοντας από πίσω του τους μεσοεπιθετικούς 
που μπορούν να του ανοίξουν χώρους.

5) Κριστιάν Γκανέα
Ο Αρης έβαλε στις τάξεις του με την απόκτησή του 

ένα σύγχρονο μπακ. Ο Ρουμάνος είναι παίκτης που κα-
λύπτει όλη την πτέρυγα. Του αρέσει το επιθετικό παιχνίδι, 
έχει καλή μεταβίβαση, ενώ πηγαίνει και στις εκτελέσεις 
στημένων φάσεων. Σε αυτό ρόλο έπαιξε και το γεγονός 
πως ξεκίνησε την καριέρα του ως μεσοεπιθετικός πριν ο 
θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου και πρώην προπο-
νητής του στη Βιτορούλ, Γκέοργκι Χάτζι, του άλλαξε θέση 
και του έμαθε τα μυστικά αυτής. 

Η σεζόν άρχισε και η «Κ» αναλύει τις αλλαγές 
στον Αρη και τις μεταγραφές του 

Τα νέα «όπλα» του Ενινγκ
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Με μάσκες, αντισηπτικά και γάντια, καθαριστικά, 
απολυμάνσεις αιθουσών, ακόμη και με διαχωριστικά 
πλεξιγκλάς μεταξύ των μαθητών θα ανοίξουν φέτος τα 
σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Τις τελευταίες ημέρες οι δη-
μοτικές αρχές εργάστηκαν πυρετωδώς προκειμένου να 
είναι όλα έτοιμα στα σχολικά συγκροτήματα για να υπο-
δεχτούν με ασφάλεια τα παιδιά σε νηπιαγωγεία, δημοτι-
κά, γυμνάσια και λύκεια κάτω από τις πρωτόγνωρες συν-
θήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, τα συνεργεία έκοψαν κό-
ψουν χόρτα και κλαδιά στις σχολικές αυλές, εκεί όπου θα 
βρεθούν από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες παι-
διά. Πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις, μυοκτονίες και 
εστάλησαν υλικά για την καθαριότητα των χώρων. «‘Ολα 
τα σχολεία έχουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογα-
ριασμούς για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εκδώσαμε 
και κάρτες ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν οι δι-
ευθυντές στα γκισέ και να εξυπηρετούνται από τα ΑΤΜ», 
δήλωσε η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δήμητρα Ακριτίδου.

Οι δήμοι Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης ακολούθησαν την παροιμία «των φρο-
νίμων τα παιδιά» και έχουν ήδη παραδώσει στα σχολικά 
συγκροτήματα μάσκες για τους συνολικά 23.000 μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς, υπό τον φόβο καθυστέρη-
σης της κεντρικής προμήθειας που έκανε η ΚΕΔΕ.

Παράλληλα, προχώρησαν σε εργασίες συντήρησης 
των κτιρίων, όπου χρειάστηκαν έγιναν ελαιοχρωματισμοί, 
επισκευές σε τουαλέτες, υδραυλικές εγκαταστάσεις, το-
ποθέτηση φωτιστικών και κουφωμάτων, συντήρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών αιθουσών.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας του δήμου 
Θέρμης, Στέλιο Αποστόλου, τη φετινή χρονιά οι φθορές 
στα σχολεία ήταν σαφώς λιγότερες, επειδή αφενός λόγω 
της πανδημίας τα σχολεία δεν λειτουργούσαν από τον 
Μάρτιο για αρκετούς μήνες και αφετέρου διότι οι κάμε-
ρες ασφαλείας οι οποίες τοποθετήθηκαν στους εξωτερι-
κούς χώρους των σχολείων λειτούργησαν αποτρεπτικά 
σε βανδαλισμούς.

Στον δήμο Καλαμαριάς, έχουν γίνει οι απαραίτητες 
απολυμάνσεις και συντηρήσεις στα 60 σχολεία όλων 
των βαθμίδων προκειμένου να υποδεχτούν τους περίπου 
10.000 μαθητές. Εκτός από μάσκες και αντισηπτικά, οι 
αίθουσες έχουν εξοπλιστεί με θερμόμετρα ώστε οι δά-
σκαλοι και οι καθηγητές να θερμομετρούν τα παιδιά, τα 
οποία αισθάνονται μία αδιαθεσία.

Από τη φετινή χρονιά στην Καλαμαριά θα εφαρμοστεί 
και η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση με τον αντιδή-

μαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Δια Βίου Μάθησης, Θάνο Γιαννακό, να τονίζει πως οι 16 
αίθουσες που θα στεγάσουν τα νήπια έχουν εξοπλιστεί 
πλήρως, αν και θα λειτουργήσουν προσωρινά και για μι-
κρό χρονικό διάστημα καθώς η διοίκηση αισιοδοξεί πως 
έως τα Χριστούγεννα του 2020 θα κατασκευαστούν οι 
νέοι χώροι των νηπιαγωγείων.  

Στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου ο δήμαρχος, Κλε-
άνθης Μανδαλιανός, είχε την ευκαιρία με αφορμή την 
πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κε-
ραμέως, να θίξει το σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέ-
γης αλλά και τις δυσκολίες στην προσπάθεια εφαρμογής 
της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 
‘Εσπευσε ο κ.Μανδαλιανός να αναφερθεί στις ανοιχτές 
«πληγές» με αίθουσες σε υπόγεια και άλλους χώρους, 
λέγοντας πως πρόκειται για μία «εικόνα που δεν τιμά 
κανέναν» και ζήτησε από την υπουργό να τεθεί ο δήμος 
Κορδελιού - Ευόσμου σε προτεραιότητα.

«Πυρετώδεις» προετοιμασίες ώστε οι μαθητές να 

μπουν στις αίθουσες με ασφάλεια και με την τήρηση 
όλων των μέτρων προστασίας πραγματοποιήθηκαν επί-
σης στους δήμους Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, 
Ωραιοκάστρου και Δέλτα. Οι συντηρήσεις ολοκληρώθη-
καν, τα σχολεία καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν, ενώ 
έχουν ήδη μεταφερθεί και τα βιβλία όλων των βαθμίδων. 
Οι αντιδημαρχίες Παιδείας είναι έτοιμες να ανταπεξέλ-
θουν σε μία διαφορετική φέτος κανονικότητα, καθώς 
μέχρι πρότινος είχαν την ευθύνη για τη γραφική ύλη και 
τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, ενώ από φέτος ανα-
λαμβάνουν επίσης το «φορτίο» του αντισηπτικού, της 
πρόληψης και το μοίρασμα της μάσκας. 

Στα αξιοσημείωτα, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, 
είναι πως στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου 
αποφάσισε να τοποθετήσει διαχωριστικά πλεξιγκλάς στα 
θρανία των μαθητών, στο πλαίσιο περιορισμού της μετά-
δοσης του κορονοϊού. 

Ετοιμα τα σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές στην εποχή του κορονοϊού 

Με... μάσκες, αντισηπτικά και 
θερμόμετρα «χτυπάει» το κουδούνι

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Η ΖeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρω-
μένης ενέργειας στην Ελλάδα, έχοντας 
κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων 
χιλιάδων καταναλωτών σε όλη τη χώρα, 
διατήρησε και ενδυνάμωσε αυτή τη σχέ-
ση εμπιστοσύνης και το 2019, προσφέ-
ροντας νέα και καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες σε φυσικό αέριο και σε ρεύμα.

Προσηλωμένη στο στόχο της βελ-
τιστοποίησης των υπηρεσιών της προς 
τους πελάτες της σε όλη τη χώρα κι 
αφουγκραζόμενη τις ενεργειακές τους 
ανάγκες, η ZeniΘ συνέχισε να προσφέρει 
συνδυαστικά όσο και μεμονωμένα προ-
ϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, ενώ παραμένει ο Νο 1  πάροχος 
φυσικού αερίου σε αριθμό συνδέσεων. 

Σ’ αυτό το πνεύμα, και αξιοποιώντας 
την πολύχρονη εμπειρία των 21 χρόνων 
στην εγχώρια αγορά, αλλά και τη διεθνή 
εμπειρία και τεχνογνωσία του μετόχου 
της, του διεθνούς κολοσσού ΕΝΙ, δημι-
ούργησε νέα σημεία επαφής με τους πε-
λάτες της με στόχο την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτησή τους και εμπλούτισε τις 
ενεργειακές της υπηρεσίες στηρίζοντας 
ταυτόχρονα και τον οικογενειακό τους 
προϋπολογισμό.

Η ΖeniΘ ήταν η πρώτη που προσέφε-
ρε στον Έλληνα καταναλωτή την υπη-
ρεσία ολοκληρωμένης ενέργειας ZeniΘ 
DUAL ENERGY, που παρέχει εκπτώσεις 
σε όσους συνδυάζουν φυσικό αέριο και 
ρεύμα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή 
για τους καταναλωτές, αφού όλη η ενέρ-
γεια προσφέρεται από έναν πάροχο, σε 
εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. 

H εταιρεία δημιούργησε προϊόντα 
για τα διαφορετικά προφίλ πελατών της, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εξατο-
μικευμένες ανάγκες των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων, εισάγοντας στην 
ελληνική αγορά και τα σταθερά πακέτα 
ενέργειας σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο, 
αντίστοιχα: POWER HOME PACK και GAS 
HOME PACK, χάρη στα οποία o κατανα-
λωτής πληρώνει ένα σταθερό και προ-
καθορισμένο ποσό κάθε μήνα, εξασφα-
λίζοντας ότι οι λογαριασμοί ρεύματος 
και φυσικού αερίου θα έρχονται χωρίς 
εκπλήξεις, ενώ ανακοίνωσε και το προϊ-
όν GAS HOME FIX, που δίνει τη δυνατότη-
τα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» 
μία σταθερή τιμή στην κατανάλωση φυ-
σικού αερίου κάθε μήνα για 2 χρόνια.

Η ΖeniΘ προσέφερε επίσης τα προϊ-
όντα φυσικού αερίου GAS BUSINESS FIX 
1&2, που απευθύνονται σε όλες τις μι-
κρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες & τις μεσαίες αντιστοίχως,  με 
μοναδικά πλεονεκτήματα όπως η σταθε-
ρή τιμή στην κατανάλωση για 2 χρόνια, 
εκπτώσεις στην κατανάλωση και μηδενι-
κή εγγύηση, με την εξόφληση λογαρια-
σμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε το προϊ-
όν POWER HOME MAX, που απευθύνεται 
σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας 
ανταγωνιστικές χρεώσεις, χωρίς περιο-
ρισμούς στην κατανάλωση. Καινοτομία 
της αποτελεί και το προϊόν ΖeniΘ POWER 
HOME STUDENT που απευθύνεται στο 
φοιτητικό κοινό, παρέχοντας 2 δωρεάν 
πάγια στο ρεύμα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, διευκολύνοντας τον οικογενειακό 
τους προϋπολογισμό, αφού μπορούν να 
απολαμβάνουν ενέργεια με minimum 
χρεώσεις.

Η ZeniΘ φρόντισε και για όσους 
έχουν εξοχική κατοικία, παρέχοντας το 
POWER SUMMER HOME,  ένα προνομια-
κό προϊόν που προσφέρει, ανάμεσα στα 
άλλα, δωρεάν 6 μηνιαία πάγια κάθε χρό-
νο, ανταγωνιστικές χρεώσεις και εκπτώ-
σεις όμοιες με την κύρια κατοικία.

Η ZeniΘ συνέχισε να προσφέρει υπη-
ρεσίες που δίνουν μεγαλύτερη αξία στον 
πελάτη, δείχνοντας έμπρακτα ότι τον 
στηρίζει στα οικογενειακά του έξοδα, επι-
πλέον των ενεργειακών υπηρεσιών της, 
μέσω της δωρεάν Οικογενειακής Κάρτας 
Υγείας ΕΥ ΖΗΝ,  και σε συνεργασία με την 
AXA Ασφαλιστική, τη δωρεάν υπηρεσία 
24/7 Home Emergency, ενώ φρόντισε 

και να επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των 
πελατών της, νέων και υφιστάμενων, με 
νέες ενεργειακές υπηρεσίες, όπως είναι 
η συντήρηση Λέβητα Φυσικού Αερίου, η 
υπηρεσία Energy Check-up, η Χορήγηση 
Ηλεκτρολογικού Σχεδίου και η Έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(Π.Ε.Α.). 

Επίσης, προσέφερε και την υπηρεσία 
Υour Gas, Οur Care με την οποία αναλαμ-
βάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία σύν-
δεσης και τροφοδότησης φυσικού αερί-
ου, χωρίς επιπλέον κόστος.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εμπει-
ρία εξυπηρέτησης και βελτιώνοντας συ-
νεχώς τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, η 
ZeniΘ εμπλούτισε την πλατφόρμα «έξυ-
πνων» ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. 

 Έτσι παρουσίασε τη νέα υπηρεσία 
e-bill, με την οποία κάθε πελάτης λαμ-
βάνει ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς 
του σε φυσικό αέριο και σε ρεύμα άμεσα, 
γρήγορα και με ασφάλεια και επιπλέον 
έχει άμεση ενημέρωση για την έκδοσή 
τους. 

Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες 
ανάγκες ψηφιακής εξυπηρέτησης, ανα-
βάθμισε και τη διαδικτυακή της υπηρε-
σία myΖeniΘ, που φιλοξενείται στο site, 
και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες 
να διαχειρίζονται από τον υπολογιστή ή 
το smartphone τους μια σειρά από ζητή-
ματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό 
τους, εύκολα και γρήγορα, καθώς και να 
τον πληρώνουν.

Τέλος, δημιούργησε τις δωρεάν 
online υπηρεσίες Live Chat και Click2Call, 
διατηρώντας και την τηλεφωνική γραμ-
μή εξυπηρέτησης 18321. 

Δημιούργησε νέα 
σημεία επαφής με 
τους πελάτες της με 
στόχο την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτησή 
τους και εμπλούτισε 
τις ενεργειακές 
της υπηρεσίες 
στηρίζοντας 
ταυτόχρονα και τον 
οικογενειακό τους 
προϋπολογισμό

ενέργεια

ΖeniΘ: Άλλος ένας χρόνος εμπιστοσύνης και καινοτομίας
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Δε φοβάμαι να αλλάζω ρότα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Ο ΣΑΚΗΣ ΒΕΡΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ» ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Δεν είναι τυχαίο που λένε, ότι η Βόρεια Ελλάδα, έχει βγάλει τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές. Έτσι και ο Σάκης Βέρρος, γεννημένος στην Τσεχία 
αλλά με καταγωγή από την Καστοριά, και ζώντας από παιδί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει με τις live εμφανίσεις του και τα τραγούδια 
του, να συζητιέται έντονα, και πολλοί να τον χαρακτηρίζουν, ως το νέο «φαινόμενο» του Βορρά. Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ναι Μωρό μου 
Εγώ», διασκευή της θρυλικής επιτυχίας του Κώστα Μοναχού, ανεβάζει και άλλο τις μετοχές του στο μουσικό στερέωμα, χαράζοντάς του, ένα 

μέλλον, που φαίνεται λαμπρό. Πώς από τη γεωπονική βρέθηκε στις πίστες; 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για τον άνθρωπο 
αλλά και τον καλλιτέχνη Σάκη Βέρρο; Νέος, στην 
ηλικία αναφέρομαι, ταλαντούχος με σπουδές στην 
μουσική γενικότερα αναζητά καινούργιες εμπειρί-
ες... χαχαχαχα. Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει ο 
κόσμος έναν καλλιτέχνη νομίζω είναι μέσα από τα 
τραγούδια του. Έχω χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο 
και μια πορεία αναγνωρίσιμη από πολλούς συνα-
δέλφους και πλέον δεν φοβάμαι να αλλάζω ρότα 
και να προσπαθώ να ανανεώνομαι μέσω των και-
νούργιων μου συνεργασιών. 
 Έχεις κάποιες άλλες σπουδές ή το τραγούδι ήταν 
μονόδρομος; Tελείωσα γεωπονία. Παρολαυτα 
αυτά αν και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ποτέ δεν 

ασχολήθηκα με το αντικείμενο μιας και από νωρίς 
κατάλαβα πως ένας έρωτας – μουσικός εμφανίστη-
κε. 
Νέο τραγούδι…. Μίλησέ μας για αυτό; Αποφασίσα-
με με την νέα μου εταιρία οτι ίσως θα έπρεπε στην 
δισκογραφία μου να προσθεσω και μια διασκευή. 
Το «Ναι μωρό μου εγώ» είναι ενα τραγούδι που με-
τράει 30 χρόνια επιτυχίας και εύχομαι και άλλα 30 
χρόνια. Το ακούσαμε κάπου σε ένα πανηγύρι πέρσι 
και μας ταρακούνησε λίγο και σχεδόν ομοφώνως 
αλλα και ταυτοχρόνως είπαμε «πάμε να το κάνου-
με»; Ευχαριστώ πολύ ́τον Γ. Ιωαννίδη και τον Θ. 
Μπεκιρακη για την εμπιστοσύνη τους.
Είσαι Θεσσαλονικιός; Πώς ήταν τα παιδικά σου 

χρόνια; H καταγωγή μου είναι από Καστοριά από 
ένα χωριό που λέγεται Ανθηρό. Γεννήθηκα στην 
Τσεχία από Έλληνες γονείς μετανάστες και ήρθα-
με στην Ελλάδα όταν ήμουν 2 χρονών αφήνοντας 
πίσω πολλούς φίλους αλλά και συγγενείς. Παρόλα 
αυτά προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα και δημιούρ-
γησα σχέσεις και φίλους με τους οποίους ακόμη 
κάνουμε παρέα. Πλέον ζω μόνιμα Θεσσαλονίκη.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχεις 
αντιμετωπίσει στον χώρο; Δεν υπάρχει δουλειά 
που να μην έχει δυσκολίες. Πρέπει να μάθεις να ζεις 
με αυτές. Οι δυσκολίες άλλωστε είναι για να ξεπερ-
νιούνται και να βγαίνεις από αυτές δυνατός. Ακού-
γεται κλισέ αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 
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ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

▶ Ξεκίνημα πολύ νωρίς αυτήν την σαιζόν του νέου προ-
γράμματος για τα περισσότερα κανάλια με πολλές εκπομπές 
να ρίχνονται στην τηλεοπτική αρένα της τηλεθέασης και 
μάλιστα πολύ νωρίς και τα λεγόμενα ‘βαριά’ χαρτιά.Με το 
καλημέρα έδειξαν κάποιες εκπομπές να ξεχωρίζουν αλλά 
πιστεύω ακόμη είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα αφού 
σίγουρα θα υπάρξουν ανατροπές.

▶ Θα σταθώ στη σημαντική αλλαγή της εικόνας και της γε-
νικότερης αναβάθμισης στην TV100 που τα τελευταία πολλά 
χρόνια θεωρώ ήταν σε μία πραγματικά ανεπίτρεπτη,στά-
σιμη και απαρχαιωμένη κατάσταση που όμοιά της δεν έχει 
προυπάρξει.Γίνεται πραγματικά μία αξιέπαινη προσπάθεια 
από την διοίκηση και με την παρουσίαση του νέου προγράμ-
ματος πιστεύω πως θα βρει τον δρόμο της  και θα κατακτήσει 
την θέση που πραγματικά αξίζει στο ιστορικό αυτό μέσο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

▶ Από αυτό 
το Σάββατο 
κάνει πρεμιέρα 
και η πολλά 
υποσχόμενη 
νέα δραματική 
σειρά του Alpha 
‘Αγγελική’ με 
πρωταγωνίστρια μία επίσης πολλά υποσχόμενη νέα ηθο-
ποιό,την Μαίρη Μηνά.Εγώ όμως θα σταθώ στην αγαπημένη 
και εξαιρετική Φιλαρέτη Κομνηνού που κάνει τηλεοπτικό 
comeback μετά από 10 χρόνια.Όσα προλάβαμε να δούμε και 
από όσα μάθαμε,πρόκειται για ένα ενδιαφέρον σενάριο και 
αναμφίβολα ένα πολύ αξιόλογο concept.

▶ Μας κούρασε 
πολύ η Ευρυ-
δίκη Παπαδο-
πούλου η οποία 
μπήκε στο My 
Style Rocks 
σαν η ‘απόλυτη 
τηλεπερσόνα’ –
όπως λέει η ίδια για τον εαυτό της-. Και αναρωτιέμαι τι άλλο 
έχουμε να ακούσουμε από όλες αυτές τις καραψωνισμένες 
που προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν 
για να συζητηθούν.Ευτυχώς η παραγωγή νωρίς (;( το κατά-
λαβε και την ‘αποχώρησε’. Μία κουραστική λιγότερη!

Πίσω στο 1994,στην θρυλική εποχή των ‘Απαράδεκτων’  αλλά και την εποχή της αληθινής και έντονης διασκέδασης 
που τόσο λείπει το τελευταίο μεγάλο διάστημα.Από τις καθημερινές εξόδους με τον Σπύρο Παπαδόπουλο αλλά και τον 

αλησμόνητο και υπερταλαντούχο Βλάσση Μπονάτσο που έφυγε τόσο νωρίς.Και μιας και πλησιάζει η η ημερομηνία που ο 
Βλάσσης μας αποχαιρέτησε οριστικά,είπα να θυμηθώ αυτήν την φωτο που είμαστε τόσο καλά και πάντα έτσι θέλω να τον 

θυμάμαι!

Ένα νέο project, που φτιάχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι και έχει γίνει πολύ σύντομα το 
νέο αγαπημένο σας spot στο κέντρο της πόλης.Χειροποίητα γλυκά,το καλύτερο παγωτό και 

δεκάδες γλυκύτατοι και όχι μόνον ‘πειρασμοί’ φτιαγμένοι με αγάπη και αγνά υλικά και πάντα 
με την υπογραφή των ζαχαροπλαστείων ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.Ένας χώρος μοναδικής αισθητικής 

που εντυπωσιάζει και προσελκύει όλους όσους διασχίζουν την Παύλου μελά ενώ μπορείτε να 
απολαύσετε και τον καφέ η οτιδήποτε επιθυμήσετε στα τραπεζάκια μας έξω,με θέα τον Λευκό 

Πύργο.Διεύθ. Παύλου Μελά 6,τηλ. 2310 241300,660300.
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Ο σκηνοθέτης Γιάννης Παρασκευόπουλος μιλάει στην Karfitsa

«Πρέπει να βρούμε νέο βηματισμό 
στο θέατρο»

Σε μια κατεστραμμένη Τροία από τους Έλληνες, Τρω-
αδίτισσες θρηνούν για την άλωση της πόλης τους. Όμως 
με δύναμη και σθένος στέκονται στα πόδια τους παρά την 
οδύνη και τον πόνο που τους γέμισε ο πόλεμος. Αυτή την 
πλευρά της ιστορίας «βλέπει» η παράσταση Τρωάδες, 
που θα ανέβει στο θέατρο Δάσους.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Παρασκευόπουλος μιλάει στην 
Karfitsa για το έργο, το θέατρο και την σκηνοθετική του 
ματιά υπό το πρίσμα των ιδιαίτερο συνθηκών που έχουν 
διαμορφωθεί στον χώρο του θεάτρου, λόγω του covid19.

Η επιλογή του έργου
«Οι Τρωάδες επιλέχθηκαν καταρχήν γιατί είναι ένα 

από τα αγαπημένα μου έργα. Οπότε, αρχικά, δεν υπήρξε 
κάποιος άλλος λόγος π.χ. πολιτικός. Αυτό βέβαια προέ-
κυψε στην συνέχεια, δηλαδή ότι απέκτησε μια ‘’πολιτική 
διάσταση’’ η προσέγγιση που μας οδήγησε στην παρά-
σταση. Έχει να κάνει καθαρά με την δύσκολη υγειονο-
μική συνθήκη που βιώνουμε και το τρόπο με τον οποίο 
δουλέψαμε. Είχαμε κάποιους πάρα πολύ αυστηρούς 
κανόνες που έπρεπε να τηρήσουμε και μας οδήγησαν 
σε μια διαφορετική ανάγνωση και προσέγγιση της τρα-
γωδίας. Έγινε πολύ πιο έντονο ένα τελετουργικό στοιχείο 
που όμως ούτως ή άλλως είναι στους βασικούς πυρήνες 
του αρχαίου δράματος. Αυτό ξεκίνησε από την έννοια της 
απόστασης και πως πρέπει να κρατάμε απόσταση ο ένας 
από τον άλλο προκειμένου να είμαστε λειτουργικοί και 
παραγωγικοί στην πρόβα.

Από εκεί και πέρα οι Τρωάδες προσωπικά μου αρέ-
σουν γιατί το έργο πραγματεύεται με μια αξιοπρέπεια και 
δύναμη τον ανθρώπινο πόνο».

Το μήνυμα
«Στο έργο είναι πολύ καθαρή η οπτική του ηττημέ-

νου. Βλέπουμε από την άλλη μεριά πως είναι τα πράγμα-
τα. Οι Έλληνες έχουν προκαλέσει μια πολύ μεγάλη κατα-
στροφή στην Τροία και ο Ευριπίδης μας πάει να δούμε τα 
πράγματα από την άλλη πλευρά.

Το μήνυμα που καταφέρνει να περάσει είναι αυτό της 
προσωπικής διαχείρισης της δύναμης που κρύβει ο καθέ-
νας μέσα του και της αξιοπρέπειας. Γιατί αυτές οι γυναίκες 
ξεκινάνε όλη τους την προσπάθεια λέγοντας στον εαυτό 
τους ‘’στάσου όρθια, σήκωσε το κεφάλι, στηρίξουν στον 
εαυτό σου’’ και καταλήγουν, ενώ φοβούνται και έχουν 
αγωνία για την καινούργια τους ζωή καθώς ετοιμάζονται 
να φύγουν πρόσφυγες, ότι επιλέγουν την ζωή και δεν πη-

γαίνουν προς την μεριά του θανάτου».

 Η σκηνοθετική προσέγγιση εν μέσω πανδημίας
«Με την βασική έννοια της απόστασης ήρθε η σκηνο-

θετική προσέγγιση. Σε ένα έργο που σκέφτεσαι ότι οι άν-
θρωποι είναι μαζί, κοντά, συμπαραστέκονται ο ένας στον 
άλλο σωματικά, εδώ βλέπουμε ότι από την στιγμή που 
δεν επιτρέπεται η εγγύτητα, το άγγιγμα και πρέπει να εί-
μαστε σε απόσταση. Εκεί λοιπόν έρχεται να δυναμώσει η 
επικοινωνία μέσα από την απόσταση και όχι μέσα από την 
εκτόνωση ενός συναισθήματος. Πιο συγκεκριμένα, δυνα-
μώνουμε την επικοινωνία του συναισθήματος, αυτού που 
νιώθουμε μέσω ενός άλλο τρόπου, όπως του βλέμματος, 
του λόγου.

Η υγειονομική συνθήκη μας οδήγησε εκεί και οι δια-
φορετικοί τρόποι μας βοήθησαν να φτιάξουμε το αποτέ-
λεσμα που θέλαμε.

Αυτό το ακολουθήσαμε με συνέπεια. Ακόμη και όταν 
είδαμε ότι χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα, εμείς δεν αφε-
θήκαμε».

Το θέατρο πλέον
«Δεν είμαι αισιόδοξος, απλώς πιστεύω πρέπει να απο-

φασίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι ξανά σύντομα 
όπως ήταν. Πρέπει να βρούμε έναν νέο βηματισμό, έναν 
άλλο τρόπο για το πώς θα ανεβαίνουν οι παραστάσεις.

Το θέμα δεν είναι μόνο οι θεατές που παρακολουθούν 
μια παράσταση και πρέπει να είναι και να νιώθουν ασφα-
λείς, αλλά και ότι πίσω από μια παράσταση υπάρχουν 
άνθρωποι που εργάζονται, οι οποίοι επίσης είναι εκτεθει-
μένοι σε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να 
βρούμε άλλους τρόπους να δουλεύουμε για να μην χρει-
αστεί να σταματήσουμε να εργαζόμαστε. Για μένα είναι 
πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η εργασία μας και να την 
επικοινωνούμε με τον κόσμο.

Αν αυτό που κάνουμε δεν το μοιραζόμαστε με τον κό-
σμο τότε δεν έχει κανένα όφελος.

Άλλωστε ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγ-
μή να ζει πράγματα και να επικοινωνήσει με την μορφή 
θεάτρου που πάει να διαμορφωθεί πλέον λόγω της συν-
θήκης που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός.».

Info: Τρωάδες στο Θέατρο Δάσους, Πέμπτη 17, Πα-
ρασκευή 18, Σάββατο 19 & Τρίτη 22, Τετάρτη 23, Πέ-
μπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21.00

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Πώς κύλησε ο πρώτος χρόνος ως δήμαρχος; 
Με πολλή δουλειά…συναντήσαμε προβλήματα 
εντός και εκτός του Δήμου, βγάλαμε από τα συρτά-
ρια μεγάλα θέματα όπως Κόδρα, αλιευτικό, μαρίνα 
… Στο πολιτικό σκέλος προσπαθώ να λειτουργώ 
συναινετικά προς το συμφέρον του τόπου, παρόλο 
που συναντώ δυσκολίες. Με πείσμα συνεχίζουμε τον 
αγώνα και αισιοδοξώ να πάμε καλύτερα.

Πριν από μία 10ετία ως δημοτικός σύμβου-
λος περιμένατε την εξέλιξη; Δεν το είχα ποτέ ως 
αυτοσκοπό. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κοινά, 
έχοντας έντονο το στοιχείο της προσφοράς στον συ-
νάνθρωπο και τον τόπο αλλά χωρίς να στοχεύω σε 
κάποια θέση, όπως αυτή του δημάρχου.

Aτού και μειονέκτημα της Καλαμαριάς; Η ατε-
λείωτη φυσική ομορφιά της συνδυάζοντας την κα-
τοικία με τη θάλασσα και οι κάτοικοί της που με την 
προσφυγική καταγωγή έχουν δημιουργήσει ένα μω-
σαϊκό Συλλόγων με πολιτιστικές δράσεις. Αρνητικό, 
η απόσταση από την Αθήνα και τα κέντρα αποφάσε-
ων που δυσκολεύει την επίλυση ζητημάτων .

Ακούτε τα παράπονα των δημοτών; Προτιμώ τα 
παράπονα και τις προτάσεις από τα καλά σχόλια, μιας 
και αυτά μας κάνουν καλύτερους και αναβαθμίζουν 
τον τόπο. Ακούω επισημάνσεις, αιτήματα και παρά-
πονά. Χρειάζεται η επικοινωνία και η άμεση επαφή.

Εξακολουθείτε να είστε οπαδός της συνεργασί-
ας; Είμαι υπέρμαχος της σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, 
από χαρακτήρα. Επιζητώ τους πολίτες και την αντι-
πολίτευση στο πλευρό μας και από κοινού όλοι μαζί 
να εργαζόμαστε για το καλό του τόπου. 

Σημείο της Θεσσαλονίκης όπου ξεχνάτε τα 
προβλήματα… Η παραλία της Καλαμαριάς. Με χα-
λαρώνει να αγναντεύω και να απολαμβάνω το γα-
λάζιο της θάλασσας, γιατί όπως έγραψε ο Οδυσσέας 
Ελύτης, η απεραντοσύνη της αφήνει ελεύθερο το 
νου να πετάξει, πέρα από τη γραμμή των οριζόντων, 
στην περιοχή των ονείρων…

Πώς είναι να μεγαλώνεις με πολλά αδέρφια; 
Συναρπαστικό! Όταν είσαι μικρός έχεις φίλους για να 
επικοινωνήσεις, να παίξεις και όταν μεγαλώσεις να 
συνεργάζεσαι με δικούς σου ανθρώπους για να μοι-

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 Γιάννης Δαρδαμανέλης, πριν καλά - καλά κλείσει τα 40 χρόνια ζωής, εκλέχθηκε δήμαρχος στην Καλαμαριά. Μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια γεμάτη χα-
ρούμενες φωνές, ναυτοπρόσκοπος επί σειρά ετών, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Δηλώνει πως τα ...παράπονα των δημοτών τον κάνουν καλύτερο γι αυτό, μη 

διστάσετε! Πέρα από το δημαρχείο είναι πιθανό να τον συναντήσετε κοντά στη μεγάλη του αγάπη… τη θάλασσα!   

Γιάννης Δαρδαμανέλης
Καλαμαριά είσαι...!

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 

ραστείς όσα σε προβληματίζουν, σε στενοχωρούν, 
σου φέρνουν χαρά. Η διαφορά 14 χρόνων από τη 
μικρή μου αδελφή με έμαθε να φροντίζω τους πιο 
αδύναμους…

Η κόρη... γκρινιάζει που ο μπαμπάς δεν έχει 
ελεύθερο χρόνο; Η αλήθεια είναι ότι, λόγω των 
υποχρεώσεων, δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Απο-
λαμβάνω να είμαι μαζί της και προσπαθώ να κάνου-
με πράγματα που την ευχαριστούν και να ξεκλέβω 
στιγμές που να της ανήκω αποκλειστικά.

Τι μου έλειψε το φετινό καλοκαίρι... Ο ελεύθε-
ρος χρόνος για να απολαύσω τη θάλασσα, που την 

αγαπώ τόσο πολύ. Είμαι λάτρης του υγρού στοιχεί-
ου, αγαπώ την ελεύθερη κατάδυση και το υποβρύ-
χιο ψάρεμα. Οι άλλοτε ατελείωτες ώρες στο βυθό, 
αντικαταστάθηκαν με τις υποχρεώσεις στο δήμο.

Φράση που χρησιμοποιείτε συχνά στην καθη-
μερινότητα... Δύο φράσεις... η μια αφορά την καθη-
μερινότητά «Δουλειά, δουλειά, δουλειά» μιας και με 
αυτήν πορεύτηκα στη μέχρι τώρα ζωή μου. Τη δεύ-
τερη την χρησιμοποιώ κάθε φορά που συναντώ τις 
ομορφιές της πόλης και είναι: «Καλαμαριά είσαι …» 
κι αυτή με πολλή περηφάνεια! 
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Ως παιδιά, δημιουργούμε συχνά μια φα-
νταστική εικόνα στο μυαλό μας για το πώς 
μοιάζει η πραγματική αγάπη. Δεν αποτελεί 
μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η φαντασία 
μπορεί να μας οδηγήσει στην επιλογή συ-
ντρόφων για λάθος λόγους. Ακόμη και αν 
τους επιλέξουμε για όλους τους σωστούς 
λόγους, η αφοσίωσή μας στις φαντασιώσεις 
μας μπορεί τελικά να μας οδηγήσει να κατα-
στρέψουμε οποιαδήποτε πραγματική αίσθη-
ση σύνδεσης. 

Ένας φανταστικός δεσμός δημιουργείται 
όταν δύο άτομα αντικαθιστούν πραγματικές 
πράξεις πραγματικής αγάπης, θαυμασμού, 
πάθους και σεβασμού με τον ρόλο και το τε-

λετουργικό του «να είσαι» σε μια σχέ-
ση. Συγκρίνοντας τις αλληλεπιδράσεις 
σε μια ιδανική σχέση με τις αλληλεπι-
δράσεις σε μια σχέση υπό την επίδραση 
μιας φανταστικής σύνδεσης, ένα άτομο 
μπορεί να αρχίσει να ενεργεί ενάντια 
στις δικές του περιοριστικές τάσεις και 
να βελτιώσει σημαντικά τη σχέση του.

Μη αμυντικό μοτίβο
Οι αντιδράσεις μας στα σχόλια είναι 

καλοί δείκτες της δυνατότητάς μας να 
επιλύσουμε προβλήματα στις σχέσεις 
μας. Όταν είμαστε κλειστοί σε κριτική, 
προτάσεις ή νέες εμπειρίες, περιορί-
ζουμε τον εαυτό μας και τους παρτενέρ 
μας με τρόπους που επηρεάζουν τις 
αλληλεπιδράσεις μας. Όταν επικοινω-
νούμε με τους συντρόφους μας, είναι 
σημαντικό να αναζητήσουμε τον πυ-
ρήνα της αλήθειας, αντί να αναζητάμε 

ελαττώματα ή ανακρίβειες.

Ειλικρινές μοτίβο
Συχνά, τα ζευγάρια χρησιμοποιούν ρου-

τίνες για να αποδείξουν ότι είναι κοντά αντί 
να αφιερώσουν χρόνο για να συσχετιστούν 
μεταξύ τους. Όταν είστε στο ρόλο μιας σχέ-
σης, μπορείτε να χάσετε την αίσθηση του 
ποιοι είστε πραγματικά και πώς αισθάνεστε 
πραγματικά. Λέτε ποτέ «Σ ‘αγαπώ», ενώ στη 
συνέχεια, βρίσκεστε να αντιμετωπίζετε το 
άτομο που λέτε ότι αγαπάτε με λιγότερο σε-
βασμό από ότι θα θέλατε; Έχετε βρεθεί ποτέ 
να ασκείτε κριτική ή να ενοχλείτε τον σύ-
ντροφό σας με τρόπο που δεν σας ταιριάζει;

Μπορεί να πιστεύετε ότι είστε ειλικρινείς 
σε μια συναισθηματική συνομιλία, αλλά τα 
αληθινά σας συναισθήματα μπορούν να σας 
προδώσουν σε μια περίοδο θυμού, απο-

γοήτευσης ή ανυπομονησίας. Για να είστε 
ειλικρινείς με τον σύντροφό σας πρέπει να 
γνωρίζετε. Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτεί-
τε πώς αισθάνεστε και εκφράστε το με σεβα-
σμό αφού βεβαιωθείτε ότι οι ενέργειές σας 
ταιριάζουν με τα λόγια σας.

Σεβασμός στην Ανεξαρτησία 
Σε οποιαδήποτε σχέση, είναι σημαντικό 

να γνωρίζετε πότε οι δηλώσεις με το «Εγώ» 
γίνονται «εμείς». Με το πέρασμα του χρό-
νου, συχνά τα ζευγάρια μπορεί να αρχίσουν 
να χάνουν την αίσθηση ότι αποτελούνται 
από αυτόνομα άτομα. Αντί για προσωπική 
αλληλεπίδραση, οι συνομιλίες γίνονται για 
πρακτικές προσδοκίες. Όταν χάνουμε όμως 
ένα επίπεδο σεβασμού για τους συντρόφους 
μας, μπορεί να αρχίσουμε να ενεργούμε με 
τρόπους που είναι παρεμβατικοί.

Στοργή και σεξ 
Μόλις μια σχέση γίνει ρουτίνα, το σεξ 

μπορεί να γίνεται λιγότερο συχνό ή απρόσω-
πα. Πολλά ζευγάρια περιγράφουν την κάπο-
τε αυθόρμητη και συναρπαστική σεξουαλική 
τους ζωή ως πλέον μηχανική. Αυτό είναι 
συχνά το αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της 
απρόβλεπτης πραγματικής αγάπης με την 
πιο προβλέψιμη, αλλά τελικά επιζήμια μορ-
φή ενός φανταστικού δεσμού. Μπορούμε να 
ενεργήσουμε ζηλότυπα, ελεγκτικά και απαι-
τητικά σε μια προσπάθεια να αισθανόμαστε 
ασφαλείς στις σχέσεις μας. Ωστόσο, αυτό 
αφαιρεί τα συναισθήματα έλξης προς τους 
συντρόφους μας.

Κατανόηση 
Πώς μπορεί κάποιος που κάποτε αγα-

πούσαμε να μας μοιάζει ξαφνικά τρελός; 
Επιπλέον, γιατί ένα χαρακτηριστικό σε ένα 
άτομο που συνηθίζαμε να λατρεύουμε ξαφ-
νικά μας ενοχλεί; Όταν δύο άνθρωποι συνα-
ντιούνται για πρώτη φορά και γνωρίζονται 
μεταξύ τους, βλέπουν ο ένας τον άλλον και 

ερωτεύονται. Μετά από λίγο, ο καθένας αρ-
χίζει να ενεργεί με παλιά αρνητικά μοτίβα, 
και στη διαδικασία, διαστρεβλώνει τον σύ-
ντροφό του για να ταιριάζει σε οικεία μοτίβα 
από το παρελθόν του.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε μια ρεαλι-
στική, ισορροπημένη άποψη απέναντι στον 
σύντροφό σας, να τον βλέπετε μέσα από συ-
μπονετικά, αλλά ακριβή μάτια. Είναι εξίσου 
σημαντικό για τον σύντροφό σας να σας δει 
από την ίδια ρεαλιστική οπτική.

Χειρισμοί συμπεριφοράς κυριαρχίας 
Όταν ερωτεύεστε, η καρδιά σας, η σκέψη 

σας και ο κόσμος σας επεκτείνονται για να 
φιλοξενήσουν την πραγματική χαρά που βι-
ώνετε. Ωστόσο, όταν αρχίζετε να συνηθίζετε, 
σταματήστε να ανακαλύπτετε ευκαιρίες και 
δείχνετε ενθουσιασμό για τον σύντροφό σας 
κι έτσι ο κόσμος σας περιορίζεται.

Το να θέτουμε περιορισμούς στις σχέ-
σεις μας και να περιορίζουμε έναν σύντρο-
φο είναι κάτι που κάνουμε για να δημιουρ-
γήσουμε μια αίσθηση ψευδούς ασφάλειας 
στον εαυτό μας. Αυτή η ασφάλεια είναι στην 
πραγματικότητα μια μορφή φαντασίας που 
χρησιμεύει για να μας απομακρύνει από τους 
συντρόφους μας με αποτέλεσμα να μας κά-
νει λιγότερο ελκυστικούς σε εκείνους. Ακρι-
βώς όπως μπορούμε να κάνουμε ένα άτομο 
να αισθάνεται αυτοπεποίθηση με ένα ειλι-
κρινές συναίσθημα αγάπης, μπορούμε να το 
κάνουμε να αισθανθεί ανεπαρκές ελέγχο-
ντας τη συμπεριφορά του.

Παρατηρώντας τις ενέργειες και τα 
πρότυπα συσχέτισης μεταξύ πραγματικής 
φροντίδας και αγάπης και τις δράσεις ενός 
φανταστικού δεσμού, οι σχέσεις μπορούν 
να βελτιωθούν και στην πραγματικότητα να 
επικρατήσει η πραγματική αγάπη.

*Η κ. Νενέρογλου - Πεταλωτή είναι 
ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Reggio 
Thessaloniki

«Πραγματική αγάπη ή φαντασία;»

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 *
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«Πραγματική αγάπη ή φαντασία;»
Η Ναυσικά Πάστρα (1921-2011) γεν-

νήθηκε στη Καλαμάτα και πραγματοποίη-
σε σπουδές γλυπτικής στην Akademie der 
Bildenden Künste in Wien στη Βιέννη της 
Αυστρίας (1957-1962). Το έργο της στο διά-
στημα των σαράντα περίπου χρόνων από τα 
πρώτα της μαθηματικά και γεωμετρικά γλυ-
πτά της δεκαετίας 1960, χαρακτηρίζεται από 
τη συστηματική και την έμμονη επεξεργασία 

της μεταβλητότητας του χώρου. 
Εννοούσε τις συνεχείς αλλαγές 

των συσχετισμών που προκαλούνται 
μεταξύ των οποιωνδήποτε στοιχείων 
ενός χώρου από την κάθε μετακίνηση 
στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα 
να αλλάζουν συνεχώς κάθε φορά οι 
σχέσεις, της κάθε σχέσης, με όλες τις 
άλλες σχέσεις. Για την Ναυσικά Πά-
στρα ένα ενιαίο σύστημα σχέσεων πα-
ράγει συνεχώς, από την κάθε σχέση, 
νέα είδη γεωμετρικών σχέσεων. Αυτή 
η ιδέα της εργασίας της ξεκίνησε στο 
Παρίσι, το 1968 και ήταν η σειρά Ανα-
λογικά που εκδόθηκε το 1976 από την 
γκαλερί Denise René ως σχεδιασμοί 
γλυπτών-υλοποιήσεις μιας ανάλυσης. 
Ξεκινώντας από έργα ανθρωποκεντρι-
κά (Βιέννη) η Ναυσικά Πάστρα προχώ-

ρησε σταδιακά στην αφαίρεση (Παρίσι) και 
διαμόρφωσε από το 1968 μια προσωπική 
πλαστική γλώσσα στην οποία διαδραμάτι-
σαν καθοριστικό ρόλο οι μαθηματικές σχέ-
σεις των διατομών του τετραγώνου και του 
κύκλου. Η συνέπεια των διατομών τους 
ήταν το Σύνεκτρον, ένα νέο δυναμικό δισδιά-
στατο και τρισδιάστατο σχήμα, του οποίου η 
διήγηση της κατασκευής αποδόθηκε από τη 
σειρά των σχεδίων της έκδοσης Denise René 
και για το οποίο, το 1970, έλαβε Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας στη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία 
και Ελλάδα. 

Το Σύνεκτρον είναι το συστατικό στοι-
χείο των γλυπτών Τετράγωνο-Κύκλος-Σύ-
νεκτρον που προέκυψαν από τις διαδοχικές 
αναλύσεις των διατομών του τετραγώνου 
και του κύκλου και τις εκάστοτε συνθέσεις 
των αναλύσεων, αλλά και τις επόμενες 
αναλύσεις των νέων συνθέσεων κ.ο.κ. σε 
απεριόριστη ανάπτυξη. Το έργο βραβεύθηκε 
στη Γαλλία το 1974 και χτίστηκε με πέτρα 
εμβαδού 64 τ.μ., από το Γαλλικό Υπουργείο 
Πολιτισμού, στη Νότια Γαλλία. Η ανύψωση 
στο χώρο του τετραγώνου και του κύκλου 
(Αναλογικά 2) ήταν οι Συναρτήσεις (σχέ-
σεις χώρου ημικυκλίων, παραβολών ορθών 
γωνιών), από τις οποίες η Συνάρτηση VII 

βραβεύθηκε στην Ολλανδία, στο Vlissingen 
(Spuikom Environment) από πρόγραμμα 
μνημειακής γλυπτικής και η Συνάρτηση Ι, 
εγκαταστάθηκε στο προαύλιο του Τελλό-
γλειου Ιδρύματος. Με δεκάδες δημοσιεύσε-
ων στη Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία 
Πολωνία και Ελλάδα και συμμετοχών σε 
ειδικευμένες εκθέσεις καλλιτεχνικών ομά-
δων η Ναυσικά Πάστρα τιμήθηκε από τη 
Θεσσαλονίκη (με πρόταση του καθηγητή 
Μ. Παπανικολάου: η πρόσοψη του Βαφο-
πούλειου Ιδρύματος) και του καθηγητή 
Δ. Φατούρου: να χτιστεί το έργο Τετράγω-
νο-Κύκλος-Σύνεκτρον, διαστάσεων 64 τμ. 
στα Κάστρα, με την ευκαιρία τότε της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας. 

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
την τίμησε το 2014 με την αναδρομική έκ-

θεση του έργου της. Το θεωρητικό πλαίσιο 
της μαθηματικής εργασίας της Ναυσικάς Πά-
στρα συνίσταται στην αντίληψη ότι το έργο 
είναι ο συλλογισμός του: το έργο, είναι η μέ-
θοδος της κατασκευής του.

*Η Εύη Κυρμακίδου  είναι εικαστικός 
υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρή-
της

Ναυσικά Πάστρα, Σύνεκτρον-Τετράγωνο-Κύκλος, 1968-1976, ντουραλουμίνιο, 81χ81 εκ., Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΕΜΣΤ.

Το Σύνεκτρον της Ναυσικάς Πάστρα

Τ Η Σ  Ε Υ Η Σ 
Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 
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Ναυσικά Πάστρα, Αναλογικά 2, 1979-1982, βαμμένο ξύλο, Τρίτο 
Βραβείο Γλυπτικής, Μπιεννάλε της Αλεξάνδρειας, 1982.

Ναυσικά Πάστρα, Σχέσεις-Ρυθμοί, 1989, βαμμένο ξύλο, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Αναδρομική έκθε-

ση, 2014, Θεσσαλονίκη.
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Την φράση social distancing την ακού-
με τελευταία και την χρησιμοποιούμε με 
hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
λόγω του ιού covid 19. Στην ουσία η λέξη 
social που σημαίνει κοινωνικός χρησιμο-
ποιείται κατά κόρον στις μέρες μας για να 
αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης «social media» και τελευταία στο social 
distancing, δηλαδή την κοινωνική απομά-
κρυνση λόγω των μέτρων προστασίας από 
τον ιό .

Ο όρος κοινωνία (society) ως έννοια 
προέρχεται από τη λατινική λέξη societas, 
η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το 
ουσιαστικό socius που χρησιμοποιήθηκε 

για την περιγραφή μιας φιλικής ή πο-
λιτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
ανθρώπων. Πλέον ένας «νέος τύπος 
πολιτισμού» είναι τα social media και 
η νοητική παραμονή μας άλλος λιγό-
τερο, άλλος περισσότερο σε «διαδυ-
κτιακά δωμάτια» με φίλους και αγνώ-
στους τους οποίους κουβαλάμε όλη 
μέρα μαζί μας στο σπίτι, στην δουλειά, 
στις διακοπές. 

Ένας φίλος έγραψε τις προάλλες: 
«πάτε διακοπές ή για φωτορεπορτάζ»; 
Και είχε απόλυτο δίκιο κατά την γνώμη 
μου, καθώς έχουμε πέσει όλοι δέσμιοι 
μιας νοητής υποχρέωσης να παρακο-
λουθούμε τους άλλους, να βγάζουμε 
συμπεράσματα τύπου: «δεν ανέβασε 
τίποτα, άρα δεν πήγε διακοπές», συ-
μπεράσματα δίχως καμία κριτική αλ-
ληλουχία και υπόσταση.

Ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής 
ακόμα είναι οι «followers». Κρίνουμε 
ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία 
βάσει των ακολούθων της και χωρίς 
να το καταλαβαίνουμε πέφτουμε θύ-
ματα μιας ψεύτικης εικόνας που μπο-
ρεί να μην έχει καμία σχέση με την 
πραγματικότητα. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκει και ο τομέας της ομορφιάς, με 
την δημοφιλία του ψεύτικου. Φυσικά, 
δεν αναφέρομαι σε καμία γυναίκα που 
θέλει ψυχολογικά να νιώσει καλύτερα 

με τον εαυτό της και να προχωρήσει σε αι-
σθητικές επεμβάσεις. Αναφέρομαι στην φτή-
νια, στο προκλητικό γυμνό, στο ότι κανείς 
δεν έχει να πει κάτι ουσιώδες και αυτοί που 
έχουν; Ως επι τω πλείστον δεν είναι δημοφι-
λείς στο Instagram! 

Παρατηρούμε τους εαυτούς μας να απο-
ζητάμε την χαλαρότητα και τα αστεία βιντεά-

κια μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, αντί να απο-
λαύσουμε μια παρέα ή να διαβάσουμε μια 
εφημερίδα, ένα βιβλίο. Θυμάμαι, την δασκά-
λα στο δημοτικό σαν χτες να μας λέει γιατί 
το βιβλίο είναι ο καλύτερός μας φίλος: «…το 
βιβλίο παιδιά μου το πιάνεις και το αφήνεις 
ότι ώρα θέλεις και πάντα είναι εκεί και έχει 
κάτι να σου πει….». Το βιβλίο λοιπόν, αντικα-
ταστάθηκε από το κινητό, μόνο που το κινη-
τό και η είσοδος στα social media δεν θα σου 
πουν μια ιστορία, δεν θα σε συμβουλέψουν, 
δεν θα σου μάθουν χαρακτήρες. Αντίθετα, 
θα σου πουλήσουν, θα σου πουν ψέματα, θα 
σου δώσουν fake news. Λέμε συχνά «ας χα-
ζέψω στα social media για να χαλαρώσω».  
Όντως, χαζεύουμε. Κατακλυζόμαστε από 
άπειρες μορφές διαφήμισης που περνάνε 
στον εγκέφαλό μας την υπερκατανάλωση. 
Πιεζόμαστε  ψυχολογικά να δείξουμε και 
εμείς την δουλειά μας, που πήγαμε, τι φά-
γαμε… γιατί; Για να μας δουν οι άλλοι. Στην 
ουσία αποστασιοποιούμαστε από τον εαυτό 
μας και από την κοινωνία θέλοντας την προ-

βολή του τέλειου και την θετική κριτική. Μια 
ψεύτικη κριτική.

Μήπως υποφέρουμε από μια πιο βα-
θειά κρίση χρόνου επί της οθόνης; Μήπως 
υποφέρουμε από μια κρίση οικονομική και 
αναζητάμε μια καλύτερη ζωή πίσω από την 
οθόνη; Μήπως δεν έχουμε τελικά να πούμε 
τίποτα μεταξύ μας γιατί δουλεύουμε πολύ; 
Μήπως τελικά δεν έχουμε ποιοτική ζωή; 

Γιατί ξαφνικά γίναμε όλοι δικαστές του 
συνανθρώπου μας διαδικτυακά; Γιατί μάθα-
με πίσω από λέξεις που πληκτρολογούνται 
να βγάζουμε θυμό και να μην σεβόμαστε την 
άποψη του άλλου; Από πότε και γιατί τόσο 
παραπληροφόρηση και υπερπληροφόρηση 
χωρίς φιλτράρισμα; 

Η κοινωνία είναι το όλον, μεμονωμένα 
δεν λειτουργεί κανείς. Ας μετατρέψουμε το 
social media distancing σε…social life!

*Η Κατερίνα Χαρκιολάκη είναι απόφοι-
τη Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Master 
in States, Societies and Transition

Η κρίση επί της οθόνης: Social Media Distancing 

Τ Η Σ  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ 
Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η *
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, 

στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. 
Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.
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ΡΙΑΣ 6, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, 6981-004425
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ 78, 
2310-271621
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 133
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ, 2310-242200
ΜΙΚΕΛ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 40, 2310-279959
BLUES BAR ΟΛΥΜΠΟΥ 84, 2310-
220979
P-POLE ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 25, 2310-285528
ΜΕΝΤΑ,ΚΟΜΝΗΝΩΝ 20, 2313016593
OLD STREET, ΚΟΜΗΝΩΝ 15, 2310-
225890
NAVONA, ΛΕΩΦ.ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, 
2310-897444
GATSBY, ERMOY 21 KAI  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 231 6009396
MIKEL Λ.ΝΙΚΗΣ 67,2310283507

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδε-
λιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
256 ΜΕΝΕΜΕΝΗ , 2310584000
SUBITO, Π.ΜΕΛΑ, ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2310706600
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙ-
ΟΥ, ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 100, ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2310660300
TIMES CAFÉ BAR, ΑΓ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 25, 
ΠΟΛΙΧΝΗ, 2310-600885
LOONEY BEAN, ΚΩΤΤΑ ΡΟΥΛΙΑ, ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CITY 
GATE 2ΟΣ ΟΡ.), 2310-538627
EUROCHANNEL, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2310706325, ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
326, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
GAS ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 181, 
2310-523131
BARISTA, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΜΙΝΤ, ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 115, ΝΕΑΠΟΛΗ
IL POSTO, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
IL POSTO, ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51, ΕΥΟ-
ΣΜΟΣ
CALDERON, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 82, ΣΥΚΙΕΣ
U BAR PROJECT, ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93, 
ΕΥΟΣΜΟΣ
CAFÉ ESPELHO, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 26, 
ΣΙΝΔΟΣ
PR CAFÉ, Π.ΜΕΛΑ 25, ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2311242181
VEGERA CAFÉ, Π.ΜΕΛΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΥΟΣΜΟΥ, 2310-704696
ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31, 
ΜΕΤΕΩΡΑ

ANATOΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφό-
ρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη ,Θεσσα-
λονίκη,  2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40, 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310419654
MERCADO, Μεταμορφώσεως – Κομνη-
νών 13 , Καλαμαριά , 2310402017
COFFICE BOOKS & COFFEE, ΑΙΓΑΙΟΥ 
62, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310-403550
REMERON, Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς , 2310432122
ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
205, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ, 2310-900707
PAPILLON, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207 Α.ΤΟΥ-
ΜΠΑ, 2310-908680
LE MONDE CAFÉ, Μ.ΚΑΛΛΑΣ 3 ΠΟΣΕΙΔΩ-
ΝΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2313038414
REMVI, ΚΑΝΑΡΗ 2, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310-
433100
LA BISTECCA, ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ 2 & ΘΕΜ.
ΣΟΦΟΥΛΗ 77, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310-410999
BARAKI, ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 42, Κ.ΤΟΥΜΠΑ
THEROS, ΑΚΤΗΣ 2 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΠΕΡΑΙΑ
ZEBRA, ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 20, ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΛΟΡΔΟΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΟΜΑΝΑ 19, 
ΘΕΡΜΗ
LODGE, ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4, ΘΕΡΜΗ
RUMORS, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΟΜΑΝΑ 20, 
ΘΕΡΜΗ
DAY-NIGHT, ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 97
NACIONAL CAFÉ, ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 47, 
ΤΟΥΜΠΑ, 2310-926393
ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
16 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2310-342103 
DIO CON DIO, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 13 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2310-344294
NELSON, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 27 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 
6944-863248
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2310-332810
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 17 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2310-344803
NOAH, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 3 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2310-
331331
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ, 14ο χλμ.ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΘΕΡΜΗ, 2310-
024800
GREEN FAMILY, ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 34, 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
GREEN FAMILY, ΛΕΩΦ.ΚΟΜΝΗΝΩΝ 27, 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ MRS CANDYS, Γ.ΠΑ-
ΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, ΜΑΡΤΙΟΥ, 2310-852698
TENNIS COLLECTIVE CLUB ASTERAS, 
ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ, 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
15, ΕΥΖΩΝΩΝ, 2310-859880               
ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 16, 
2310-887490
ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15 
& ΚΙΜ.ΒΟΓΑ 99, 2310-419754
ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14 & 
ΜΑΡΑΣΛΗ, ΜΑΡΤΙΟΥ, 2310-306153

ELIXIR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕ-
ΛΟΥ 30, ΧΑΡΙΛΑΟΥ, 2310-316931
E-FIT SOMA, ΚΑΘ.ΡΩΣΣΙΔΟΥ 3Α 
(ΠΛΗΣΙΟΝ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ), ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 
2311-267404
VLACHOS MEDICAL CENTER, Κ.ΠΑΛΑ-
ΜΑ 33, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2311-272295
SERATA CAFÉ, ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9, ΑΡΕ-
ΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 6977-016764
KAFE PASSION, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 
17, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
PLAISIR, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS 
2310472706
THE PRINCE, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS  
2310028559
TOTHELO, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS 
2310472291
BRULEE, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS 
2310474268
PER SE, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS 
2310474356
BISCOTO COFFEE, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙKΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN 
COSMOS 2310472333
LA PASTERIA, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS  
2310472262
KARABOURNO, 11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗ-
Σ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ MEDITETTANEAN COSMOS 
2310475444

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ξενοδοχείο Capsis  Μοναστηρίου 18, 
Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand , Mοναστηρίου 305, 
Θεσσαλονίκη , 2310549000
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 
3, Θεσσαλονίκη , 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτω-
βρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο TheMet  26ης Οκτωβρίου 
48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος , Λ. Νίκης 59 54622, 
Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, 
Θεσσαλονίκη, 2310222900
Ξενοδοχείο Electra Palace, Αριστοτέ-
λους 9, Θεσσαλονίκη
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TOBACCO, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-515002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ METROPOLITAN, ΒΑΣ.ΟΛ-
ΓΑΣ 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-824221-8
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Πού θα μας βρείτε
Η κρίση επί της οθόνης: Social Media Distancing 




