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Το «τέρας» που καθηλώνει 
την ανάπτυξη

Φίλος μου αποφάσισε να πουλήσει μια μονοκατοικία στην Άνω Πόλη ηλικίας 90 ετών. Αλλά είχε 
λογαριάσει χωρίς τον ξενοδόχο. Εν προκειμένω το τέρας της γραφειοκρατίας.

Το σπίτι του (όπως και η συντριπτική πλειονότητα των σπιτιών στην Άνω Πόλη) έχουν χαρακτη-
ριστεί διατηρητέα. Τα αρμόδια Υπουργεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν κτίριο διατηρητέο είναι το 
Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο φορέας που χαρακτηρίζει ή αποχαρακτηρί-
ζει διατητηρητέο ένα κτίριο, στη Θεσσαλονίκη είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδο-
νίας Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.). Το δ.σ. του συμβούλιο είναι επταμελές με διετή θητεία. Συνεδριάζει δυο 
φορές το μήνα. Ο πρόεδρός του βεβαίως είναι στην Αθήνα γιατί είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο φίλος μου περιχαρής, βρήκε αγοραστή. Μόνο που το γέλιο κόπηκε απότομα λίγες μέρες αργό-
τερα όταν πληροφορήθηκε είκοσι (!) χρόνια μετά ότι το σπίτι του χαρακτηρίστηκε διατηρητέο. Αργό-
τερα, διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο μοναδικός στην περιοχή που αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα. Μπήκε 
λοιπόν στη διαδικασία να πληροφορηθεί τι εργασίες χρειαζόταν για να κατορθώσει να πωλήσει το 
σπίτι. Για κάθε παρέμβαση κτιρίων που έχουν κριθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
απαιτείται η κατάθεση όλων των απαραίτητων μελετών. Στη συνέχεια μετά από έλεγχο της Πολεο-
δομία και αφού εξασφαλιστεί η σχετική γνωμάτευση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου υποβάλλεται 
ο φάκελος στο αρμόδιο Υπουργείο μαζί με το σχετικό πρακτικό του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου. 
Ακολούθως θα έπρεπε να περάσει ο φάκελος από το ΚΕΣΑΜΑΘ. Που συνεδριάζει κάθε δεκαπενθή-
μερο. Ο φάκελος του δικού μου, πέρασε από τον περασμένο Απρίλη τέσσερις φορές. Και τις τέσσερις 
η επιτροπή προσέθετε μια επί πλέον εργασία. Μέχρι και τα χερούλια από την εξωτερική μπαλκονό-
πορτα ζητήθηκε να αντικαταστήσει!

Αν επισκεφτεί κανείς την πανέμορφη και γραφικότατη περιοχή στα Κάστρα, θα διαπιστώσει πλή-
θος ετοιμόρροπων παλαιών αρχοντικών. Η αιτία βρίσκεται στη γραφειοκρατία. Από τις 570 κατοικί-
ες, οι 380 έχουν χαρακτηριστική διατηρητέες. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν άκρη με το 
τι εργασίες νομιμοποιούνται να κάνουν στη δική τους περιουσία, αν δικαιούνται παρεμβάσεων στο 
δικό τους σπίτι, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι έχει χαρακτηριστεί περιουσιακό στοιχείο τους 
διατηρητέο και οι όποιες παρεμβάσεις τους συνοδεύονται από τεράστια πρόστιμα. 

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μέτρα για την αντιμετώπιση της επαπειλούμε-
νης ακρίβειας και ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού αλλά και τον 
Covid… Αν, ωστόσο, δεν κερδηθεί ο πόλεμος κατά της γραφειοκρατίας, θα χρειαστεί τόσο χρόνος 
για να φτιάξουμε κράτος, όσο να ομονοήσει για ένα διατηρητέο το ΚΕΣΑΜΑΘ. Ή οποιαδήποτε άλλη 
επιτροπή «ειδικών»…
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εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τρο-
φίμων, είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της 
χώρας σε τουριστικές επισκέψεις, είμαστε 
οι εθνικοί πρωταθλητές στο ΕΣΠΑ έχοντας 
εκτοξεύσει τους ρυθμούς απορρόφησης 
ευρωπαϊκών πόρων και υλοποίησης έρ-
γων. Παράλληλα, ενισχύουμε σταθερά τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές, 
αξιοποιούμε ολοένα και περισσότερο τις 
νέες τεχνολογίες, μειώσαμε τις ενδοπε-
ριφερειακές ανισότητες και καταφέραμε 
να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, 
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ κατά 14% στη διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας.

Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας υλοποιεί 1036 μικρά, 
μεσαία και μεγάλα έργα και δράσεις 
ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε όλες 
τις Περιφερειακές Ενότητες και σε όλους 
τους τομείς, από το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό, μέχρι την παιδεία, την υγεία, 
τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και 
την κοινωνική αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα 
είμαστε ήδη έτοιμοι στην πρώτη γραμ-
μή της εκκίνησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027, με ένα πλήρες και κοστολογημέ-
νο σχέδιο. Η εξωστρέφεια, οι εξαγωγές, 
η έμφαση στην καινοτομία, η ανάπτυξη 
συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, η προ-
σέλκυση επισκεπτών και επενδυτών, η 
ψηφιακή μετάβαση, είναι οι κορυφαίες 
προτεραιότητες μας για να πετύχουμε δί-
καιη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα φτάσει 
σε όλους τους πολίτες.

Συνεχίζουμε λοιπόν, να δουλεύουμε 
προσηλωμένοι στους στόχους μας, χτί-
ζοντας τη Μακεδονία του 2030, μια Πε-
ριφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και 
ανθρώπινη. Μια περιφέρεια στην οποία 
θέλεις να ζεις και να δημιουργείς.

*Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας

Κάθε χρόνο, την περίοδο 
της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, το πολι-

τικό και οικονομικό ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη 
και ευρύτερα στη Μακεδονία και τη 
Βόρεια Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η ΔΕΘ 
κάθε χρόνο έχει σημαντικό αντίκτυ-
πο στην τοπική οικονομία και την 
κοινωνία, με αφίξεις εκθετών και 
επισκεπτών και σημαντικά έσοδα 
για τις τοπικές επιχειρήσεις και τον 
τόπο μας. Το γεγονός αυτό, έγινε 
ακόμα περισσότερο αντιληπτό το 
προηγούμενο έτος, όπου λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, 
η διοργάνωση της Έκθεσης δεν 
πραγματοποιήθηκε, γεγονός που 
μαζί με το κλείσιμο της οικονομίας 
και την αδύναμη τουριστική περίο-
δο, προκάλεσαν τεράστια ζημιά στις 
επιχειρήσεις και τον τόπο μας.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
είναι λοιπόν, αναμφισβήτητα σημείο 
αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή 
μας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, 
στην τεράστια προσπάθεια που κάνου-
με όλοι οι φορείς για την αύξηση των 
εξαγωγών, την ανάπτυξη της εφοδια-
στικής αλυσίδας, και τη διείσδυση των 
ελληνικών προϊόντων σε ολοένα και 
περισσότερες αγορές παγκοσμίως.

Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τη σφοδρή δεκαετή οι-
κονομική κρίση αλλά και την κρίση 
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, δουλεύουμε με συνέπεια και με-
θοδικότητα κατακτώντας σημαντικές 
νίκες για τον τόπο μας. Καταφέραμε 
να διατηρήσουμε τον παραγωγικό χα-
ρακτήρα μας, είμαστε στην κορυφή σε 
βαθμούς εξωστρέφειας, διπλασιάσα-
με τις εξαγωγές, είμαστε πρώτοι στις 

Σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη 
Κεντρική Μακεδονία

ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΦΟΔΡΗ ΔΕΚΑΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Του Απόστολου Τζιτζικώστα* OPINION
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H ΟΛΘ Α.Ε. είναι ένας αξιόπι-
στος και γρήγορα ανα-
πτυσσόμενος οργανισμός 

προσηλωμένος στο όραμα και τις 
αξίες που πρεσβεύει και μεριμνά για 
τους ανθρώπους του, καινοτομεί, 
παράγει οικονομικές υπεραξίες και 
είναι ενεργός και κοινωνικά υπεύ-
θυνος. Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
επενδύει στην ανάπτυξη, στηρίζει 
την κοινωνία και δημιουργεί ευκαι-
ρίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης 
και τη χώρα στο σύνολό της.

Το επενδυτικό πλάνο για την ανα-
βάθμιση του Λιμένα και την εδραίωση 
του ως Κόμβο Συνδυασμένων Μετα-
φορών στη Νοτιοανατολική, Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη υλοποιείται με 
γρήγορους ρυθμούς, αποτελώντας 
έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης για την 
οικονομία και την κοινωνία σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο. 

6ος Προβλήτας
Οι διαδικασίες για το εμβληματι-

κό έργο επέκτασης του 6ου Προβλή-
τα, δρομολογούνται με ταχύτατους 
ρυθμούς, το 2ο στάδιο του σχετικού 
διαγωνισμού όπου υποβλήθηκαν δε-
σμευτικές οικονομικές και τεχνικές 
προσφορές από πέντε υποψήφια σχή-
ματα έχει ολοκληρωθεί και αναμένε-
ται να αναδειχθεί ο οριστικός ανάδο-
χος του έργου για να ξεκινήσουνε οι 
εργασίες. 

Η υλοποίηση αλλά και η ολοκλή-
ρωση του εν λόγω έργου, συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη με ποικίλα και 
πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο. Δημιουργούμε δι-
αρκώς νέες θέσεις εργασίας όχι μόνο 
στην ΟΛΘ Α.Ε. αλλά και σε επιχειρή-
σεις συνδεδεμένες με τις λιμενικές 
δραστηριότητες και προσελκύουμε 
το ενδιαφέρον εταιρειών παροχής 

ΟΛΘ Α.Ε. : Επενδύει στην ανάπτυξη, 
στηρίζει την κοινωνία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΛΘ Α.Ε. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

συναφών υπη-
ρεσιών που ενι-
σχύουν σημαντικά την 
οικονομική δραστηριότητα 
της τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η ολο-
κλήρωση του έργου ορίζεται σε 36 μήνες 
από την έναρξη των εργασιών σηματοδο-
τώντας την ουσιαστική αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας του Λιμένα της Θεσ-
σαλονίκης καθώς:

• Επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή αξιο-
ποίηση του συγκριτικού ανταγωνιστικού 
του πλεονεκτήματος, δηλαδή της εγγύ-
τητας με τις αγορές της Νοτιοανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώπης καθώς και με τα 
μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητό-
δρομων και σιδηροδρόμων.

• Αναβαθμίζει περαιτέρω τη θέση του 
Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην παγκό-
σμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα 
του λιμανιού.

• Δίνει τη δυνατότητα απευθείας εξυ-
πηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών 
(Ultra Large Container Vessels) χω-

ρητικότητας 
24,000 TEUs.

Βασική προϋπό-
θεση για την ανάπτυξη του 

λιμένα και την εδραίωση του σε κόμβο 
Συνδυασμένων Μεταφορών για τη Νοτι-
οανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη αποτελούν και τα έργα συνδεσιμό-
τητας του λιμανιού με το εθνικό οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία εκτιμάται 
πως θα έχουν ολοκληρωθεί παράλληλα 
με την επέκταση του 6ου προβλήτα.

Αναβάθμιση Εξοπλισμού
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανα-

βάθμισης εξοπλισμού και κατ’ επέκταση 
της ουσιαστικής αναβάθμισης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών ώστε το Λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης να είναι πρωταγωνιστής 
στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μετα-
φορών από και προς τη Νοτιοανατολική, 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προσελ-
κύοντας πλοία κύριων γραμμών, η ΟΛΘ 
Α.Ε. έχει ήδη προμηθευτεί:

• 12 Straddle Carriers με δυνατότητα 
στοιβασίας container σε 3 επίπεδα καθ’ 
ύψος

• 1 Mobile Harbor Crane μέγιστης 
ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων

• 2 STS Cranes (Γερανογέφυρες) ειδι-
κά σχεδιασμένα για το Λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης

Dry Port
Παράλληλα, στα τέλη του 2020 ιδρύ-

θηκε το 1ο dry port στη Σόφια και από τον 
Ιανουάριο του 2021 η ΟΛΘ Α.Ε. παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις εμπορευματικών 
μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας 
μέσω της απευθείας σιδηροδρομικής 
σύνδεσης του Λιμένα της Θεσσαλονίκης 
με το dry-port της Βουλγαρίας. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημα-

τισμού επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνο-
λογίες και λύσεις με στόχο τη μετατροπή 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε «έξυ-
πνο λιμάνι» με έξυπνες και προηγμένες 
τεχνολογίες για την ψηφιοποίηση των συ-
στημάτων και την παροχή αποτελεσματι-
κών, αξιόπιστων, ποιοτικών και ανταγω-
νιστικών υπηρεσιών με απλουστευμένες 
διαδικασίες. Μέσω της συνεχούς βελτί-
ωσης των συστημάτων μας, αξιοποιούμε 
τις ψηφιακές τεχνολογίες έχοντας πάντα 
ως επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών 
μας προσδίδοντας τους επιπλέον αξία και 
επιτυγχάνοντας αποδοτικότερη αλληλε-
πίδραση μαζί τους

Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμέ-
νοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Εστιά-
ζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση 
του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυ-
τόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, 
τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα 
της Θεσσαλονίκης.

Αθανάσιος Λιάγκος,
Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε.
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περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
2. Ήδη από πέρσι λειτουργεί υποδειγ-

ματικά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων στις Σέρρες. Ένα έργο που 
βραβεύτηκε ως ένα από τα έξι κα-
λύτερα έργα κοινής ωφέλειας 
διεθνώς.

3. Βάζουμε το μεγάλο  
στοίχημα για τη διαλογή στην 
πηγή με ξεχωριστή συλλογή 
των οργανικών αποβλήτων 
σε καφέ κάδους, αναμένο-
ντας μέσα στο 2022 οι πο-
λίτες να δουν και τους καφέ 
κάδους στις γειτονιές τους. 
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: αύ-
ξηση της ανακύκλωσης, μείωση 
των αποβλήτων που οδηγούνται 
για ταφή. Για να πετύχουμε, χρειάζεται 
η συνεργασία όλων. Δημιουργούμε μια 
πλατιά κοινωνική συμμαχία με τους πο-
λίτες και θα πετύχουμε.

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

•Θα μειώσουν δραστικά τον όγκο των 
προς διάθεση αποβλήτων.

• Θα μειώσουν δραστικά την επικιν-
δυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων.

• Θα περιορίσουν δραστικά την πιθα-
νότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζό-
ντων. 

• Τέλος, θα εξαλείψουν τις ανάγκες 
διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για 
υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με 
αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις,  ως 
έργα που πραγματικά θα δώσουν ανάσα 
στο περιβάλλον.

Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος 
έργων στην Κεντρική Μακεδονία που 
προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση 
απορριμμάτων και φροντίζει την προστα-
σία του περιβάλλοντος. 

Σ υ ν ε χ ί - ζουμε με το 
όραμά μας για την Εγνατία Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, μια αναπτυξιακή πρόταση 
που συνενώνει 5 περιφέρειες (Ανατολι-
κή Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρο, Δυτική 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική Μακε-
δονία), ώστε να γυρίσουμε οριστικά σε-
λίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.  
Σήμερα αυτό το  μεγάλο όραμά μας έγινε 
πράξη. Η πρότασή μας, με πρωτοβουλία 
του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, και 
του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Απο-
βλήτων, κ. Γραφάκου Μανώλη, έχει ήδη 
ενταχθεί στον Εθνικό σχεδιασμό. 

Η ιδέα της Εγνατίας Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων, στηρίζεται στη δυ-
νατότητα που υπάρχει να μεταφερθούν 
με οικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ένα 
κεντρικό σημείο τα υπολείμματα όλων 
μας. Έτσι επιλέχθηκε να οδηγούνται στην 
Κοζάνη, εκεί που χτυπούσε, χτυπάει και 
θα χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της πα-
τρίδας μας. Εκεί που παράγεται και θα 
παράγεται ο ηλεκτρισμός που κινεί όλη 

τη χώρα. 
Με μια βασική εκτίμηση στο πεδίο της 

ενέργειας, με βάση και τις ποσότητες 
που  διαχειριζόμαστε κατά μήκος της 

Εγνατίας  οδού (υπολογίζονται σε 
450.000 τόνους ανά έτος βάσει 

των ήδη υλοποιούμενων και 
προς υλοποίηση έργων των 
περιοχών που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως), υπολογί-
ζουμε πως τα ενεργειακά 
οφέλη της Εγνατίας Διαχείρι-
σης  Στερεών Αποβλήτων θα 

είναι  μεταξύ άλλων:
• η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος σχεδόν 30 MW, 
ικανής να καλύψει τις ανάγκες 

70.000 νοικοκυριών.
• η παραγωγή θερμικής ενέργειας 

ισχύος σχεδόν 90 MW, ικανής να καλύψει 
τις ανάγκες 85.000 νοικοκυριών.

• η μείωση της ποσότητας προς ταφή 
κατά 90%.

• η εξοικονόμηση 80 στρεμμάτων ή 
σχεδόν 11 γηπέδων ποδοσφαίρου ανά 
έτος από τις ανάγκες για νέους ΧΥΤΑ. 

• η δημιουργία 400-500 νέων μόνι-
μων θέσεων εργασίας

Αν όλα αυτά ενταχθούν και στο 
πλαίσιο ενός πάρκου κυκλικής οικονο-
μίας (ενός εργαλείου που στόχο έχει να 
συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας), γίνεται αντιλη-
πτό ότι η συγκεκριμένη ενεργειακή αξι-
οποίηση είναι μία άκρως απαραίτητη και 
αναγκαία δράση με στόχο την ανάκτηση 
των δευτερογενών πρώτων υλών (στο 
πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης «οι-
κοσυστήματος» περιβαλλοντικής βιομη-
χανίας και μεταποίησης). Η πρότασή μας 
για την Εγνατία Διαχείριση Στερεών Απο-
βλήτων  σηματοδοτεί την αγωνία μας για 
την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.

*Ο Μιχάλης Γεράνης είναι πρόεδρος 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και Πρό-
εδρος δ.σ. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Ζακ-Υβ Κουστώ, Γάλλος 
εξερευνητής - συγγραφέας, 
είπε το εξής:  Σε όλη τη 

διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος 
έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για 
να επιβιώσει. 

Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει 
να συνειδητοποιεί ότι για να επιβι-
ώσει, πρέπει να την προστατέψει. 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο είμαστε 
σήμερα. Mε τα έργα που ολοκληρώ-
νουμε πρωτίστως προστατεύουμε το 
περιβάλλον. Ως ΦΟΔΣΑ καταφέραμε 
στην Κεντρική Μακεδονία η διαχείρι-
ση στερεών αποβλήτων να μην απο-
τελεί ακόμα ένα πρόβλημα, αλλά μία 
ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης, κάνο-
ντας πράξη την  ολοκληρωμένη δια-
χείριση απορριμμάτων. Ταυτόχρονα 
όμως συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
της χώρας όχι μόνο στην  περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, αλλά ευρύτερα της 
Βόρειας Ελλάδας.   

Πιο συγκεκριμένα:
1. Ολοκληρώσαμε το δεύτερο 

σημαντικό περιβαλλοντικό έργο αξι-
οποίησης  εκλυόμενου βιοαέριου 
του χώρου ταφής των απορριμμάτων 
προς παραγωγή ηλεκτρισμού, μετα-
τρέποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα σε μια χρήσιμη μορφή 
ενέργειας. 

Το έργο ενεργειακής αξιοποίησης 
παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. 
Μαυροράχης θα τροφοδοτεί τη νέα 
μονάδα κατάλληλης δυναμικότητας 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ικανής για την κάλυψη των ετή-
σιων αναγκών σε ηλεκτρισμό περίπου 
5.500 νοικοκυριών. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυ-
ροράχης καθίσταται πλέον όχι μόνο 
απόλυτα σύμφωνος με τις επιταγές 
της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετα-
τρέπεται και σε μια σημαντική πηγή 
ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά 

Γυρίζουμε οριστικά σελίδα 
στη διαχείριση Απορριμάτων 

ΩΣ ΦΟΔΣΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΛΛΆ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Του Μιχάλη Γεράνη* OPINION
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Η 85η ΔΕΘ που πραγματοποιείται από τις 11-19 Σεπτεμβρίου είναι μία έκ-
θεση που θα μνημονεύεται στην ιστορία του εθνικού εκθεσιακού φορέα για 
πολλούς λόγους. 

Ο πρώτος είναι ότι διεξάγεται υπό συνθήκες Covid Free, όσον αφορά στους 
επισκέπτες της, καθώς ο εκθεσιακός κλάδος προσπαθεί να επανεκκινήσει διε-
θνώς, έπειτα από το “χτύπημα” της πανδημίας. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ένα κορυφαίο γεγονός που αποτέ-
λεσε καμπή για την ίδια την ύπαρξη του κράτους μας. 

Ο τρίτος λόγος, που από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Έκ-
θεσης θεωρώ και τον σημαντικότερο είναι πως στην 85η διοργάνωση της 
παρουσιάζουμε το μέλλον της ΔΕΘ. Η Ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού 
και Συνεδριακού Κέντρου είναι το σημείο καμπής της Έκθεσης, μία μοναδική 
στιγμή στην μεγάλη ιστορία της, που θα προδιαγράψει το μέλλον της για τις 
επόμενες δεκαετίες. 

Η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με κεντρικό θεματικό άξονα της Έκ-
θεσης το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της χώρας, με αφορμή και την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Θα παρουσιαστούν και θα 
διαθέτουν περίπτερο και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 
θα δοθεί στα γεγονότα της Επανάστασης και κυρίως σε αυτά που εκτυλίχθηκαν 
στην Πελοπόννησο.

Η 85η ΔΕΘ δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εκ-
παίδευση, την ενέργεια-ηλεκτροκίνηση, την κυκλική οικονομία-ανακύκλωση, 
ενώ δεν παραβλέπουμε, τηρουμένων και των υγειονομικών αναλογιών, το 
στοιχείο της ψυχαγωγίας-διασκέδασης με συναυλίες, εκδηλώσεις και επετει-
ακά αφιερώματα.

Οι εκθέτες θα ξεπεράσουν τους 900 (άμεσοι και έμμεσοι) με δεδομένες τις 
ιδιάζουσες φετινές συνθήκες της διοργάνωσης.

15 ξένες χώρες είναι παρούσες φέτος στην Έκθεση, άμεσα και έμμεσα, οι 
οποίες είναι η Κύπρος, Βιετνάμ, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Σερβία, Μάλτα, Βουλ-
γαρία και Γερμανία.

Κεντρικό ρόλο στην ΔΕΘ έχει το θεματικό αφιέρωμα “Ελλάδα & Επιχειρη-
ματικότητα” με συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με 42 Επι-
μελητήρια από όλη την χώρα και με συνολικά 215 επιχειρήσεις-μέλη τους. 
Ξεχωριστές εκθεσιακές συμμετοχές διαθέτουν το ΕΒΕΘ και το ΕΕΘ.

Η καινοτομία, οι start-ups, τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικό-
τητας «Elevate Greece” και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων είναι διαθέσι-
μα για τον επισκέπτη στο αφιέρωμα “Ψηφιακή Ελλάδα”.

Η φετινή ΔΕΘ, δεδομένου του επετειακού εορτασμού των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση, εμπλουτίζει τη διοργάνωσή της με ένα εκθεσι-
ακό αφιέρωμα ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τα εκατό πρώτα 
χρόνια του νεότερου Ελληνισμού. Το αφιέρωμα έχει τον τίτλο «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕ-
ΣΘΑΙ…ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ» και παρουσιάζει την Επανάσταση του 1821 στη Μακε-
δονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και τον Μακεδονικό Αγώνα και τους 
Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, οι οποίοι οδήγησαν στην απελευθέρωση 
της Βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα, στο αφιέρωμα “Energia” έμφαση δίνεται στην Κυκλική Οικο-
νομία και στην Ανακύκλωση και στο “Auto-Motion” στην ηλεκτροκίνηση, με 
τους επισκέπτες να έχουν την δυνατότητα να δουν ορισμένα από τα πιο σύγ-
χρονα ηλεκτρικά μοντέλα.

Όπως προανέφερα η ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες είναι παρούσα και 
στην 85η ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο αυτό, το E-Gaming φιλοξενείται στο Περίπτερο 17 και θα απο-
τελέσει ένα από τα πιο πρωτοποριακά gaming events. Πόλος έλξης θα είναι 
και πάλι τα Music Events στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο από τις 13-17 Σεπτεμβρί-
ου με πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες και με την τήρηση των προβλεπόμε-
νων υγειονομικών περιορισμών.

Μαζί με την ΔΕΘ διοργανώνεται και το 2ο Thessaloniki Helexpo Forum, 
που καλύπτει με τις θεματικές και τους συμμετέχοντες του όλα τα κρίσιμα και 
επίκαιρα ζητήματα αυτής της περιόδου, αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων.

*Ο Κυριάκος Ποζρικίδης είναι διευθύνων 
σύμβουλος τη ΔΕΘ – HELEXPO 

Η 85η  ΔΕΘ είναι για μας μια σημαντική στιγμή, καθώς ξεκινά και πάλι η 
εκθεσιακή μας δραστηριότητα, που ευελπιστούμε ότι θα σηματοδοτήσει και 
την επανεκκίνηση της οικονομίας. Γίνεται μάλιστα η πρώτη Covid Free έκθεση, 
κάνοντας το αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή στην κανονική ζωή.  

Καταφέραμε, παρά τις αντιξοότητες της περιόδου, να προσελκύσουμε 
στην 85η ΔΕΘ περισσότερους από 900 άμεσους και έμμεσους εκθέτες από 15 
συνολικά χώρες. Η φετινή ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με κεντρικό 
θεματικό άξονα το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της χώρας, με αφορμή και 
την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Στο πλαίσιο αυτό 
θα φιλοξενήσουμε και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες θα αναδείξουν 
την ιστορική τους συνέχεια, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. 

Παράλληλα, το ελληνικό επιχειρείν θα δώσει δυναμικό «παρών» με τη 
συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υπό τη σκέπη της 
οποίας θα βρεθούν στην Έκθεση 42 Επιμελητήρια με 215 επιχειρήσεις-μέλη 
τους, αλλά και με την αυτόνομη συμμετοχή των Επιμελητηρίων της πόλης 
(ΕΒΕΘ, ΕΕΘ).

Στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ θα αναδείξουμε επίσης την τεχνολογία, όπως 
αυτή πρωταγωνίστησε στις ζωές μας εν μέσω πανδημίας, ενώ μένοντας πι-
στοί στον χαρακτήρα της γιορτής της ΔΕΘ εντάσσουμε στο πρόγραμμα και 
συναυλίες. Στη φετινή όμως ΔΕΘ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
περιηγηθούν και στην έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων και μακετών των 15 
αρχιτεκτονικών ομάδων που πέρασαν στην τελική φάση του Διεθνούς Αρχι-
τεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σχεδιαστική 
πρόταση που έλαβε το πρώτο βραβείο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο 
Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς και έγινε ένα 
ακόμα βήμα για την ανάπλαση, ένα έργο που ήταν κάποτε όνειρο και τώρα 
μπήκε στις ράγες. Η ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου αποτελεί μια μεγάλη 
ευκαιρία  όχι μόνο για την εκθεσιακή μας δραστηριότητα, αλλά και για την 
τοπική οικονομία, αφού θα συμβάλλει στη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε 
ένα επιχειρηματικό hub για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε έναν ελ-
κυστικό τουριστικό προορισμό. Στόχος μας είναι το 2026 να γιορτάσουμε την 
επέτειο των 100 ετών ιστορίας της ΔΕΘ στο νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης, που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη σε μια νέα εποχή. 

Παράλληλα με την 85η ΔΕΘ διοργανώνουμε και το 2ο Thessaloniki 
Helexpo Forum, που μετά το περσινό crash test καθιερώνεται ως θεσμός στο 
πλαίσιο της Έκθεσης. 

Η ανυπομονησία μας για το φετινό «ραντεβού» μας με την επιχειρημα-
τικότητα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και βέβαια με τον κόσμο, τον 
οποίο περιμένουμε στην 85η ΔΕΘ, είναι μεγάλη. 

*Ο Τάσος Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO 

Παρουσιάζουμε 
το μέλλον της ΔΕΘ

Ιστορική επιστροφή 
στην κανονικότητα 

Του Κυριάκου 
Ποζρικίδη*

Του Τάσου 
Τζήκα* 
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Το όραμα του για τη Θεσ-
σαλονίκη, μέσα από έργα 
αλλά και από τη βελτίωση 

της καθημερινότητας των πολιτών, 
αναπτύσσει ο δήμαρχος, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας, σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα «Karfitsa» με αφορμή 
τη συμπλήρωση δύο χρόνων από 
την έναρξη της θητείας του αλλά και 
τη διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ, που 
αποτελεί «σταθμό» εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Ο κ.Ζέρβας εκφράζει την άποψη 
πως το 2030 η Θεσσαλονίκη θα έχει 
μια τελείως διαφορετική εικόνα λόγω 
των projects που είναι σε εξέλιξη, συ-
μπληρώνοντας πως κάθε έργο που 
ολοκληρώνεται συμβάλλει τόσο στη 
βελτίωση της πόλης όσο και στην 
αναβάθμιση της ζωής των δημοτών.

Υποστηρίζει, ακόμη, πως προσω-
πικό του στοίχημα δεν είναι μόνο η 
ανάπτυξη του κέντρου, που αποτελεί 
τη «βιτρίνα» της πόλης, αλλά και 
των γειτονιών της, ενώ είναι αισιό-
δοξος πως οι Θεσσαλονικείς θα τον 
εμπιστευτούν και πάλι στις επόμενες 
εκλογές του 2023 για τις οποίες έχει 
ήδη ανακοινώσει πως θα είναι εκ νέου 
υποψήφιος. 

-Δήμαρχε, πώς ονειρεύεστε και 
σχεδιάζετε τη Θεσσαλονίκη του 
2030;

Από την πρώτη στιγμή που παρου-
σιάσαμε στους Θεσσαλονικείς τη δική 
μας πρόταση μιλήσαμε για υποδομές, 
αναπλάσεις και έμφαση στην καθη-
μερινότητα. Αυτό ήταν το τρίπτυχό 
μας και αυτό υπηρετούμε. Στόχος μια 
πόλη καθαρή, με περισσότερο πρά-
σινο, με αισθητικά και λειτουργικά 
αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα πόλη με νέες θέσεις ερ-
γασίας, έδρα επιχειρήσεων, τόπος 
επενδύσεων, κόμβος εμπορικός, με-
ταφορικός, εκπαιδευτικός και τουρι-

Πιστεύω οι συμπολίτες μου θα μ’ εμπιστευτούν 
και πάλι στις επόμενες εκλογές

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ, 
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΝΑ ΔΕΙ Η ΠΟΛΗ ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

στην Αναστασία ΚαρυπίδουΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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στικός προορισμός αξιώσεων.
Πιστεύω ότι το 2030 θα έχου-

με μια εντελώς διαφορετική εικόνα 
στη Θεσσαλονίκη γιατί βλέπω τα 
projects που είναι στο τραπέζι, το 
ενδιαφέρον ιδιωτών σε πολλούς 
τομείς, την ύπαρξη χρηματοδοτικών 
εργαλείων και την πολιτική βούλη-
ση η πόλη να προχωρήσει.

Δεν είναι εύκολο, είναι όμως εφι-
κτό. Δεν αφορά άλλους, η Θεσσαλο-
νίκη του 2030 είναι η δική μας ζωή, 
η γειτονιά μας, το αστικό λεωφορείο, 
ο συρμός του μετρό, τα εισοδήματα, 
η ποιότητα ζωής, ο δημόσιος χώρος, 
η ασφάλεια. Είναι όλες οι βασικές 
παράμετροι που θα κάνουν καλύ-
τερη την καθημερινότητα των πολι-
τών.

Ποια έργα θεωρείτε ότι θα μπο-
ρέσουν να αλλάξουν την εικόνα 
της πόλης; Κάθε έργο που σχεδιά-
ζεται ή ξεκινά είναι ένα σημαντικό 
βήμα. Κάθε έργο όμως που ολοκλη-
ρώνεται συμβάλει στην βελτίωση 
της πόλης και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής. Την πόλη θα την αλ-
λάξει σίγουρα το μετρό στον τομέα 
των συγκοινωνιών, η ανάπλαση του 
άξονα της Αριστοτέλους, η ανάπλα-
ση των κεντρικών πλατειών – Ελευ-
θερίας και Διοικητηρίου, η ανάπλαση 
της ΔΕΘ, το γήπεδο της Τούμπας, οι 
Στάβλοι Παπάφη αλλά μαζί με αυτά 
και οι αναπλάσεις γειτονιών.

Επίσης αναπλάσεις του οδικού 
δικτύου, πεζοδρόμια, φωτισμός, 
αστικός εξοπλισμός, υπόγειοι κάδοι 
κοκ. Για εμάς αποτελεί στοίχημα όχι 
μόνον η αναβάθμιση του κέντρου 
που αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης 
αλλά και των γειτονιών που ζουν χι-
λιάδες κάτοικοι και δημότες.

 Υπάρχει, ωστόσο, ένα συγκε-
κριμένο έργο που αποτελεί προ-
σωπικό σας στοίχημα και θέλετε 
οπωσδήποτε να ολοκληρώσετε 
κατά τη διάρκεια της δημαρχίας 
σας; Προσωπικό μου στοίχημα είναι 
να μην χαθεί ούτε μία ημέρα, ούτε 
ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για όλα 
τα εν εξελίξει έργα που σας προανέ-
φερα. Προφανώς δε θα ολοκληρω-
θούν όλα σ’ αυτή την πρώτη θητεία, 
το σημαντικό όμως είναι να προχω-
ρήσουν όλα, σ’ ένα ορίζοντα 5ετίας.

Δεν θα ανεχτώ άλλες δικαιολο-
γίες, αναβολές και καθυστερήσεις. 

Στα επόμενα 2 χρόνια της τρέχου-
σας θητείας και στην επόμενη, που 
πιστεύω ότι οι συμπολίτες μου θα 
μ’ εμπιστευτούν και πάλι, όλα τα με-
γάλα και μικρά έργα στην πόλη θα 
ολοκληρωθούν.

Στοίχημα λοιπόν, είναι να σπά-
σουμε την ακινησία και τη μιζέρια, να 
δώσουμε απτά αποτελέσματα στους 
Θεσσαλονικείς, να δει η πόλη έργα 
ουσίας να υλοποιούνται. Αυτό είναι 
το μέλημά μου και για να το πετύχω 
είμαι διατεθειμένος και να συγκρου-
στώ – να συγκρουστώ με εκείνες τις 
δυνάμεις που κάνουν καριέρα επί 
δεκαετίες εμποδίζοντας και ακυρώ-
νοντας έργα.

Το κυκλοφοριακό εξακολουθεί 
και αποτελεί «πονοκέφαλο». Πώς 
θα καταφέρετε να βελτιώσετε τις 
συνθήκες μετακινήσεων των πολι-
τών, στο βαθμό που αναλογεί στον 
δήμο; Το κυκλοφοριακό, το νούμερο 
ένα πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, θα 
λυθεί όταν θα έχουμε σε λειτουργία 
το μετρό, όταν ολοκληρωθεί η ανα-
βάθμιση του ΟΑΣΘ και διαμορφωθεί 
ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της 
πόλης. Δεν είμαστε μακριά από αυτό 
το σημείο.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατα-
νοητό σε όλους όμως είναι πως για 
να προχωρήσουν και να ολοκληρω-
θούν αυτές οι προϋποθέσεις χρειά-
ζεται επιμονή, και σκληρή δουλειά. 
Για αυτό βλέπετε δύο χρόνια τώρα 
να πιέζω για το μετρό, να ασχολού-
μαι και προσωπικά με τον ΟΑΣΘ, να 
αξιοποιούμε στο φουλ τις δυνάμεις 
της Δημοτικής Αστυνομίας, να κά-
νουμε συνεχείς ασφαλτοστρώσεις, 
να συνεργάζομαι συνέχεια με την 
ΕΛ.ΑΣ και Τροχαία, να ερχόμαστε σε 
συνεννόηση με την Περιφέρεια για 
τα φανάρια στην πόλη και να στηρί-
ζω κάθε μεγάλο έργο υποδομής που 
σχεδιάζεται από την Ελληνική Πολι-
τεία (νέα περιφερειακή, κόμβους).

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν – 
χάθηκαν πολλά χρόνια που ορισμέ-
να τουλάχιστον από αυτά τα έργα θα 
έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί. 
Σήμερα που η πανδημία οδηγεί σε 
αύξηση της χρήσης του Ι.Χ και σε 
αποφυγή των ΜΜΜ το πρόβλημα 
επανήλθε δριμύτερο.

Όμως δεν καθόμαστε άπραγοι. 
Ετοιμάσαμε το νέο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας, δημιουργού-
με όπου υπάρχει διαθέσιμο χώρος 
μικρά parking, ενισχύουμε την εναλ-
λακτική μετακίνηση και την μικροκι-
νητικότητα (πατίνια, ποδήλατα).

Η ανάπλαση της ΔΕΘ πόσο θα 
συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη της Θεσσαλονίκης; Η ανάπλαση 
της ΔΕΘ θα έχει έναν ισχυρό αντίκτυ-
πο στην οικονομία, θα αναβαθμίσει 
το περιβάλλον μέσα από τη δημι-
ουργία ενός αστικού πάρκου στην 
καρδιά της πόλης και θα ενισχύσει 
την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, 
αναδεικνύοντάς την σε διεθνή εκθε-
σιακό και τουριστικό προορισμό.

Είναι το μεγαλύτερο έργο αστι-
κής ανάπλασης εδώ και δεκαετίες 
για την πόλης μας με σημαντική 
αναπτυξιακή προοπτική. Θα αλλάξει 
το κέντρο της πόλης, με περισσότερο 
πράσινο, θέσεις στάθμευσης, μεγά-
λοι περίπατοι στους ιστορικούς άξο-
νες της πόλης, μοντέρνες σύγχρονες 
βιοκλιματικές εγκαταστάσεις.

Είδαμε τις μακέτες της νέας ΔΕΘ 
και μου δημιούργησαν αισιόδοξα 
συναισθήματα. Επιτέλους θετικές 
εξελίξεις! Χώρια το άμεσο οικονο-
μικό όφελος για την τοπική οικονο-
μία μ’ ένα ποσόν κατασκευής περί 
τα 200 εκατομμύρια Ευρώ που θα 
«πέσουν» τα επόμενα χρόνια στην 
αγορά της πόλης.

Πώς είναι ο Σεπτέμβριος με 
ΔΕΘ, συγκρίνοντας τον με τον 
περσινό όπου δεν πραγματοποιή-
θηκε λόγω πανδημίας η Διεθνής 
Έκθεση; Όλη η ανθρωπότητα βρί-
σκεται εν μέσω μιας πρωτόγνωρης 
κατάστασης. Η περσινή ματαίωση 
της ΔΕΘ για υγειονομικούς λόγους 
ήταν μια απόφαση που στόχο είχε 
την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Παράλληλα είχε και κόστος για τη 
Θεσσαλονίκη, την τοπική οικονομία.

Φέτος όμως έχουμε τα εμβόλια, 
υπάρχει ένα σημαντικό «τείχος ανο-
σίας» και η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί 
και μάλιστα ως το πρώτο covid free 
εκθεσιακό γεγονός στην Ευρώπη. Εί-
ναι σημαντικό να περάσουμε σε μία 
φάση κανονικότητας όπου η κοινω-
νική και οικονομική ζωή επανέρχε-
ται στην προηγούμενη κατάσταση με 
σίγουρα βήματα και είναι επίσης ση-
μαντικό αυτό το μήνυμα να ξεκινήσει 
από τη Θεσσαλονίκη.
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στον υγειονομικό τομέα, στα εθνικά θέμα-
τα, στο μεταναστευτικό, στο περιβάλλον. 
Προκλήσεις με άμεσο αντίκτυπο στην 
οικονομία, ο οποίος περιορίστηκε 
όσο περισσότερο ήταν εφικτό, 
απλώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ 
προστασίας» και ασφάλειας 
πάνω από νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις.

«Δίχτυ» που περιλαμ-
βάνει μέτρα συνολικού 
ύψους 41 δισ. ευρώ για 
την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορονο-
ϊού, καθώς και μέτρα άνω 
των 1,6 δισ. ευρώ, από τον 
Ιανουάριο του 2020 μέχρι σή-
μερα, για την αποκατάσταση και 
στήριξη των περιοχών που επλή-
γησαν από φυσικές καταστροφές και 
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Ταυτόχρονα, έχουμε σταθερά στραμ-
μένο το βλέμμα μας και στη μετά-κορο-
νοϊό εποχή, με στόχο να διασφαλίσου-
με τις προϋποθέσεις για την επίτευξη 
υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης, χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για τον σκοπό 
αυτό, οι βασικοί άξονες της οικονομικής 
πολιτικής μας την προσεχή διετία περι-
λαμβάνουν τα εξής:
▪ Στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση 
σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας 
το προσεχές διάστημα.
▪ Υλοποίηση συνετής δημοσιονομικής 

πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω 
μείωσης φόρων και ασφαλιστικών ει-
σφορών.
▪ Διατήρηση ισχυρών ταμειακών απο-

θεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνε-
πούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής 
στρατηγικής.
▪ Επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέ-

κτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυρο-
ποίηση του τραπεζικού συστήματος.
▪ Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών 

και αποκρατικοποιήσεων.

▪ Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέ-
σιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή 
το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027.
▪ Διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευ-

ρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.
Η Κυβέρνηση κάνει ήδη πράξη πο-

λιτικές που εδράζονται πάνω στους πα-
ραπάνω άξονες, επιδεικνύει εγρήγορση 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, 
ετοιμότητα και αποφασιστικότητα στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών.

Κεφαλαιοποιώντας την πρόοδο που 
έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, αλλά 
και κάθε νέα δυνατότητα που ανοίγεται 
μπροστά μας, και συνεχίζοντας να εργα-
ζόμαστε σκληρά, με σχέδιο, σύνεση, ενό-
τητα και υπευθυνότητα, θα διασφαλίσου-
με για τη χώρα μας ένα μέλλον αντάξιο 
των ανθρώπων, των δυνατοτήτων και της 
λαμπρής ιστορίας της.

• Ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι 
Υπουργός Οικονομικών

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, μετά την περυ-
σινή απουσία εξαιτίας της 

πανδημίας, ανοίγει ξανά εφέτος τις 
πύλες της, δικαιώνοντας τη μακρά 
ιστορία της ως σημείο αναφοράς 
για τη χάραξη της οικονομικής πολι-
τικής και την ανάδειξη των μεγά-
λων δυνατοτήτων και των θετικών 
προοπτικών της οικονομίας μας.

Παρά τις δυσκολίες και την αβε-
βαιότητα που εξακολουθεί να προκα-
λεί, σε διεθνές επίπεδο, η υγειονομική 
κρίση και παρά τις πρόσθετες δυσκο-
λίες και την αβεβαιότητα που εγείρουν 
η κλιματική αλλαγή και οι πρόσφατες 
γεωπολιτικές εξελίξεις, η 85η ΔΕΘ 
βρίσκει την Ελλάδα να κινείται σε τρο-
χιά ισχυρής ανάκαμψης και να ατενίζει 
το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αι-
σιοδοξία.

Αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που 
εδράζονται σε γερά θεμέλια, καθώς η 
αξιοπιστία και το κύρος της πατρίδας 
μας και της οικονομίας της έχουν ενι-
σχυθεί σημαντικά, το επενδυτικό κλί-
μα έχει βελτιωθεί δραστικά, ενώ μια 
σειρά πρόδρομων δεικτών (βιομηχα-
νική παραγωγή, δείκτης υπεύθυνων 
προμηθειών, δείκτης οικονομικού 
κλίματος κ.ά.), καθώς και μια σειρά 
θετικών εξελίξεων (ιστορικά χαμηλά 
κόστη δανεισμού, μείωση του spread, 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της χώρας, αύξηση των ιδι-
ωτικών καταθέσεων) επιβεβαιώνουν 
την καλή πορεία και την αναπτυξιακή 
δυναμική της οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρ-
πό της συνετής, υπεύθυνης και διορα-
τικής πολιτικής που χάραξε και εφαρ-
μόζει, από την αρχή της θητείας της, 
η Κυβέρνηση, με όρους οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας, υπερνικώντας 
καινοφανείς, εξωγενείς προκλήσεις 

Οι πυλώνες της ισχυρής ανάκαμψης και 
της υψηλής, διατηρήσιμης ανάπτυξης

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ SPREAD, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

του Χρήστου Σταϊκούρα*OPINION
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στον Γιώργο ΝεοχωρίτηΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

που δεν είναι αναγκαίοι γι’ αυτούς. Και 
βέβαια δεν μπορεί να φορτώνεται το κοι-
νωνικό σύνολο, το κόστος για τα τεστ που 
είναι ανάγκη να κάνουν οι ανεμβολίαστοι. 
Ο καθένας μας κάνει την επιλογή του και 
ταυτόχρονα αναλαμβάνει το κόστος που 

συνεπάγεται η επιλογή αυτή. Δεν μπορεί 
ο εμβολιασμένος που έχει κάνει το χρέος 
του να πληρώνει για αυτούς που αρνού-
νται να το κάνουν.

 Η πολιτεία προετοιμάζεται για 4ο 

κύμα πανδημίας; Υπάρχουν τα περιθώ-
ρια στήριξης των επαγγελματιών, δεδο-
μένου ότι έχουν δεσμευτεί κονδύλια για 
την στήριξη των πυρόπληκτων;

Από το ξέσπασμα της υγειονομικής 
κρίσης, έως σήμερα, η Πολιτεία διέθεσε 

Στα μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα που κατασκευάζονται 
ή έχουν δρομολογηθεί για 

τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμο-
διότητα Μακεδονία - Θράκη Σταύρος 
Καλαφάτης σε συνέντευξη του στην 
karfitsa τονίζοντας πως το προφίλ 
της πόλης αλλάζει ήδη. Ο Υφυπουρ-
γός αναφερόμενος στην πανδημία, 
επισημαίνει πως το νέο κύμα με το 
οποίο έχουμε έρθει αντιμέτωποι 
είναι το κύμα των ανεμβολίαστων. 

Σεπτέμβρης με επιστροφή της 
ΔΕΘ, αλλά την πανδημία … παρού-
σα και χωρίς τείχος προστασίας. Σας 
προβληματίζει αυτή η πραγματικότη-
τα; Έχουμε να κάνουμε με νέα κανο-
νικότητα;

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που 
ανέπτυξε και τον υποδειγματικό τρόπο 
με τον οποίο λειτούργησε η επιχείρη-
ση «Ελευθερία», ένα σημαντικό τμήμα 
των συμπολιτών μας παραμένει ανεμ-
βολίαστο. Δεν μπόρεσε, έτσι να χτιστεί 
το τείχος ανοσίας και το γεγονός αυτό 
-σε συνδυασμό με την επικράτηση της 
μετάλλαξης Δέλτα- μας φέρει αντιμέ-
τωπους με ένα νέο κύμα της πανδημί-
ας, το κύμα των ανεμβολίαστων. Οι ει-
δικοί προειδοποιούν ότι οι συμπολίτες 
μας αυτοί, είτε θα εμβολιαστούν, είτε 
θα νοσήσουν. Επιλέγουμε το πρώτο. 
Ταυτόχρονα, όμως, η Πολιτεία είναι 
αναγκασμένη να παίρνει μέτρα για 
την προστασία τους την προστασία 
του κοινωνικού συνόλου, αλλά και 
την απελευθέρωση του συστήματος 
υγείας από βαριές νοσηλείες που θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν με τον 
εμβολιασμό. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, 
πως πάνω από το 90% των νοσηλευ-
όμενων με κορονοϊό στις Μ.Ε.Θ. είναι 
ανεμβολίαστοι. Είναι, λοιπόν, αυτονό-
ητο ότι δεν μπορεί οι εμβολιασμένοι 
να υποβάλλονται σε περιορισμούς 

Το προφίλ της Θεσσαλονίκης αλλάζει
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ, ΟΠΩΣ Η PFIZER, Η MICROSOFT, Η AMA-

ZON, ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η Β. ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης στην karfitsa
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

πάνω από 40 δισ για τη στήριξη επιχει-
ρήσεων, εργαζόμενων και άνεργων, που 
υποβάλλονταν σε περιοριστικά μέτρα. 
Τα δεδομένα σήμερα άλλαξαν, καθώς 
-σε αντίθεση με το προηγούμενο διά-
στημα- έχουμε τώρα στη διάθεσή μας το 
εμβόλιο και ο καθένας μπορεί να κλείσει 
ραντεβού όποια μέρα θέλει, με όποιο 
εμβόλιο θέλει. Η λύση λοιπόν τώρα δεν 
είναι στο λοκντάουν, αλλά στον εμβο-
λιασμό. Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι 
να μην κλείσει η οικονομία και να μείνει 
ανοιχτή η κοινωνία. 

Μετά και τις φετινές πυρκαγιές, η 
ανάγκη για περαιτέρω θωράκιση είναι 
επιτακτική. Σχεδιάζετε κάτι σε επίπεδο 
Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα για 
την προστασία του περιαστικού δάσους 
του Σέιχ Σου;

Προτού ακόμη προκύψουν οι μεγά-
λες φωτιές η Κυβέρνηση είχε εντάξει στο 
εθνικό σχέδιο ανάταξης ένα ευρύτατο 
σχέδιο αναδασώσεων, καθώς και περαι-
τέρω δυναμική ενίσχυση της Πολιτικής 
Προστασίας. Στο μεταξύ  οι Δασικές Υπη-
ρεσίες πέρασαν  από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ, 

με το οποίο ο Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης βρίσκεται σε στενή συνεργασία. 
Σε όλο αυτό το διάστημα ήμουν σε επα-
φή με τους φορείς προστασίας του Σέιχ 
Σου, που πράγματι ανταποκρίθηκαν στις 
αυξημένες ανάγκες. Ευτυχώς, στην Μα-
κεδονία και τη Θράκη δεν είχαμε το μέγε-
θος των πυρκαγιών της νότιας Ελλάδας. 

 Σε επίπεδο αναπτυξιακών έργων 
και αναπτυξιακού σχεδιασμού, τι πε-
ριμένουμε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να 
αλλάξει ουσιαστικά το προφίλ της πό-
λης και να θεωρείται η επόμενη ημέρα 
καλύτερη;

Το προφίλ της Θεσσαλονίκης αλλάζει 
ήδη. Η κατασκευή του Μετρό προχωρά. 
Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός για την ανάπλαση του χώρου της 
ΔΕΘ που φέρνει περισσότερο πράσινο και 
θα καταστήσει την πόλη διεθνή εκθεσι-
ακό και συνεδριακό πόλο. Εγκρίθηκε το 
Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής για το 
γήπεδο του ΠΑΟΚ και αναμένουμε τη 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας ώστε να συνταχθεί το σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα. Πέρασε η τροπο-
λογία που έλυσε τα θέματα της χωρο-

ταξίας για το Μουσείο Ολοκαυτώματος 
και αναμένουμε την αρχή των εργασιών 
μέσα στο 2022. Οι πρώτες εργασίες για 
το  Flyover αναμένονται στην αρχή του 
2022. Η σιδηροδρομική σύνδεση της 
Πύλης 11 του λιμανιού έχει ενταχθεί στο 
ΠΕΠ, ενώ για τη σύνδεση με την Πύλη 
6 έχει δεσμευτεί κονδύλι 4,58 εκ ευρώ 
από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Την ίδια στιγμή, οι  
επενδυτικές πρωτοβουλίες από διεθνείς 
οικονομικούς κολοσσούς, όπως η Cisco, 
η Pfizer, η Microsoft, η Amazon, δείχνουν 
ξεκάθαρα πως η  Θεσσαλονίκη και η Β. 
Ελλάδα γίνονται πόλος έλξης μεγάλων 
επενδύσεων. Και όλα αυτά παραπέμπουν 
σε ένα  καλύτερο αύριο.

Η μετακίνηση μεγάλου αριθμού 
προσφύγων από το Αφγανιστάν προς 
τη χώρα μας είναι δεδομένη. Τι προ-
γραμματισμός υπάρχει για την αντιμε-
τώπιση της συγκεκριμένης κατάστα-
σης; 

Μπροστά στο ενδεχόμενο νέων μετα-
ναστευτικών ροών η Ελλάδα αναπτύσσει 
πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυλάσσει τα σύνορά 
της που είναι και εξωτερικά σύνορα της 

Ευρώπης, με τρόπο που -όπως αποδεί-
χθηκε και στα επεισόδια του Έβρου- είναι 
απολύτως αποτελεσματικός. Το γεγο-
νός ότι μειώθηκαν δραστικά οι ροές και 
αποσυμφορήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα 
νησιά που δέχονταν μεγάλη πίεση είναι 
η έμπρακτη απόδειξη. Επιπλέον μάλιστα, 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φράχτη 
μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, όπως 
και το αυτοματοποιημένο σύστημα ηλε-
κτρονικής επιτήρησης των συνόρων. Στο 
πλαίσιο της Ε.Ε. η Ελλάδα αξιώνει ενι-
αία στάση και  προτείνει να στηριχθούν 
χώρες που βρίσκονται κοντά στο Αφγα-
νιστάν έτσι ώστε όσοι φεύγουν να παρα-
μείνουν κοντά στις εστίες τους για να επι-
στρέψουν όταν υπάρξουν κατάλληλες 
συνθήκες. Η Ελλάδα ξέρει και από προ-
σφυγιά και από μετανάστευση, υπηρετεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβεται τις 
διεθνείς συμβάσεις. Δεν μπορεί, όμως 
-και δεν πρόκειται- να λειτουργήσει ξανά 
σαν ξέφραγο αμπέλι, επιτρέποντας κατα-
στάσεις και φαινόμενα του 2015.
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χές που έχουν 
ανάγκη ή η ανα-
κατασκευή του Δικαστικού 
Μεγάρου, είναι μερικά παραδείγματα.

    Έργα υποδομής λοιπόν, που αλ-
λάζουν το πρόσωπο της πόλης, κάνουν 
πολύ πιο ανθρώπινη την καθημερινότητά 
της, αλλά και καθιστούν τη Θεσσαλονί-
κη κέντρο logistics των Βαλκανίων και 
τη Μακεδονία μας πρωταγωνίστρια του 
μέλλοντος.

    Αντιλαμβάνομαι ότι οι Θεσσαλο-
νικείς και οι Μακεδόνες είναι δύσπιστοι, 
γιατί στο παρελθόν έχουν ακούσει πολλά. 
Εμείς μιλάμε με τα έργα μας. Και θα συ-
νεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, που ήδη 
αποδίδει καρπούς.

    Δυστυχώς όμως υπάρχουν δυνά-
μεις, που θέλουν τη Θεσσαλονίκη και τη 

Μακεδονία 
γενικότερα, κα-

θηλωμένες. Αυτές είναι 
οι δυνάμεις της πραγματικής συντήρη-
σης. Που προτιμούν να μπλοκάρουν έργα 
και πολιτικές που θα αλλάξουν τη Θεσσα-
λονίκη, ώστε να κρατούν δέσμιους στον 
κομματικό μικρόκοσμο τους και τους 
πολίτες. Είναι όμως μειοψηφία, έστω και 
εάν φωνασκούν. Και δεν μπορούν να κα-
λύψουν τη φωνή των Μακεδόνων, που 
ξέρουν να έχουν τις ρίζες τους στην Ιστο-
ρία και το βλέμμα στο μέλλον.

    Η παράταξη μας, η παράταξη της 
Νέας Δημοκρατίας, έχει όραμα με ρεαλι-
σμό, για τη χώρα και για τη Μακεδονία 
μας. Όχι φιέστες με μουσαμάδες, μακέτες 
χωρίς αντίκρισμα και παχιά λόγια. Έχει 
σχέδιο ανάπτυξης, αλλά και πραγματική 

κοινωνική ευαισθησία. Είναι η παράταξη 
που δεν θεωρεί αυτονόητο ότι θα έχει την 
υποστήριξη των πολιτών, αλλά θέλει να 
την κερδίζει. Κατανοεί τα εύλογα παρά-
πονα των ανθρώπων που έχουν δώσει 
μάχες, αλλά δεν χαϊδεύει αυτιά. Εκφράζει 
τον πραγματικό πατριωτισμό, γιατί δεν 
θέλει να είναι αρεστή αλλά χρήσιμη. Για 
αυτό και είναι η παράταξη που άλλαξε 
και θα συνεχίσει να αλλάζει προς το 
καλύτερο την Ελλάδα. 

*Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής εί-
ναι Υπουργός Μεταφορών και Υπο-
δομών

Η Κυβέρνηση μας έχει αποδείξει 
τα δύο τελευταία χρόνια ότι ενδιαφέ-
ρεται για τη Θεσσαλονίκη με πράξεις 
και όχι στα λόγια. Το σχέδιό μας, μπο-
ρεί να θέσει ολόκληρη τη Μακεδονία 
σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία. 

    Σε λίγα χρόνια, η Θεσσαλο-
νίκη μπορεί να είναι πραγματικά η 
πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Και σίγουρα θα είναι μία 
πολύ διαφορετική πόλη. Με το πλέον 
σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης, στο 
οποίο όμως τα αρχαιολογικά μας 
ευρήματα θα αναδεικνύουν και ξε-
χωριστές σελίδες της ιστορίας της 
πόλης. Με ακόμα περισσότερα και 
σύγχρονα λεωφορεία στο δρόμο. Με 
το Flyover, τη μεγαλύτερη ενάερια 
οδό στην Ελλάδα, που θα ξεκινήσει 
να κατασκευάζεται το 2022 και όταν 
ολοκληρωθεί θα αποσυμφορήσει την 
κίνηση και θα διευκολύνει την πρό-
σβαση από και προς ΠΑΘΕ, Εγνατία, 
Αεροδρόμιο «Μακεδονία», Χαλκιδική 
και γειτονικές πόλεις. Με ένα σύγχρο-
νο αεροδρόμιο, όπως έχει ήδη γίνει το 
«Μακεδονία».

    Με τη σύνδεση του 6ου Προ-
βλήτα με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία 
Οδό, χάρη στην οποία το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει την προ-
οπτική να γίνει ένας πολύ σημαντικός 
εμπορευματικός κόμβος. Με επόμενο 
βήμα τη σιδηροδρομική σύνδεση με 
το λιμάνι. Καθώς και με σημαντικά 
οδικά έργα, όπως οι οδικοί άξονες 
Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα- Αμ-
φίπολη, οι παρεμβάσεις οδικής ασφά-
λειας στο Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος 
ή το περίφημο «ορφανό» χιλιόμετρο 
στη Χαλκιδική.

    Αλλά και δίπλα σε όλα αυτά, μια 
σειρά από έργα που αντιμετωπίζουν 
άλλα, χρόνια προβλήματα της πόλης. 
Τα αποχετευτικά στην Καλαμαριά, τα 
αντιπλημμυρικά στη Λαχαναγορά, οι 
16 νέες σχολικές μονάδες σε περιο-

Η Μακεδονία σε νέα αναπτυξιακή τροχιά 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΛΛΑ. ΕΜΕΙΣ 

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ

του Κώστα Αχ. Καραμανλή *OPINION
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και συνταξιούχων, όσο και αυτών που 
θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Δίνουμε 
στους νέους ασφαλισμένους μεγα-
λύτερο έλεγχο πάνω στη σύνταξή 
τους. Ενώ δημιουργούμε και 
τις προϋποθέσεις ώστε, μέσω 
της καλύτερης επένδυσης 
των αποταμιεύσεών τους, 
να πάρουν τελικά επικου-
ρικές συντάξεις που θα 
είναι μεγαλύτερες από 
43% έως 68% από τις 
σημερινές! 

Η τρίτη μεταρρύθ-
μιση έρχεται μέσα στο 
φθινόπωρο και αφορά τα 
θέματα της κατάρτισης και 
της επανακατάρτισης εργαζό-
μενων και ανέργων. Βασικός μας 
στόχος είναι να μειωθεί η απόσταση 
που χωρίζει τις δεξιότητες που διαθέτει 
το εργατικό δυναμικό από τις δεξιότητες 
που ζητά η αγορά εργασίας. Απόσταση 
που είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα από 
ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. 
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φέρνουμε το 
φθινόπωρο στη Βουλή μεταρρύθμιση 
που θα φέρει επιτέλους τον ΟΑΕΔ, αλλά 
και την κατάρτιση, στη σύγχρονη εποχή, 
με βασικές αρχές την ποιότητα, την αξι-
ολόγηση και την πιστοποίηση τόσο των 
παρόχων της κατάρτισης όσο και των 
καταρτιζομένων. Με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες 
βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμ-
μάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης 
που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 
2.0», αξίας 1 δις ευρώ και τα οποία 
θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Βασική 
μας φροντίδα είναι τα χρήματα αυτά να 
πιάσουν τόπο! 

Η τέταρτη μεταρρυθμιστική μας 
προσπάθεια επικεντρώνεται στην αντι-
μετώπιση του ζητήματος των εκκρεμών 
συντάξεων στον ΕΦΚΑ. Έχουμε πάρει 
σημαντικές πρωτοβουλίες από την αρχή 
της χρονιάς (απλοποίηση της διαδικασί-

ας έκδοσης συντάξεων, εγκατάσταση πε-
ρίπου 2.000 καινούργιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στον ΕΦΚΑ, ειδική ομάδα 
στο «πράσινο» κτίριο του ΕΦΚΑ για την 
απονομή των διαδοχικών συντάξεων, 
πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές, 
κλπ.). Στόχος μας είναι η κατάσταση σε 
σχέση με την έκδοση των συντάξεων 
να έχει βελτιωθεί αισθητά σε μόλις 2-3 
μήνες! 

Η πέμπτη μεταρρυθμιστική μας 
προσπάθεια σχετίζεται με το ζήτημα της 
βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη 
σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Εργασίας! Ξεκίνησε 
από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες 
το MyEfka LIVE που επιτρέπει σε έναν 
ασφαλισμένο να εξυπηρετηθεί μέσω 
βιντεοκλήσης από τον ΕΦΚΑ. Μονιμοποι-
ήσαμε και διευρύναμε τα ηλεκτρονικά 
ραντεβού. Ενισχύσαμε τη συνεργασία του 
ΕΦΚΑ με τα ΚΕΠ. Προχωρήσαμε στα τέλη 
Ιουλίου στην δοκιμαστική λειτουργία της 
γραμμής 1555 με την οποία μπορούν οι 

πολίτες να βγάζουν άκρη- χωρίς χρέ-
ωση- με τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και των εποπτευόμενων 
φορέων του (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ) 

και τέλη Σεπτέμβρη θα λειτουρ-
γεί πλήρως. Αποδεικνύουμε 

έτσι για μία ακόμη φορά, ότι 
η εξυπηρέτηση του πολίτη 
είναι για εμάς πρώτη 
προτεραιότητα! 

Αυτές είναι οι πέντε 
βασικές μεταρρυθμίσεις 
που προωθούμε στο 
Υπουργείο Εργασίας. Με-

ταρρυθμίσεις που βάζουν 
τα θεμέλια της κοινωνικής 

πολιτικής της επόμενης 
μέρας. Μεταρρυθμίσεις που βά-

ζουν τον πολίτη στο επίκεντρο! 

*Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων

Η πρόοδος του προγράμμα-
τος των εμβολιασμών, δίνει 
τη δυνατότητα να ατενίσου-

με την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. 
Και είναι για αυτήν την ημέρα, για 
την οποία εργάζεται συστηματικά 
και με σχέδιο η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Σε αυτή την προσπάθεια 
συμμετέχει και το Υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων με 5 
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις: 

Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά 
την εφαρμογή του νέου πλαισίου που 
εισήγαγε ο νόμος για την Προστασία 
της Εργασίας με την Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας, την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ 
σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης 
Εργασίας, τις νέες, μεγαλύτερες γονι-
κές άδειες, το «δικαίωμα αποσύνδε-
σης» στην τηλεργασία, την εξίσωση 
των αποζημιώσεων απόλυσης των 
εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλ-
λήλων, τα μέτρα για την υγεία και την 
ασφάλεια των αυτοαπασχολούμενων 
σε delivery και κούριερ, τις ρυθμίσεις 
για την ανταγωνιστικότητα όπως η 
ενίσχυση των υπερωριών στον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο (με 40% προσαύ-
ξηση της πληρωμής). Οι απαραίτητες 
εφαρμοστικές αποφάσεις και εγκύ-
κλιοι προχωρούν, και σύντομα θα 
έχουν κλείσει τα περισσότερα θέματα, 
με την έμφαση πλέον να δίνεται στην 
προώθηση της Ψηφιακής Κάρτας 
Εργασίας και της νέας Επιθεώρησης 
Εργασίας. 

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά 
την μόλις πριν λίγες μέρες ψηφισμέ-
νη «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για 
τη Νέα Γενιά», με την οποία εισαγά-
γαμε τους «ατομικούς κουμπαράδες» 
για τις επικουρικές συντάξεις των 
νέων ασφαλισμένων. Με εγγυήσεις 
τόσο για τις εισφορές και τις συντά-
ξεις των σημερινών ασφαλισμένων 

Πέντε μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Κωστή Χατζηδάκη* OPINION
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Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχοντας 
πλήρη συνείδηση ότι εκπροσωπούμε την 
πλέον κρίσιμη και νευραλγική περιοχή 
της χώρας, μια περιοχή που λόγω 
και της ΔΕΘ μπορεί να μεταφέρει 
τον παλμό της τοπικής οικονο-
μίας μας και να αποτελέσει πα-
νελλαδικό παράδειγμα καλής 
πρακτικής. Εκεί εστιάζεται 
εξάλλου και η ενεργός δρά-
ση και η μεγάλη συμμετοχή 
των δήμων μας στο στρα-
τηγικό σχέδιο «Α. Τρίτση», 
στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης που υλοποιεί η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και σε άλλα σημαντικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα.

Σκεφτείτε το: 38 δήμοι, σε 7 νομούς 
που αντιπροσωπεύουν περισσότερους 
από 2 εκατομμύρια πολίτες έχοντας πλή-
ρη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης 
τους προχωρούν όλοι μαζί από τον πιο 
μικρό ως τον πιο μεγάλο δήμο, ενώνονται 
με μία δυνατή φωνή σε μία κοινή πορεία 
για την προώθηση των θέσεών τους και 
την ικανοποίηση αιτημάτων τους. Η συ-
νεργασία αλλά και οι συνέργειες μεταξύ 
μας είναι απαραίτητες, όσο απαραίτητες 
είναι και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα 
διευκολύνουν την υλοποίηση μεγάλων 
διαδημοτικών και υπερτοπικών έργων. 
Η διαδημοτική συνεργασία άλλωστε εί-
ναι ένα στοίχημα που μπορεί και πρέπει 
να κερδηθεί για να δώσει προστιθέμενη 
αξία σε μεγάλα πρότζεκτ, όπως για παρά-
δειγμα η ανάπλαση συνολικά του παρα-
λιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης που 
αφορά όλη τη μητροπολιτική περιοχή.

Εξάλλου στο επίκεντρο βρίσκεται η 
Μητροπολιτική μας Θεσσαλονίκη, διό-
τι εκτός των άλλων το μέλλον των δή-
μων μας εξαρτάται από την ανάπτυξη 
της. Προσδοκούμε και στηρίζουμε την 
ολοκλήρωση του Μετρό, την επέκτασή 
του προς τα δυτικά αλλά και ανατολικά 
προς το αεροδρόμιο, την ενίσχυση των 

αστικών συγκοινωνιών, την κατασκευή 
του εναέριου αυτοκινητόδρομου, της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και του 
Τεχνολογικού Πάρκου ThessIntec, του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου ΙΣΝ στο Φί-
λυρο, της σύγχρονης Μαρίνας και υποδο-
μών για πολυτελή γιοτ στην Πυλαία, του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος των Εβραί-
ων στη Θεσσαλονίκη και του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος των εθνομαρτύρων μας 
στον Χορτιάτη, τη μετατροπή του πρώην 
Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε Πάρκο 
Πολιτισμού και Αναψυχής κλπ.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμέ-
νου να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι 
38 δήμοι της ΠΕΔ-ΚΜ, η κάθε περιφέρεια, 
αλλά και η κάθε πόλη της χώρας, πρέπει 
να θέσουν προς τους επενδυτές, τους επι-
σκέπτες και τους κατοίκους τους, το δικό 
τους στρατηγικό σχέδιο διατηρήσιμης 
ανάπτυξης που να στοχεύει στην ανταγω-
νιστικότητα και στην ελκυστικότητα του 
επιχειρείν.

Η Πολιτεία από τη μεριά της οφείλει 

να αδράξει την ευκαιρία, να δώσει ανα-
πτυξιακά κίνητρα και να απλοποιήσει 

ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες. 
Να κατανοήσει, όσο είναι καιρός, 

ότι το ασαφές δαιδαλώδες και 
μεταβαλλόμενο οικονομικό πε-

ριβάλλον ακυρώνει τα θετικά 
αποτελέσματα που θα μπο-
ρούσαν να φέρουν οι όποιες 
μεταρρυθμίσεις.

Ως εκ τούτου είναι πλέον 
αυτονόητο ότι η Κεντρική 
Διοίκηση οφείλει να στηρί-

ξει χωρίς προϋποθέσεις τους 
δήμους, να αφουγκραστεί και 

να σεβαστεί την ανάγκη που 
έχουν πολίτες και επιχειρηματίες 

να στρέφονται προς την Τοπική Δι-
οίκηση η οποία βρίσκεται άγρυπνα στο 

πλευρό τους και ενδιαφέρεται ουσιαστικά 
για αυτούς.

*Ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης είναι Πρό-
εδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρ-
χος Πυλαίας - Χορτιάτη

Επιχειρώντας να σκιαγραφή-
σουμε τις διαστάσεις και τη 
σημασία της 85ης ΔΕΘ που 

φιλοδοξεί να καλύψει το κενό της 
περσινής διοργάνωσης –η οποία 
δεν έγινε λόγω κορωνοϊού- οφεί-
λουμε ως Αυτοδιοίκηση να κάνουμε 
αποτίμηση όλων των συνθηκών 
και να σχεδιάσουμε με προσοχή την 
επόμενη μέρα.

Έχουμε χρέος να δούμε την προ-
οπτική και πως θα υλοποιήσουμε τον 
σχεδιασμό μας για να κάνουμε τους 
δήμους μας, ακόμη πιο ισχυρούς, πιο 
σύγχρονους και πιο ανθρώπινους για 
τους δημότες, αλλά και για τους επι-
σκέπτες μας. Είναι μια αποτίμηση που 
κάνουμε κάθε χρόνο με την ευκαιρία 
της Διεθνούς Εκθέσεως. Ένας ετήσι-
ος απολογισμός, μια ευκαιρία για την 
ενδοσκόπηση και την αυτοκριτική μας 
ώστε να αποφύγουμε τα λάθη του πα-
ρελθόντος και να αδράξουμε τις ευ-
καιρίες του μέλλοντος.

Εκείνο που έγινε κατανοητό και 
αιφνιδίασε ευχάριστα την κοινωνία 
στη διάρκεια του επίπονου lockdown, 
ήταν ο πολύπλευρος και πρωταγω-
νιστικός ρόλος που έπαιξαν οι δήμοι 
μας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας ρό-
λος που μας έδειξε ότι ίσως υπάρχει 
ένας άλλος, εναλλακτικός και πολύ 
χρήσιμος δρόμος για την ανάπτυξη: 
η δυνατότητα ενίσχυσης και καθορι-
στικής συμμετοχής της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στο οικονομικό γίγνεσθαι 
ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μο-
ντέλο της χώρας από συγκεντρωτικό 
που είναι σήμερα σε ένα νέο σύστημα, 
ισχυρών τοπικών κέντρων-πόλων 
ανάπτυξης.

Στην πραγματικότητα, ακριβώς 
αυτό επιχειρούμε τα τελευταία χρόνια, 
στο προσκήνιο, αλλά και στο παρα-
σκήνιο της ΔΕΘ, οι 38 δήμαρχοι και 
τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης 

Η «Οικονομία των Δήμων» χρυσή 
ευκαιρία της Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 38 ΔΗΜΟΙ 
ΤΗΣ ΠΕΔ-ΚΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Του Ιγνάτιου Καϊτετζίδη * OPINION



Κάνε την αρχή και μπες στη web εφαρμογή 
του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Έλα να εκπληρώσουμε μαζί απλούς και καθημερινούς 
στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Πάμε MAZI να ανακυκλώσουμε τις καλές πράξεις.

Return the Good
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και όσα συμβαίνουν στο σταθμό του 
Μετρό στην οδό Βενιζέλου ή τις έντονες 
δημόσιες διαφωνίες που εκφράζο-
νται με αφορμή την ανάπλαση 
της πλατείας Αριστοτέλους 
και της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης. 

Κάθε φορά που 
ανοίγει συζήτηση για το 
αύριο της πόλης βλέπω 
τους συμπολίτες μου 
να χωρίζονται σε πα-
ρατάξεις. Και αυτό με 
πληγώνει σφοδρά. 

Η Θεσσαλονίκη, για 
να προχωρήσει προς το 
μέλλον, χρειάζεται ενό-
τητα και αλήθεια. Ενότητα 
προκειμένου να ξεπεραστούν 
δυσκολίες, νοοτροπίες και πρα-
κτικές που λειτουργούν αποτρεπτι-
κά ως προς την πρόοδο και αλήθεια 
που να γίνεται αποδεκτή από όλους όσο 
ενοχλητική ή δυσάρεστη κι αν είναι.

Εάν θέλουμε να είμαστε απόλυ-
τα ειλικρινείς μεταξύ μας, η ενότητα 
χρειάζεται πολλή δουλειά μέχρι να γίνει 
συνείδηση και κτήμα όλων μας. Κυρίως 
εκείνων που διαχειρίζονται τα ζητήματα 
της πόλης ως ευκαιρία να κερδίσουν 
μικροκομματικά οφέλη. Και τα παραδείγ-
ματα είναι πολλά…

Αναφορικά με την αλήθεια, όμως, 
αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έσπασε 
τα δεσμά της αδράνειας που κρατούσαν 
τη Θεσσαλονίκη «όμηρο» του χθες. Σε 
μικρό χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν 
όσα δεν έγιναν δεκαετίες πριν. 

Εξαρχής τέθηκε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για όλα τα μεγάλα έργα 
υποδομών και τηρείται στο βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, παρά τις δυσκολίες 
που προκλήθηκαν εξαιτίας της πανδη-
μίας.  

Οι Θεσσαλονικείς αναγνωρίζουν ότι 
για πρώτη φορά τους δίνονται χρονολο-

γίες παράδοσης των έργων και εκτιμούν 
την υπεύθυνη στάση της πολιτείας  η 
οποία δεν επιχειρεί να τους εξαπατήσει 
με μουσαμάδες, υποτιθέμενα εγκαίνια 
και επικοινωνιακές φιέστες άνευ ουσίας. 

Η καθημερινή πρόοδος των εργα-
σιών αποτυπώνεται στην πόλη και ο 
καθένας είναι σε θέση να κατανοήσει 
ότι η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται σε 
«θερμοκοιτίδα» προόδου και ανάπτυ-
ξης. Το νέο αεροδρόμιο «Μακεδονία», 
η κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου 
4ης γενιάς «Thess Intec», το Fly Over, η 
σύνδεση του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ, είναι ορι-
σμένες από τις έμπρακτες αποδείξεις ότι 
η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και θα συνεχίζει 
να αλλάζει εφόσον επενδύσει με συνέ-
πεια στο δίπτυχο ενότητα και αλήθεια.  

*Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι 
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.Δ.

Η μεγαλύτερη «πληγή» της 
πόλης μας είναι η διχόνοια. 
Μας αρέσει να διαφωνού-

με από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο 
μεγάλα ζητήματα και αυτό αποτυ-
πώνεται -εν μέρει- στην εικόνα που 
παρουσιάζει η ίδια μας η πόλη. 

Το φαινόμενο είναι διαχρονικό…
Θυμάμαι τις αντιδράσεις των 

«οικολόγων» όταν η κυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφάσισε 
την κατασκευή της περιφερειακής 
οδού. Επιχειρηματολογούσαν ότι το 
έργο θα κατέστρεφε το περιβάλλον 
και οι διαμαρτυρίες ήταν καθημερι-
νές, με τον διχασμό να αποτυπώνεται 
στα ρεπορτάζ του τοπικού Τύπου της 
εποχής. Σήμερα όλοι παραδέχονται 
και ομονοούν ότι επρόκειτο για ένα 
έργο πνοής που βοήθησε την πόλη να 
«ανασάνει».  

Το ίδιο συνέβη
και με μια σειρά άλλων έργων. 
Προς το τέλος της δεκαετίας 

του 1980 καταγράφηκε «πόλεμος» 
προσφυγών για τη δημοπράτηση 
της υποθαλάσσιας αρτηρίας που θα 
ένωνε τη δυτική είσοδο της πόλης 
με τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Το  έργο ακυρώθηκε αλλά τον 
Απρίλιο του 2020 επιδικάστηκε στον 
ανάδοχο το ποσό των 65 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.  Κάτι ανάλογο συνέβη και 
με την ανάπλαση της νέας παραλίας, 
αφού υπήρξαν προσφυγές στο ΣτΕ 
τόσο κατά του έργου, όσο και κατά 
της ανέγερσης του νέου δημαρχιακού 
μεγάρου. Ακόμα και κατά τη διάρκεια 
ανέγερσης του «Τελλόγλειου», κά-
τοικοι της περιοχής ύψωσαν μαύρες 
σημαίες ενώ ακολούθησαν καταλή-
ψεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε 
υπουργεία. 

Για να μην αναφερθώ στο σήμερα 

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται 
ενότητα και αλήθεια 

ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Του Θεόδωρου Καράογλου * OPINION
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επιχειρηματικότητα, την καινοτομία 
αλλά και την τεχνολογία. Να αποτελέ-
σει το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας και την τόνωση της 
επιχειρηματικής αυτοπεποίθησης 
ενόψει της εξόδου από την 
πανδημική κρίση. 

Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι θα συμμε-
τάσχουν τα ελληνικά 
επιμελητήρια με έναν 
διαφορετικό τρόπο, 
μιας και η Ελλάδα είναι 
τιμώμενη χώρα, κατα-
θέτοντας το δικό τους 
σχέδιο επιστροφής στην 
ανάπτυξη, ανταποκρινό-
μενοι στον κύριο θεσμικό 
τους ρόλο ως συμβούλου 
της Πολιτείας. Παράλληλα, 
το 2ο Thessaloniki Helexpo 
Forum αναμένεται να βάλει στο 
τραπέζι τα μεγάλα τρέχοντα ανα-
πτυξιακά και οικονομικά ζητήματα, 
καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο 
της πολιτικής και επιχειρηματικής σκη-
νής της χώρας. 

Για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακε-
δονία η Διεθνής Έκθεση είναι σημείο 
αναφοράς. Οφείλουμε να στηρίξουμε την 
προσπάθεια για έξοδο από την πανδημι-
κή κρίση η οποία περνά μέσα από αυτήν. 
Η «επόμενη μέρα» και η επιστροφή στην 
πλήρη κανονικότητα δεν είναι αυτονό-
ητες. Οφείλουμε να συμμετέχουμε, είτε 
ως επιχειρηματίες είτε ως πολίτες, στην 
85η ΔΕΘ αλλά και στη γενική προσπά-
θεια. Προστατεύοντας τους εαυτούς μας 
και τους άλλους, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για μια αισιόδοξη «επόμε-
νη μέρα». 

*Ο Σάββας Αναστασιάδης είναι  
βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης

Ενα από τα πιο αισιόδοξα που 
πρόκειται να συμβούν το 
προσεχές χρονικό διάστημα 

είναι η επαναλειτουργία της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 
τις 11-19 Σεπτεμβρίου. Η περσινή 
ματαίωσή της λόγω της πανδημίας, 
κάτι που συνέβη για πρώτη φορά 
μεταπολεμικά, αποτέλεσε βαρύ 
πλήγμα για την οικονομική ζωή της 
Μακεδονίας, ενώ παράλληλα ση-
μάδεψε την συλλογική ψυχολογία 
των πολιτών. Για το λόγο αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό ότι καταφέρ-
νει η κυβέρνηση σε συνεργασία με 
τη διοίκηση της Helexpo να διοργα-
νώσουν την πρώτη covid free εμπο-
ρική έκθεση στη χώρα, σημαίνοντας 
έτσι την επανέναρξη της εκθεσιακής 
ζωής της χώρας και δίνοντας το 
μήνυμα του σεβασμού της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας.

Δε είναι τυχαίο ότι η φετινή ΔΕΘ 
θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με 
κεντρικό θεματικό άξονα της Έκθεσης 
το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της 
χώρας, με αφορμή και την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. Εκτός από την χρονιά 
ορόσημο που διανύουμε, βρισκόμα-
στε και στο μεταίχμιο της επόμενης 
μέρας της πανδημίας, σημείο κρίσιμο 
για τα θέματα οικονομίας και ανά-
πτυξης. Μπορεί να είναι η χρονιά που 
μας υπενθυμίζει το παρελθόν της 
Ελλάδας αλλά είναι, επίσης, η χρονιά 
που μας φέρνει ενώπιον της μεγάλης 
ευθύνης για το μέλλον της πατρίδας 
μας. Κι επειδή η εθνική οικονομία 
υπέστη μέσα σε 1,5 χρόνο πολλα-
πλάσια ζημία από όση υπέστη σε 10 
χρόνια παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, η 85η Διεθνής Έκθεση καλείται 
να εστιάσει και να δώσει ώθηση στην 

85η ΔΕΘ: στο δρόμο για την 
«επόμενη μέρα» της πανδημίας

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ 

Του Σάββα Αναστασιάδη*OPINION
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δια της παροχής ιδιωτικού έργου εντός 
των μονάδων.

• Αλλαγή εφημεριών σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προς τον στόχο των 
24/7.

• Χάρτης υγείας με συγκε-
κριμένες αρχές και σχέδιο 
ανάπτυξης, επέκτασης και 
εξειδίκευσης νοσοκομεια-
κών μονάδων. Εν προκειμέ-
νω υπάρχουν φοβερές ελ-
λείψεις ιατρών ειδικοτήτων 
στα νομαρχιακά νοσοκομεία. 
Η μόνη λύση είναι η συνερ-
γασία με εντοπίους ιδιώτες ια-
τρούς, που θα ασκούν έργο και 
στο νοσοκομείο.

Πανθομολογουμένη είναι η έλ-
λειψη ενός συστήματος πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης στην χώρα.  

Η επιλογή είναι μεταξύ των παγκοσμί-
ως κατ´ ουσίαν μόνον δύο οργανωμένων 
συστημάτων περιπατητικής φροντίδος, 
που προσφέρουν το σύνολο των υπηρε-
σιών χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση για 
τον πολίτη πέραν των ασφαλιστικών του 
εισφορών:

-Του βρετανικού συστήματος που βα-
σίζεται στο έλεγχο της πρόσβασης (gate 
keeping)από συνήθως υπαλλήλους γενι-
κούς ιατρούς και

-Του γερμανικού με ελευθέρα επι-
λογή οικογενειακού και ειδικού ιατρού 
μεταξύ των συμβεβλημένων ιδιωτών. Το 
σύστημα χρηματοδοτείται ανά περιφέ-
ρεια βάσει επιδημιολογικών δεδομένων ( 
κλειστό προϋπολογισμό) και αυτορυθμί-
ζεται ( διανομή αμοιβής στους παρόχους 
με σταθερές τιμές ανά κωδικό πράξεως 
και clawback αναλόγως αποκλίσεων 
αριθμού πράξεων από μέσους όρους) 
μέσω των περιφερειακών ενώσεων των 
ταμειακών ιατρών.

 Η επιλογή του γερμανικού συστήμα-
τος είναι μονόδρομος. Το gate keeping 
(που ήταν και η βάση όλων των πλήρως 
αποτυχημένων προσπαθειών του ΣΥΡΙΖΑ) 

θα αποξενώσει τις δεκάδες χιλιάδες των 
ιδιωτών ιατρών, θα ενισχύσει τις άτυπες 
πληρωμές και θα οδηγήσει γρήγορα στην 
εν τη πράξει κατάργηση του, όπως και 
σήμερα.

Τα βήματα υλοποίησης της μεταρρύθ-
μισης θα μπορούσαν, να είναι:

• Ο ΕΟΠΥΥ συμβάλλεται με ιατρούς 
ειδικοτήτων ( κατανομή ειδικοτήτων 
στον πληθυσμό βάσει του προτύπου) και 
όσους εκ των ήδη προσληφθέντων (οι-
κογενειακών ιατρών, ιατρών ΤΟΜΥ) θέ-
λουν, να συμβληθούν ως ιδιώτες.

• Καθορισμός των κατ´αρχάς προ-
σφερομένων βασικών ιατρικών πράξεων 
ανά ειδικότητα

• Περιορισμός Φαρμακευτικής Δα-
πάνης μέσω εφαρμογή ανώτατων ορί-
ων δαπάνης στους συνταγογραφούντες 
φάρμακα και εξετάσεις ιατρούς. Έναρξη 
προμηθευτικών διαγωνισμών ΕΟΠΥΥ για 
καθορισμό, ανά περιοχή και χρονικό διά-
στημα, των γενοσήμων, που θα χρησιμο-
ποιούνται από τους συνταγογραφούντες 
ιατρούς.

• Σταδιακή κατάργηση rebate και 
clawback παρόχων

• Σταδιακή αύξηση του αριθμού 
των συμβεβλημένων ιατρών σε όλη 

την περιφέρεια και διεύρυνση των 
παρεχομένων ιατρικών πρά-

ξεων μέχρις επιτεύξεως των 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Φιλόδοξοι στόχοι, αλλά 
δεν επιτρέπεται τίποτε λιγό-
τερο. Στο μέσον της θητείας 
μας, ήδη αργήσαμε.

*Ο Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος είναι βουλευτής Β’ 

Θεσσαλονίκης ΝΔ

Οι σκληροί δείκτες της παν-
δημίας ( διασωληνώσεις, 
θάνατοι) απέδειξαν για 

ακόμη μια φορά, ότι το υγειονομικό 
σύστημα, που διατηρώντας κοινωνι-
κή μη κερδοσκοπική ιδιοκτησία επι-
τρέπει ελευθέρα επιλογή, αμείβεται 
αποκλειστικώς από τα ασφαλιστικά 
ταμεία, παρέχει το σύνολο των 
υπηρεσιών σε όλους ανεξαιρέτως 
και μάλιστα σε βαθμό παγκοσμίου 
αριστείας, είναι το γερμανικό. Τούτο 
θα πρέπει, να επιλεγεί ως βέλτιστο 
παράδειγμα της μεταρρύθμισης του 
απηρχαιωμένου ΕΣΥ και δημιουργί-
ας εκ του μηδενός ενός πρωτοβαθ-
μίου συστήματος υπηρεσιών προς 
κάλυψη του συνόλου του πληθυ-
σμού.

Προς τούτο απαραίτητα είναι τα 
εξής:

• Επιλογή Διοικήσεων (managers/ 
εταιρείες;) με συμβόλαια αποδοτικό-
τητας.

• Επιλογή ιατρών Συντονιστών Δι-
ευθυντών με συμβόλαια αποδοτικό-
τητος (Εισήγηση Διοικήσεως, έγκριση 
Επιστημονικής Επιτροπής, απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου).

• Πρόσληψη προσωπικού απο-
κλειστικώς ΙΔΩΧ με καθοριστική γνώ-
μη της τοπικής Διοικήσεως, Ιατρικής 
και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Μονιμο-
ποιήσεις μετά επανειλημμένες – π.χ. 
δυο - αξιολογήσεις. Επιλογή ειδικευο-
μένων από Συντονιστή Διευθυντή.

• Αλλαγή τρόπου προμηθειών: 
Συμφωνίες πλαίσιο της Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών για υλικά ευρείας 
χρήσεως, ειδικότερα υλικά/ υπηρεσί-
ες υπευθυνότης ΔΥΠΕ, Νοσοκομείων, 
Συντονιστών Διευθυντών.

• ΣΔΙΤ εργαστηριακών και απεικο-
νιστικών εξετάσεων.

• Οικονομικά κίνητρα στους ια-
τρούς αλλά και εν γένει προσωπικό 

Πρέπει να αλλάξουν 
όλα στην Υγεία

ΠΑΝΘΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Του Δημήτρη Βαρτζόπουλου*OPINION
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και να παραδώσουμε στους πολίτες ένα 
σύγχρονο, αναβαθμισμένο αεροδρόμιο. 

Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι 
το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, 
αναπτυξιακό και περιβαλλο-
ντικό έργο υποδομής, που 
κατασκευάζεται σήμερα 
στη Βόρεια Ελλάδα. 
Καταφέραμε να ξεπερά-
σουμε όλα τα εμπόδια 
και να είμαστε σε θέση 
να μιλάμε για πλήρη 
λειτουργία το 2023, 
όπως δεσμεύτηκε και ο 
Πρωθυπουργός μας.  

Ένα ακόμη μεγάλο 
αναπτυξιακό και επενδυ-
τικό έργο για τη Θεσσαλο-
νίκη είναι το λιμάνι. Με την 
επέκταση του 6ου προβλήτα 
θα αποκτήσει χαρακτηριστικά ενός 
hub, ενός κόμβου διαμετακομιστικού 
εμπορίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τρέ-
χουμε όλα τα απαραίτητα έργα, όπως τη 
σύνδεση του λιμένος με Εγνατία Οδό και 
ΠΑΘΕ (ήδη ξεκίνησε η εργολαβία των 
65 εκατ. ευρώ) και τη σύνδεση του 6ου 
προβλήτα με το σιδηρόδρομο.

Στη νέα γενιά των μεγάλων έργων 
ανήκει και το έργο της αναβάθμισης 
της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεω-
φόρο Ταχείας Κυκλοφορίας (fly over). 
Ένα ακόμη σημαντικό και πρωτοποριακό 
έργο, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
των πολιτών και προσδίδει μεγαλύτερη 
οδική ασφάλεια.

Το εμβληματικό έργο ανάπλασης της 
ΔΕΘ συνιστά κορυφαία αστική παρέμ-
βαση ανάδειξης της συμπρωτεύουσας 
και έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης 
για τα επόμενα έτη, με τη δημιουργία 
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και με 
οικονομικά οφέλη εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ για την τοπική οικονομία. 
Η ανάπλαση της Τούμπας και το νέο 

γήπεδο του ΠΑΟΚ προχωρούν με ταχύ-
τατους ρυθμούς, αφού θεωρούνται έργα 
κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση 
της πόλης. 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου 
Μελά θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα αποτελέσει 
ένα πραγματικό κόσμημα για την ευρύτε-
ρη περιοχή. 

Στον τομέα της υγείας, η κατασκευή 
του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης θα αποτελέσει μία τεράστιας 
σημασίας προσθήκη στον υγειονομικό 
χάρτη της χώρας. 

Η Θεσσαλονίκη, με το συνολικό 
σχεδιασμό που έχουμε καταρτίσει ως Κυ-
βέρνηση, θα αποτελεί κέντρο τεχνολογί-
ας, έρευνας και καινοτομίας τα επόμενα 
χρόνια. Συγκεκριμένες και σημαντικές 
επενδύσεις παίρνουν σάρκα και οστά.

Η υλοποίηση του πρώτου στη χώρα 
μας Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς 

φιλοδοξεί να συγκεντρώσει στους 
κόλπους του καινοτόμες ερευ-

νητικές δραστηριότητες. Το 
Thess Intec, υλοποιείται με 

ρυθμούς γρηγορότερους 
από τον αρχικό σχεδια-
σμό και θα λειτουργήσει 
μέχρι το 2023. Μία 
επένδυση, που θα προ-
ωθήσει την καινοτομία, 
την ανταγωνιστικό-
τητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων ενώ θα 
συμβάλει στην ανάσχεση 

του Brain drain.
Επίσης, η ανάπτυξη και 

περαιτέρω επέκταση μεγάλων 
πολυεθνικών εταιριών (Cisco, 

Pfiser, Deloitte, Beta -Cae), δείχνουν 
ότι στον τομέα της τεχνολογίας έχουμε 
πετύχει πολλά.

Η εγκατάσταση τεχνολογικών 
κολοσσών και η επέκταση των ήδη 
υφιστάμενων κάνουν τη Μακεδονία μας 
ορατή στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, 
φέρνοντας στην περιοχή περισσότερα 
ξένα κεφάλαια, προς όφελος της οικονο-
μίας και της απασχόλησης.   

Με το βλέμμα στραμμένο στην 
επόμενη μέρα, αφουγκραζόμενοι τις 
εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες των το-
πικών κοινωνιών, σχεδιάζουμε συνεχώς 
έργα και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε 
όλους τους τομείς. 

Υπάρχει, λοιπόν,  όχι απλά το όραμα 
για μια καλύτερη Ελλάδα, καλύτερη 
Θεσσαλονίκη, καλύτερη Μακεδονία, 
αλλά και το σχέδιο για το πως θα πετύ-
χουμε αυτό το στόχο. Και συνεχίζουμε….

*Η Μαρία Αντωνίου είναι Επικε-
φαλής Γραφείου Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη 
περίοδο, η παρουσία του 
Πρωθυπουργού μας Κυριά-

κου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο της φετινής 85ης 
ΔΕΘ, επισφραγίζει στο μέγιστο, το 
ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τη 
Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. 
Ενδιαφέρον που υφίσταται από 
την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη 
διακυβέρνηση της χώρας. 

Και ενώ καλούμαστε καθημερινά 
να διαχειριστούμε διάφορες κρίσεις 
δεν αποκλίνουμε καθόλου από το 
στόχο μας, που δεν είναι άλλος από 
τον σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και υλοποίηση δράσεων και πρω-
τοβουλιών που έχουν αναπτυξιακό 
πρόσημο. 

Μεγάλα έργα που είχαμε οραμα-
τιστεί και εξαγγείλει προχωρούν με 
ταχείς ρυθμούς, χάρη στη μεθοδικό-
τητα και την προσαρμοστικότητα που 
επιδεικνύουμε σε όλα τα επίπεδα.

Ο Πρωθυπουργός, από το βήμα 
της ΔΕΘ, ανακοινώνει στους παραγω-
γικούς φορείς το οικονομικό σχέδιο 
της Κυβέρνησης και παρουσιάζει 
το πλάνο, όσα κάναμε και όσα θα 
κάνουμε για τα μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα, που αφορούν στη Βόρεια Ελλά-
δα και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη. 

Η συμπρωτεύουσα γίνεται τόπος 
επενδύσεων, τα έργα προχωρούν με 
αποφασιστικότητα απέναντι στις ιδεο-
ληψίες του παρελθόντος και δίνουμε 
άμεσα λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Έργα που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη συνολικά της Βόρειας Ελ-
λάδας και αποτελούν πάγια αιτήματα 
των τοπικών κοινωνιών. 

Ξεκινάω με το project για το 
αεροδρόμιο «Μακεδονία». Καταφέ-
ραμε να ολοκληρώσουμε τα έργα 
αναβάθμισης και επέκτασης  νωρί-
τερα από τη συμβατική υποχρέωση 

Η Θεσσαλονίκη γίνεται 
τόπος επενδύσεων 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ανέκαθεν αποτελεί πόλο έλξης τόσο 
των εγχώριων όσο και των ξένων επι-
χειρηματιών, επαγγελματιών και επεν-
δυτών και σημαντικό παράγοντα 
διαμόρφωσης του οικονομικού 
γίγνεσθαι. Πέραν τούτου, η ΔΕΘ 
δείχνει, και εν μέσω πανδημί-
ας, το δρόμο της κοινωνικής 
ευθύνης, πραγματοποιώντας 
δράσεις κοινωνικού χαρα-
κτήρα, όπως η φιλοξενία 
μονάδων αιμοδοσίας των 
νοσοκομείων της Θεσσαλο-
νίκης για τη διενέργεια αιμο-
ληψιών και η στέγαση εμβολι-
αστικών κέντρων και μονάδων 
ελέγχων του Υπουργείου Πολιτι-
κής Προστασίας.

Ο Δήμος Λαγκαδά συγχαίρει τη δι-
οίκηση της ΔΕΘ για το σημαντικότατο 
έργο της, τη συμβολή της στην τοπική και 
εθνική ανάπτυξη και τη συνεισφορά της 
σε νέες ιδέες και μεθόδους. Με το έργο 
της, η έκθεση αποδεικνύει ότι πέραν του 
εκθεσιακού της ρόλου, αποτελεί ένα ζω-
τικό και ενεργό κομμάτι της ευρύτερης 
περιοχής, με την οποία είναι ταυτισμένη η 
ύπαρξη της.

Από τη μεριά του, ο Δήμος Λαγκαδά 
γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε τροχιά 
ανάπτυξης με μεθοδικές και στοχευμέ-
νες κινήσεις. Μέσα σε δύο χρόνια από την 
ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοί-
κησης πραγματοποιήσαμε, με πολύ κόπο 
και προσπάθεια και έχοντας, παράλληλα, 
να αντιμετωπίσουμε και την τροχοπέδη 
της πανδημίας, μια σειρά από παρεμβά-
σεις και δράσεις που αποτελούσαν πά-
για αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και 
χρόνιες ανάγκες. Από την ανάληψη των 
καθηκόντων μας καταφέραμε να βελ-
τιώσουμε ιδιαίτερα τα οικονομικά του 
Δήμου, με μεγέθη απολύτως μετρήσιμα. 
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλο-
ποίηση του εκτενούς πλάνου βελτίωσης 
και αναβάθμισης του εξοπλισμού και της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου Λα-

γκαδά, με στόχο τη βελτίωση της καθη-
μερινότητας του Δημότη, μέσα από τον 
εκσυγχρονισμό του Δήμου και τη χρήση 
νέων τεχνολογιών . Ακόμα, η Δημοτική 
Αρχή, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υπέ-
βαλε προτάσεις για δημιουργία πληθώ-
ρας έργων, τα οποία πρόκειται να αλλά-
ξουν ριζικά το Δήμο.

Ως προς την παράμετρο του Κοινω-
νικού Κράτους και της Δημόσιας Υγείας, 
ο Δήμος Λαγκαδά λειτούργησε με υπευ-
θυνότητα και γνώμονα την προστασία 
των συνδημοτών μας , και ιδίως των ευ-
άλωτων ομάδων. Σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ παρείχαμε δωρεάν rapid test σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες και στο προ-
σωπικό του Δήμου, ενώ αξιοποιήσαμε τα 
διαθέσιμα προγράμματα τηλεϊατρικής, 
παρέχοντας βοήθεια και στις πιο απομα-
κρυσμένες περιοχές του Δήμου. Πέραν 
τούτου, εφοδιάσαμε τις υπηρεσίες, τα Κέ-
ντρα Υγείας και τις σχολικές μονάδες με 
τις αναγκαίες ποσότητες απολυμαντικών, 
χρησιμοποιήσαμε υπερσύγχρονα ρομπότ 

απολύμανσης εσωτερικών χώρων και 
διαθέσαμε ειδικά απολυμαντικά μηχανή-

ματα, τα οποία ταυτόχρονα θερμομε-
τρούν τους προσερχόμενους στους 

παραπάνω χώρους. Χορηγήσαμε 
στα Κέντρα Υγείας Λαγκαδά και 

Σοχού λυόμενες εγκαταστά-
σεις διενέργειας rapid test. 
Επιπροσθέτως, προχωρή-
σαμε και στην ίδρυση νέων 
σχολικών μονάδων, όπως το 
ειδικό σχολείο Λαγκαδά, που 
αποτελεί παρακαταθήκη του 

αείμνηστου Αντιδημάρχου 
Γιώργου Προκοπίδη, καθώς 

και το βρεφονηπιακό σταθμό 
των Λαγυνών.

Και στον τομέα του Πολιτισμού 
και της Ιστορικής Μνήμης η χρονιά απο-

τέλεσε ορόσημο, αφού συμπληρώθηκαν 
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνι-
κής Επανάστασης, πράγμα το οποίο απο-
τυπώνεται αισθητά και στη φετινή ΔΕΘ. 
Ο Δήμος Λαγκαδά, δε θα μπορούσε να 
απέχει από τους εορτασμούς της Εθνικής 
Επετείου και τον Μάρτιο οργανώσαμε 
εκτενή σειρά επετειακών εκδηλώσεων 
μέσω διαδικτύου: ιστορικά και μουσικά 
αφιερώματα, υπαίθριες εκθέσεις ζωγρα-
φικής και γκράφιτι, ομιλίες διακεκριμέ-
νων εκπροσώπων της τέχνης και του 
πνεύματος, καθώς και προβολή των λα-
ογραφικών, ιστορικών και θρησκευτικών 
θησαυρών του Τόπου μας.

*Ο Ιωάννης Ταχματζίδης είναι δή-
μαρχος Λαγκαδά 

Αδιαμφισβήτητο είναι πως 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
οικονομικής και πολιτιστι-

κής ταυτότητας της ευρύτερης πε-
ριοχής της Θεσσαλονίκης αποτελεί 
η ΔΕΘ. Με παρουσία από το 1927 η 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης απο-
τελεί σημαντικό πόλο τοπικής και 
εθνικής ανάπτυξης και καινοτομίας. 
Η εφαρμογή των νέων μεθόδων και 
τεχνολογιών στον τομέα του επιχει-
ρείν, και η προσαρμογή των επιχει-
ρήσεων και των επαγγελματιών 
στις συνθήκες και τα δεδομένα των 
ημερών, είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να μπορέσουν η οικο-
νομία και η κοινωνία να ξεπεράσουν 
το σκόπελο της πανδημίας. Ως εκ 
τούτου, το έργο της ΔΕΘ αποκτά 
φέτος μια ιδιαίτερη σημασία.

Η πανδημία του κορονοϊού απο-
τέλεσε σημαντικό ανασταλτικό παρά-
γοντα για την οικονομική πρόοδο και 
ανάγκασε το κράτος και τον ιδιωτικό 
τομέα να αναζητήσουν νέους τρόπους 
για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες 
των χαλεπών καιρών. Ο COVID- 19 
δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, 
στην οποία η δημόσια υγεία και η ομα-
λή λειτουργία της οικονομίας είναι σε 
πολλές περιπτώσεις αντίρροπες, και 
πρέπει να σταθμιστούν και να ισορ-
ροπηθούν. Παράλληλα, επιτακτική 
παραμένει η ανάγκη ανόρθωσης των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τους 
διαδοχικούς μήνες εγκλεισμού και μη 
λειτουργίας πολλών κλάδων της οι-
κονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί 
η επανεκκίνηση της αγοράς.

Κλειδί για την πραγματοποίηση 
των παραπάνω αποτελεί η καινοτο-
μία, και η αναζήτηση νέων οδών και 
ευκαιριών, ώστε σύσσωμη η κοινωνία 
και η αγορά να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα. Η ΔΕΘ έχει κομβικό ρόλο 
σε όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς 

Η καινοτομία θα επανεκκινήσει την αγορά 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ζωής. Είναι εύλογο, λοιπόν, να επεν-
δύσουμε περισσότερο πάνω σε αυτό. 
Επομένως, καθίσταται αναγκαία η πιο 
γενναία χρηματοδότηση των ερευνητι-
κών προγραμμάτων. 

Και αυτό είναι κάτι που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό απο-
τελεί μια μοναδική ευκαιρία 
επίτευξης του «πράσινου 
ψηφιακού μετασχηματι-
σμού», διαθέτοντας τα 
απαραίτητα κονδύλια και 
δημιουργώντας προοπτι-
κές που διαπερνούν όλο 
το φάσμα του κοινωνικού 
και παραγωγικού ιστού, 
ξεκινώντας από την εκπαί-
δευση και φτάνοντας μέχρι 
την οικονομία.

Πιστεύω, δε ότι η Θεσσα-
λονίκη υπάρχει περιθώριο να 
διεκδικήσει πολλά περισσότερα 
χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, χρήματα που τα έχει ανάγκη. Την 
άποψή μου αυτήν την κατέθεσα και 
στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που 
πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδο-
μάδα με τους βουλευτές της Ν.Δ. Α’ και Β’ 
Θεσσαλονίκης. 

Είναι σημαντικό δε το γεγονός ότι η 
ίδια η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ήδη 
ικανή εμπειρία με smart city αναπτυ-
ξιακά έργα και δράσεις, γεγονός που 
αποτελεί τις βάσεις, ώστε να βελτιωθεί 
περαιτέρω σε αυτούς τους τομείς. 

Για να επέλθει αυτή η βελτίωση και 
να είναι ουσιαστική και με προοπτικές, 
χρειάζεται και η υλοποίηση των έργων 
υποδομής της πόλης με πρωταρχικό 
το ΜΕΤΡΟ. Οι διαδικασίες κατασκευής 
του αρχίζουν πάλι να τρέχουν μετά και 
την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τον 
σταθμό Βενιζέλου και πρέπει άμεσα να 
επιταχυνθούν. Επειδή παρακολουθώ το 
έργο αυτό διαχρονικά και σε όλες του 
τις διαστάσεις, είναι, δυστυχώς, ένα έργο 

που έχει κοστίσει στην κοινωνία και στην 
οικονομία της Θεσσαλονίκης. Για αυτό 
και πρέπει να παραδοθεί εντός των προ-
βλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Παράλληλα, η επέ-
κταση του 6ου προβλήτα του λιμένα και 
η σύνδεσή του με ΠΑΘΕ και με το εθνικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο θα αναβαθμίσουν 
την στρατηγική της γεωγραφική τοπο-
θεσία. 

Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις δυ-
νατότητες να καταστεί ένας κόμβος 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, αρκεί 
να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και 
συντονισμένες κινήσεις. 

    *Η Άννα Ευθυμίου είναι δικηγό-
ρος και βουλευτής Ν.Δ. Α΄ Θεσσαλο-
νίκης 

Η έρευνα και η καινοτομία 
αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη κάθε σύγχρονης 

οικονομίας, συμβάλλοντας σημα-
ντικά στην ανάπτυξη της χώρας 
και των τοπικών κοινωνιών. Στην 
εποχή των συνεχών αλλαγών και 
της κλιματικής αλλαγής, τα αποτε-
λεσματικότερα όπλα μιας κοινωνίας 
που συνεχώς εξελίσσεται είναι οι 
νέες τεχνολογίες και η διαχείριση 
κινδύνων.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότη-
τα και την προοπτική να μετατραπεί 
σε smart city, με βασικό μοχλό ανά-
πτυξης την έρευνα και την καινοτο-
μία. Κάτι που αποδεικνύεται και από 
το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματο-
ποιηθεί σημαντικές επενδύσεις από 
εταιρείες ηγέτιδες στον κλάδο που 
καθεμία δραστηριοποιείται, όπως η 
Pfizer, η Deloitte, η Cisco.

Εξάλλου, από τότε που ήμουν 
δημοτική σύμβουλος μέχρι και σήμε-
ρα ως βουλευτής υποστηρίζω και το 
ζωτικό ρόλο της έρευνας και καινο-
τομίας για την ανάπτυξη της Θεσσα-
λονίκης και παράλληλα, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων μου, αναλαμβάνω 
και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση 
αυτή. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι 
μέσα από την αναπτυξιακή αυτή 
κατεύθυνση θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες.  

Επιπρόσθετα, το επίπεδο εκπαί-
δευσης στην πόλη μας είναι υψηλό 
και υπάρχουν πολλά νέα ταλέντα 
που περιμένουν να αδράξουν την 
ευκαιρία. Άλλωστε, αυτό είναι και 
το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
Θεσσαλονίκης: το ταλέντο, η υψηλή 
εξειδίκευση και τα πολλά προσόντα 
των νέων της. Παράλληλα, διαθέ-
τει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, που παρέχουν κορυφαίας 
ποιότητας εκπαίδευση και δεξιότητες 

Η έρευνα και η καινοτομία βασική 
κατεύθυνση για τη νέα γενιά της πόλης μας

ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ, Η ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ 
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ολογικού καθαρισμού της Δ.Κ.     Κουφα-
λίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

3. Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Χαλκηδόνος).

4. Εργασίες αγροτικής οδοποιίας 
Δήμου Χαλκηδόνος.

5. Ενεργειακή αναβάθμιση 
του Δ.Α.Κ. Γέφυρας του Δήμου 
Χαλκηδόνος.

6. Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Χαλκη-
δόνος.

7. Μελέτη κόμβου Μ. 
Μοναστηρίου.     

Ενώ πρόκειται να εκτελε-
στούν στο επόμενο χρονικό 
διάστημα καθώς βρίσκονται 
σε στάδιο δημοπράτησης ή 
υπογραφής σύμβασης τα παρα-
κάτω έργα πνοής για τον Δήμο 
μας:

1. Κατασκευή έργων συλλογής και 
μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου.    

2. Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων 
στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού 
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

3. Ανάπλαση και ασφαλτόστρωση στο 
βορειοδυτικό  τμήμα του οικισμού Κου-
φαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

4. Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις 
δημοτικών οδών Δήμου Χαλκηδόνος.

5.  Έργα λειτουργικής βελτίωσης στα 
πεζοδρόμια  της οδού Εθνικής Αντίστα-
σης στη Δ.Κ. Κουφαλίων.

6. Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 
2022.

7. Προμήθεια  και τοποθέτηση εξο-
πλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών του Δήμου Χαλκηδόνος.

8.Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη 
Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος.

9. Προμήθεια και εγκατάσταση συ-
στήματος τηλεμετρίας  και ελέγχου διαρ-
ροών δικτύου ύδρευσης  δημοτικών ενο-
τήτων Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου 
του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στο-
χεύουμε σε 
βάθος χρόνου, ο Δήμος 
Χαλκηδόνος να πρωταγωνιστεί στη Δυτι-
κή Θεσσαλονίκη και είμαστε σίγουροι ότι 
θα το πετύχουμε. Η ανάπτυξη του τόπου 
μας αποτελεί μονόδρομο τόσο για εμένα 
προσωπικά, όσο και για το σύνολο της δι-
οίκησής μας. Θα πρέπει όλοι να καταλά-
βουμε ότι η δυτική Θεσσαλονίκη, περιοχή 
στην οποία ανήκει ο Δήμος μας, μπορεί 
να είναι ο πιο δυναμικά εξελισσόμενος 
τόπος.

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι Δή-
μαρχος Χαλκηδόνος

Την ώρα που η πανδημία έχει 
βάλει φρένο στην οικονομία 
της χώρας δημιουργώντας 

ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα 
στη λειτουργία των Δήμων και των 
Περιφερειών, ο Δήμος μας έχει 
καταφέρει με πολλή και μεθοδική 
δουλειά να μπει σε τροχιά ανάπτυ-
ξης.

Μετά από μια μακρά χρονική περί-
οδο όπου ο Δήμος μας βρισκόταν στην 
αφάνεια, έφτασε η ώρα να σηκώσουμε 
τα μανίκια και να εργαστούμε σκληρά 
για το μέλλον του τόπου μας.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης 
των καθηκόντων μας θέσαμε ως στό-
χο την ανάπτυξη του Δήμου μας και 
για τον στόχο αυτό εργαζόμαστε κα-
θημερινά.

Δε μένουμε στα λόγια και προσπα-
θούμε με συστηματική δουλειά να κά-
νουμε πράξεις όλες τις προεκλογικές 
δεσμεύσεις μας.

Υπερβαίνοντας τα προβλήματα 
που μας δημιούργησε η πανδημία, 
αυξάνουμε το ρυθμό υλοποίησης του 
τεχνικού μας προγράμματος, επιταχύ-
νοντας τις διαδικασίες έργων τα οποία 
βρίσκονται σε εξέλιξη και δρομολο-
γώντας νέες παρεμβάσεις σε όλη την 
επικράτεια του Δήμου.

Αυτή τη στιγμή δημοπρατούνταi 
έργα άνω των 6 εκατ. ευρώ, την ώρα 
που τα προηγούμενα χρόνια ο κύκλος 
εργασιών από το τεχνικό πρόγραμμα 
του Δήμου δεν ξεπερνούσε το 1 εκατ. 
ευρώ.

Αναλυτικά, αυτή την περίοδο βρί-
σκονται υπό εκτέλεση τα παρακάτω 
έργα:

1. Κατασκευή     αποχέτευσης ομ-
βρίων στην επέκταση του     οικισμού 
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.    

2. Προμήθεια     και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την     αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό της     μονάδας βι-

Στοχεύουμε, σε βάθος χρόνου, ο Δήμος Χαλκηδόνος 
να πρωταγωνιστεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ση του οικισμού της Θέρμης αναπτύσσε-
ται μία νέα πολιτεία, σε μία έκταση της 
τάξης των περίπου τριάμισι χιλιάδων 
στρεμμάτων η οποία ανοικοδομείται 
με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή την 
περίοδο κατασκευάζονται σε 
αυτήν την περιοχή δύο μεγάλα 
δίκτυα ύδρευσης (εσωτερικό 
και εξωτερικό), τμήμα του 
δικτύου αποχέτευσης, ενώ 
ξεκινά η μελέτη και η 
κατασκευή του δικτύου 
ομβρίων.

Σημαντικό έργο υπο-
δομής είναι και η διαρκής 
επέκταση του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου 
σε οικισμούς αλλά και επι-
χειρήσεις. Αυτή τη στιγμή 
το φυσικό αέριο έχει φτάσει 
σε έντεκα από τους πολυπλη-
θέστερους οικισμούς του δήμου 
και μέσα στο επόμενο διάστημα 
πρόκειται να εξαπλωθεί και στους 
υπόλοιπους.

Ο δήμος Θέρμης διαθέτει και πρωτο-
γενή τομέα, με εκατοντάδες γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό 
συνεπάγεται εκτενές δίκτυο αγροτικής 
οδοποιίας το οποίο συντηρείται διαρκώς. 
Ήδη ολοκληρώνεται έργο εκτεταμένων 
ασφαλτοστρώσεων αγροτικών οδών, 
προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ ενώ το 
αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινά άλλο 
ένα αντίστοιχο έργο, προϋπολογισμού 
άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 
τρέχουν έργα ασφαλτοστρώσεων σε 
όλους τους οικισμούς του δήμου, με τον 
προϋπολογισμό τους να αγγίζει το ένα 
εκατομμύριο ευρώ.

Στις αρχές Αυγούστου το δημοτικό 
συμβούλιο Θέρμης ενέκρινε το νέο 
Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2022, ο 
συνολικός προϋπολογισμός του οποίου 
ανέρχεται σε περίπου 20,8 εκατομμύρια 
ευρώ. Μεταξύ των έργων που ξεκινούν 
είναι ο νέος παιδικός σταθμός της Νέας 

Ραιδεστού, το κλειστό γήπεδο Μίκρας, 
η τοποθέτηση υδατοδεξαμενών για την 
εξασφάλιση της επάρκειας νερού, η προ-
μήθεια νέου εξοπλισμού στους τομείς 
Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας 
κ.λπ. Συγχρόνως, άλλα 34 εκατ. είναι ο 
προϋπολογισμός του αντίστοιχου Τεχνι-
κού Προγράμματος της ΔΕΥΑΘ το οποίο 
περιλαμβάνει έργα ύδρευσης και απο-
χέτευσης, νέο βιολογικό σταθμό καθώς 
και προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισμού.

Όμως, πέραν όσων υλοποιεί ο δήμος, 
πολλά είναι και αυτά τα οποία θα πρέπει 
να κάνει η Πολιτεία. Θα σταθώ σε δύο 
μόνο που είναι και τα πλέον επείγοντα. 
Το πρώτο αφορά την αναβάθμιση του 
δρόμου Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδα-

νιών με την κατασκευή των δύο 
παράλληλων παράπλευ-

ρων οδών, έργο το 
οποίο θα διευκολύ-

νει τη λειτουργία 
δεκάδων 

επιχειρήσε-
ων αλλά 
κυρίως, 
θα βελ-
τιώσει 
την 

ασφά-
λεια 

όσων 
μετακι-

νούνται 
σε αυτό το 

οδικό δίκτυο. 
Για το συγκεκρι-

μένο έργο είμαστε 
σε συνεννόηση με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας. Επικαιροποιείται η μελέτη 

ενώ έχει και εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση. Θα πρέπει, δε, να συνδυαστεί 
και με την αναβάθμιση του υπάρχοντος 
κόμβου της Θέρμης.

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση 
της Πολιτείας αφορά την επέκταση του 
μετρό προς την ανατολική πλευρά και 
προς το αεροδρόμιο. Ο δήμος Θέρμης 
έχει προσφερθεί να παραχωρήσει όση 
έκταση απαιτηθεί για τη διευκόλυνση 
αυτού του έργου.

*Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
είναι δήμαρχος Θέρμης 

Η Διεθνής Έκθεση αποτελεί 
έναν από τους σημαντι-
κότερους θεσμούς για τη 

Θεσσαλονίκη, τόσο σε θεσμικό, 
όσο και σε οικονομικό επίπεδο. 
Ωστόσο, η αναπτυξιακή προοπτική 
της περιοχής εξαρτάται και από μια 
σειρά έργα και δράσεις εκ μέρους 
της Πολιτείας. Η ανατολική πλευρά 
του πολεοδομικού συγκροτήματος 
παρουσιάζει εδώ και τουλάχιστον 
δύο δεκαετίες μεγάλη οικιστική 
ανάπτυξη, ενώ και πολλές επιχει-
ρήσεις, κυρίως του τριτογενούς 
τομέα, επιλέγουν αυτήν την περιοχή 
για την εγκατάστασή τους. Ο δήμος 
Θέρμης βρίσκεται στην κορυφή 
αυτών των επιλογών καθώς είναι η 
περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό 
εποικισμού, δεχόμενη κάθε χρόνο 
περισσότερους από χίλιους μόνι-
μους κατοίκους.

Το γεγονός αυτό υποχρέωσε το 
δήμο Θέρμης να θέσει ως πρώτη 
προτεραιότητά του την κατασκευή 
έργων υποδομής τα οποία είναι ανα-
γκαία για την περιοχή προκειμένου 
να ανταποκριθεί με επάρκεια στην 
συνεχιζόμενη πληθυσμιακή αύξηση. 
Έτσι προχώρησε στη σταδιακή κατα-
σκευή δικτύων αποχέτευσης, σχεδόν 
σε όλους τους οικισμούς. Ελάχιστοι 
είναι αυτοί, κυρίως ορεινοί οικισμοί, 
οι οποίοι απέμειναν ακόμη χωρίς 
δίκτυα αποχέτευσης τα οποία έχουν 
δρομολογηθεί και θα κατασκευα-
στούν το αμέσως προσεχές διάστημα. 
Παράλληλα, κατασκευάζεται ο νέος 
μεγάλος βιολογικός σταθμός ο οποί-
ος θα διαχειρίζεται τα λύματα όλων 
των οικισμών του δήμου Θέρμης. 
Συνεχείς είναι και οι παρεμβάσεις με 
στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας 
του δικτύου ύδρευσης, αλλά και της 
επάρκειάς του.

Τα τελευταία χρόνια, στην επέκτα-

Δήμος Θέρμης: Πόλος έλξης 
για μόνιμη κατοικία και επιχειρήσεις

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
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χειμώνα που θα τον περάσουμε υπό την 
σκιά του κορονοϊού. Τι πρέπει να γί-
νει ώστε η Θεσσαλονίκη να μην 
βρεθεί στην δύσκολη θέση 
που βρέθηκε πέρσι τον 
Νοέμβριο;

 Η Θεσσαλονίκη, 
όπως κάθε άλλη 
πόλη μπορούν 
δυστυχώς, από 
τη μια στιγμή 
στην άλλη να 
βρεθούν στο 
κόκκινο. Το 
μόνο που χρει-
άζεται για να μη 
γίνει αυτό είναι 
να εμβολιαστού-
με όλοι και να 
τηρούμε τα μέτρα. 
Δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος προστασίας 
από τον κορονοϊό. Τα 
εμβόλια και τα μέτρα θα 
μας οδηγήσουν στην κανονι-
κότητα. 

Στηρίζετε έμπρακτα τα δυτικά της 
πόλης. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν 
περισσότερες κινήσεις αναβάθμισης και 
εξέλιξης της περιοχής, και ταυτόχρονα 
καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής των 
πολιτών ;

Οι Δυτικές Συνοικίες έχουν το νεότερο 
ανθρώπινο δυναμικό στη Θεσσαλονίκη 
και με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψουμε 
να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και την Ελ-
λάδα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι ο 
παλμός της νεολαίας χτυπάει Δυτικά. Μια 
βόλτα στην πλατεία Ευόσμου αρκεί για 
να πείσει τον οποιοδήποτε. Η αναβάθ-
μιση των περιοχών αυτών γίνεται αργά, 
αλλά με σταθερό ρυθμό. Ανοικοδόμηση 
υπάρχει και αρκετοί συμπολίτες μας 
μετακομίζουν δυτικά, ενώ παράλληλα 
ιδρύονται στην περιοχή μαγαζιά, δικηγο-
ρικά γραφεία κλπ βάζοντας θεμέλια και 
προοπτικές για το μέλλον. 

Αλήθεια, εσείς πως βλέπετε την ανά-
πλαση της πλατείας Αριστοτέλους; Είστε 
από εκείνους που είναι υπέρ ή κατά της 
πρότασης να τοποθετηθούν μεταξύ άλ-
λων και φοίνικες;

 Η Πλατεία Αριστοτέλους είναι ο κα-
θρέφτης της Θεσσαλονίκης. Είναι λογικό 
ο κάθε Δήμαρχος να θέλει να βελτιώσει 
αυτόν τον «καθρέφτη». Έχω εμπιστοσύ-
νη στο Δήμαρχο, άλλωστε αν το σχέδιο 
της ανάπλασης περιέχει κάτι που δεν 
ταιριάζει με την αισθητική της πόλης, 
στην πορεία μπορεί να αλλάξει. 

Το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλο-
νίκης έχει αρκετά «μελανά» σημεία; Εί-
ναι εφικτό να αποκτήσει την αίγλη που 
του αρμόζει;

 Το όραμα κάθε Θεσσαλονικιού είναι 
να δημιουργηθεί ένα ενιαίο παραλια-

κό μέτωπο από τη μια άκρη του 
νομού στην άλλη. Εκπονού-

νται μελέτες και σύντομα 
θα συζητάμε για ένα 

πολύ μεγάλο έργο 
που θα αλλάξει 

ριζικά τη ζωή μας 
και αυτό δεν 
είναι υπερβολή. 
Ήρθε η ώρα της 
Θεσσαλονίκης! 
Το παραλιακό 
μέτωπο, το 
μετρό, το Αση-
μένιο Βέλος, 

το flyover, η σύν-
δεση Λιμανιού με 

ΠΑΘΕ και σιδηρό-
δρομο, καθώς και οι 

μεγάλες επενδύσεις 
(Thessintec, Pfizer κλπ) 

θα αλλάξουν για πάντα τη 
Θεσσαλονίκη και καθιστώντας 

την μια ανθρώπινη πόλη στην 
οποία θα χαίρεσαι να ζεις, να εργάζε-

σαι και να επισκέπτεσαι!  

Με το βλέμμα και το 
ενδιαφέρον στραμμένο 
πάντα στη Θεσσαλονίκη 

ο καρδιολόγος και πολιτευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρα-
τία, Διαμαντής Γκολιδάκης δηλώνει 
αισιόδοξος για την εξέλιξη των με-
γάλων έργων στη πόλη, όπως την 
επικείμενη ολοκλήρωση του Μετρό. 

 
Ποια προβλήματα χρήζουν άμε-

σης επίλυσης αυτή τη στιγμή στη 
Θεσσαλονίκη;

Οι συγκοινωνίες στην πόλη 
σίγουρα αποτελούν το υπ’ αριθμόν 
1 πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που 
ευτυχώς βαδίζει προς οριστική λύση. 
Η αύξηση των λεωφορείων και κατ’ 
επέκταση των δρομολογίων του 
ΟΑΣΘ έχουν βελτιώσει αισθητά την 
κατάσταση με το χάος που επι-
κρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. 
Παράλληλα, η τελεσίδικη απόφαση 
του ΣτΕ για το Μετρό βάζει τέλος σε 
μια περίοδο απραξίας και σύντομα η 
Θεσσαλονίκη θα έχει τη συγκοινωνία 
που της αξίζει. 

 Οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. 
Πιστεύετε πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην καταπολέμηση του τραγικού 
φαινομένου από την κυβέρνηση;

Ήδη η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει 
τις προθέσεις της σε αυτό το ζήτη-
μα, το οποίο δεν είναι αποκλειστικά  
αστυνομικό, αλλά βαθιά κοινωνικό. 
Κάθε μορφή βίας είναι αποκρουστι-
κή, πόσο μάλλον η βία εναντίον των 
γυναικών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
έχει μιλήσει για αύξηση των ποι-
νών, γεγονός που θα λειτουργήσει 
παραδειγματικά. Φυσικά, είναι θέμα 
παιδείας και πρέπει από το σχολείο 
και την οικογένεια να καλλιεργείται 
ο σεβασμός στην αξία της ζωής κάθε 
ανθρώπου.

Έχουμε μπροστά μας ακόμη έναν 

Ήρθε η ώρα της Θεσσαλονίκης!
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (THESSINTEC, PFIZER ΚΤΛ) ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ, ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΑΙ

στη Φιλίππα ΒλαστούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο καρδιολόγος και πολιτευτής της ΝΔ Διαμαντής Γκολιδάκης στην karfitsa 
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λονίκη με μετόχους τους Διαχειριστές 
της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Bουλγαρίας 
(ESO-EAD), της Iταλίας (Terna) και της 
Ρουμανίας (Transelectrica), το οποίο 
εγκαινιάστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021. 
Στόχος του SEleNe CC είναι ο συντονισμός 
και η εύρυθμη λειτουργία των Συστημά-
των Μεταφοράς της περιοχής και συνιστά 
ένα σημαντικό βήμα εναρμόνισης με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή 
μετάβαση.

Σε επίπεδο υποδομών, το 2022 ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη δια-
συνδετική γραμμή  400 kV μεταξύ Ελλά-
δας και Βουλγαρίας, με τον διαγωνισμό 
για το ελληνικό τμήμα να προκηρύσσεται 
το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κορμός 
του βόρειου ηλεκτρικού συστήματος 
πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω καθώς 
το 2027 θα τεθεί σε λειτουργία και η νέα 
Γραμμή Μεταφοράς 400 kV στην περιοχή 
της Θράκης (Φίλιπποι-Νέα Σάντα), που 
θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη απορρό-
φηση καθαρής ενέργειας. Μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας η Θράκη σχεδιάζεται να 

αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο της 
ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά του Βο-
ρειανατολικού Αιγαίου.

Τα σχέδια του Διαχειριστή στη βόρεια 
Ελλάδα επεκτείνονται και στο πεδίο των 
διεθνών διασυνδέσεων. Πέραν της Ιταλί-
ας με την οποία βρίσκεται σε προχωρημέ-
νη ωρίμανση νέα διασύνδεση 500-1.000 
MW, επιπλέον διασυνδέσεις μελετώνται 
με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρ-
κία. 

Αιγαίο και Κρήτη 
μπαίνουν στην «πρίζα»
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όλα 

σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου θα διασυν-
δεθούν με το χερσαίο σύστημα εξασφα-
λίζοντας αξιόπιστη, φθηνή και πράσινη 
ηλεκτροδότηση. Με τις βόρειες Κυκλάδες 
να έχουν πλέον ενταχθεί στην οικογένεια 
των διασυνδεδεμένων νησιών, σειρά 
παίρνουν με ορίζοντα το 2024 η Σαντορί-
νη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέρι-
φος σε μία επένδυση 400 εκατ. ευρώ, με 
συγχρηματοδότηση 165 εκατ. ευρώ από 

το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Νωρίτερα, το 2022, η Σκιάθος θα 

ενταχθεί στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, 
προσφέροντας σταθερή ηλεκτροδότη-
ση για τις βόρειες Σποράδες και μέχρι το 
2029 θα ακολουθήσουν τα Δωδεκάνησα 
και τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαί-
ου, σε έναν νέο κύκλο πράσινων επενδύ-
σεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ και 
το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς απο-
τέλεσε το καλοκαίρι του 2021 η ολο-
κλήρωση και λειτουργία της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Η 
«διασύνδεση των ρεκόρ» με το μεγα-
λύτερο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος στον κόσμο, σηματοδότησε την 
αντίστροφη μέτρηση για την ενεργειακή 
απομόνωση της Κρήτης. Επόμενο βήμα, 
η «μεγάλη» διασύνδεση Κρήτης-Αττι-
κής, μία εμβληματική επένδυση 1 δισ. 
ευρώ που κατασκευάζει η θυγατρική του 
ΑΔΜΗΕ, Ariadne Interconnection με ορί-
ζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

Σε ενεργειακό κόμβο εξελίσ-
σεται η Βόρεια Ελλάδα μέσα 
από τα έργα του Ανεξάρτη-

του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Με ένα 
δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα 
την προσεχή δεκαετία, ο Διαχειρι-
στής επισπεύδει την αναβάθμιση του 
ηλεκτρικού συστήματος στα βόρεια 
σύνορα που αποτελούν κρίσιμο 
ενεργειακό σταυροδρόμι με τα 
γειτονικά κράτη.

Τα πράσινα πλάνα του ΑΔΜΗΕ 
επεκτείνονται και στην υπόλοιπη 
χώρα. Με έργα συνολικού ύψους 5 
δισ. ευρώ μέχρι το 2030, ο Διαχειρι-
στής δημιουργεί σύγχρονες υποδομές 
σε θάλασσα και στεριά θέτοντας τα 
επόμενα χρόνια το Σύστημα Μεταφο-
ράς σε τροχιά διπλασιασμού και βάζο-
ντας τα θεμέλια για τη νέα εποχή της 
καθαρής ενέργειας.

Πρόκειται για έργα με εξίσου ση-
μαντικά οικονομικά οφέλη καθώς 
με τη λειτουργία τους ανοίγουν τον 
δρόμο για την μείωση των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβα-
ρύνουν τους πολίτες ολόκληρης της 
χώρας. Η εξοικονόμηση από τα έργα 
που υλοποιήθηκαν την τελευταία τρι-
ετία αγγίζει σήμερα τα 500 εκατ. ευρώ 
και υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το 
1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. 

Ενισχύεται ο βόρειος κορμός του 
ηλεκτρικού συστήματος

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα έργα 
του ΑΔΜΗΕ στη Βόρεια Ελλάδα που 
αποκτά στρατηγική σημασία για την 
ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης 
περιοχής και την ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχή έχει γίνει ήδη με την 
ίδρυση και λειτουργία του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Ενέργειας SEleNe 
CC (Southeast Electricity Network 
Coordination Center) στη Θεσσα-

ΑΔΜΗΕ: Η Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη των 
διεθνών διασυνδέσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ορατά και μετρήσιμα και αποδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα της μητροπολι-
τικής διοίκησης. 

Η καλή συνεργασία με τους 
Δημάρχους «αποδίδει καρ-
πούς».

Αυτό που λέμε Μητρο-
πολιτικότητα στην πράξη.

Στην Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης που διαχειρίζο-
μαι έχουν ενταχθεί και 
υλοποιούνται 116 έργα 
μικρά και μεγάλα για 8 
Δήμους.

Είμαστε πλέον 
έτοιμοι να διευρύνουμε το 
πρόγραμμα στο νέο ΕΣΠΑ, 
εντάσσοντας στην περιοχή 
εφαρμογής και τμήματα των 
υπόλοιπων δήμων.

Η πρόκληση της Θεσσαλονίκης όπως 
και όλης της χώρας είναι ο τουρισμός. 
Ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης βλέπετε την Θεσσαλονίκη 
να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό επιδιώκουμε. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας 

δουλέψαμε προς αυτή την κατεύθυνση 
στον Οργανισμό. Αξιοποιήσαμε και εφαρ-
μόσαμε όλα τα τεχνολογικά εργαλεία και 
την επιστημονική γνώση. 

Ενισχύσαμε το ψηφιακό μάρκετινγκ.
Με στοχευμένες κινήσεις καταφέ-

ραμε να κρατήσουμε την Θεσσαλονίκη 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 
παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Επιλέξαμε την στρατηγική του μάρ-
κετινγκ περιεχομένου δημιουργώντας 
οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητα 
που λειτούργησε πολλαπλασιαστικά στη 
διάχυση του brand της πόλης.

Αποτέλεσμα;
Σ΄ένα «καλοκαίρι μετ’εμποδίων» τα 

στοιχεία του Αυγούστου του 2021 για την 

Θεσσαλονίκη άγγιξαν και πολλές φορές 
ξεπέρασαν τα αντίστοιχα του 2019.

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε αστα-
μάτητα για κάθε μέρα του χρόνου που 
μπορεί να προσελκύσει τουρίστες.

Ήδη δημιουργήσαμε την ατζέντα 
συμμετοχής μας σε διεθνείς εκθέσεις, σε 
άρρηκτη συνεργασία με τα γραφεία ΕΟΤ 
του εξωτερικού.

Έχουμε σχεδιάσει digital καμπάνιες 
με μεγάλο volume και ετοιμάζουμε ένα 
project-έκπληξη με την οπτικοποίηση 
των μύθων της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος τρέχουν κάποιες σταθερές 
ψηφιακές καμπάνιες σε 15 χώρες-στό-
χους προσαρμοσμένες στις τρέχουσες 
συνθήκες.

Η Θεσσαλονίκη από τη γεωγραφική 
της θέση είναι ιδιαίτερα σημαντική ως 
ένας προορισμός για όλες τις εποχές του 
χρόνου. 

Έχουμε ανεξάντλητο ιστορικό, 
πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα. 

Πρόσφατα σε μία διαδικτυακή 
συνάντηση, Γάλλοι τη χα-

ρακτήρισαν ως Premium 
προορισμό, καθώς οι ξενο-
δοχειακές της υποδομές 
είναι εξαιρετικές.

Δεν υπάρχει 
θεματική μορφή 
τουρισμού που να μην 
την προσφέρει η πόλη 
μας. Ήδη τα τελευταία 

χρόνια καταγράφαμε 
αυξητικές τάσεις στον 

γαστρονομικό τουρισμό ( Η 
Θεσσαλονίκη είναι άλλωστε 

σταυροδρόμι γεύσεων Ανατο-
λής και Δύσης), στο θρησκευτικό 

τουρισμό, στον ιαματικό και στον 
τουρισμό Υγείας. Στον συνεδριακό κερδί-
ζουμε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη 
των πόλεων.

Μετά από ένα χρόνο 
«σιγής» η 85η Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης 

σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την 
πόλη; Είναι σημαντική στιγμή. Και 
για την έκθεση που θα λειτουργήσει 
για πρώτη φορά στο πλαίσιο συγκε-
κριμένων μέτρων προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και για 
την πόλη. 

Φέτος θα δούμε τις προτάσεις των 
αρχιτεκτονικών ομάδων που έχουν 
περάσει στην τελική φάση του Διε-
θνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και 
Συνεδριακού Κέντρου. Η ανάπλαση 
είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την 
τοπική οικονομία. Μετατρέπει την 
Θεσσαλονίκη σε ένα επιχειρηματικό 
hub για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
αλλά και σε ένα ελκυστικό τουριστικό 
προορισμό.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας έχει την ανάπλαση της έκθεσης 
μέσα στην ατζέντα των μεγάλων 
έργων που υλοποιούνται, έχοντας 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους 
πόρους.

Στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης βλέπουμε ότι προχωράτε 
τα έργα της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με γοργούς ρυθμούς. Ποιο 
είναι το πλάνο σας για το μέλλον;

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πια 
μπροστά σε μία νέα προοπτική που  
δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες 
και μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική 
πνευματική πολιτισμική μητρόπολη 
των Βαλκανίων. 

Η δουλειά που κάνουμε στην 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλο-
νίκης λειτουργεί σαν «επιταχυντής» 
ανάπτυξης.

Τα έργα που υλοποιούνται είναι 

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί 
σε Μητρόπολη των Βαλκανίων

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η αντιπεριφερειάρχης Κ.Π.Μ. Βούλα Πατουλίδου στην «Κ»
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λονίκης σε ότι αφορά την έκδοση της 
νέας κανονιστικής, τον συντονισμό μας 
με το ΑΤ Λευκού Πύργου για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων των 
επαγγελματιών που άπτο-
νται τις αρμοδιότητας της 
αστυνομίας, την επιδότηση 
συμμετοχής των μελών 
του ΕΕΘ στις εκθέσεις 
ΔΕΘ και Beyond, την 
παρουσία υπουργών, 
αρμόδιων για επαγγελ-
ματικά και ασφαλιστικά 
ζητήματα, σε συνελεύ-
σεις μας και σε ανοιχτές 
εκδηλώσεις, με στόχο 
την ενημέρωση αλλά και 
απαντήσεις σε ζητήματα 
του επαγγελματικού κλάδου 
κ.α

Ανανάθμιση δεξιοτήτων, 
«upskilling» ή «reskilling»

Η ανάκαμψη μετά την πανδημία 
θα συνοδευτεί με την ανάγκη για την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και την ενίσχυση 
των επαγγελματικών προσόντων των 
επαγγελματιών. Εκτός από την υλοποί-
ηση σεμιναρίων του ΕΦΕΤ και Τεχνικού 
Ασφαλείας, τα οποία ήδη διενεργούνται 
και στοχεύουν στην κατάρτιση του προ-
σωπικού των επιχειρήσεων στα αντίστοι-
χα θέματα, δύναται να πραγματοποιηθεί 
διεύρυνση των παραπάνω θεματικών 
ενοτήτων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στήριξης Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας
Η δημιουργία τμήματος καινοτομικής 

επιχειρηματικότητας στο επιμελητήριο 
μας και η σύναψη μνημονίου συνεργασί-
ας με το Διεθνές Κεντρο Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
της Cisco, αποτελούν ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν και θα μας βοηθή-
σουν να συμβάλουμε ενεργά στη στήριξη 
της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
διοργανώνωντας ημερίδες, σεμινάρια και 

προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγη-
σης των μελών μας.

Κοινωνική Ευθύνη
Σε μια κοινωνία όπου προτεραιότητα 

πρέπει να έχει η προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής και η διασφάλιση της κοινωνι-
κής συνοχής, το επιμελητήριο μας, από 
την πρώτη στιγμη της πανδημίας δήλωσε 
παρών προχωρώντας σε ΔΩΡΕΑ μηχα-
νημάτων κόστους 100000€ στο ΑΧΕΠΑ 
και διενεργώντας σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ΔΩΡΕΑΝ rapid test για τους 
επαγγελματίες της περιοχής μας. 

Ο βασικότερος σκοπός του επιμελη-
τηρίου μας είναι η, με κάθε τρόπο, στή-
ριξη του επαγγελματικού κλάδου καθώς 
αυτός λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας  και αποτελεί 
το βασικό πυλώνα σταθερότητας της 
ελληνικής κοινωνίας. Με στοχευμένες 
δράσεις και παρεμβάσεις στο παρόν, 

επενδύουμε στο μέλλον! 

*Ο Άκης Πούλακας είναι επι-
χειρηματίας, μέλος του ΔΣ του 

Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης και 

πρόεδρος της Επιτροπής 
Νεοφυών Επιχειρήσεων

Οι προετοιμασίες του επι-
χειρηματικού κλάδου για 
έναν ακόμα απρόβλεπτο 

και δύσκολο χειμώνα έχουν ήδη ξε-
κινήσει. Όπως όλα δείχνουν μπορεί 
να μην υπάρχουν καθολικά μέτρα 
τύπου lockdown, όμως ακόμα και οι 
κατά τόπους παρεμβάσεις ή η επιβο-
λή μέτρων που περιορίζουν την 
ελέυθερη λειτουργία της αγοράς, 
Θα δημιουργήσουν ξανά συνθήκες 
πίεσης και σε αρκετές περιπτώσεις 
οικονομικής ασφυξίας, μακριά από 
τη συνήθη κανονικότητα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην πρώτη 
γραμμή διαδραματίζοντας ενεργό 
και ουσιαστικό ρόλο στη δύσκολη 
συγκυρία που αντιμετωπίζουμε, 
παρεμβαίνοντας θετικά στην προ-
σπάθεια του κρατικού μηχανισμού & 
λειτουργώντας υποστηρικτικά προς 
τις επιχειρήσεις.

Πιστοί λοιπόν στην αποστολή μας 
για την στήριξη και υποβοήθηση των 
μελών μας το επιμελητήριο μας έχει 
ήδη αναλάβει κομβικό ρόλο στην 
ανασυγκρότηση του επιχειρείν της 
πόλης μας στη μετά COVID εποχή, 
μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, 
όπως:

Παρεμβάσεις για την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση ζητήματων 
που αφορούν  στην αγορά και το 
επιχειρείν

Πραγματοποίηση στοχευμένων 
επαφών με παραγωγικούς και εκτε-
λεστικούς φορείς της πόλης μας και 
της κεντρικής διοίκησης με σκοπό 
την αμφίδρομη ενημέρωση για πρό-
βλήματα και ζητήματα που αφορούν 
στην καθημερινότητα των επαγγελ-
ματιών της περιοχής μας. Ενδεικτικά 
πρέπει να αναφέρουμε την επί μήνες 
συνεργασία μας με τον Δήμο Θεσσα-

Επιχειρείν  2.0  - Κομβικός ο ρόλος του ΕΕΘ στην ανασυγκρότηση 
του επιχειρείν της πόλης μας, στη μετά COVID εποχή

Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Του Άκη Πούλακα*OPINION
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“Το Ξινόμαυρο του κτήματος και οι ετικέτες που το περιλαμβάνουν, προέρχεται από 
αμπελώνες από 25 έως 103 ετών, εμφιαλώνεται αφιλτράριστο και είναι από τα συ-
ναρπαστικότερα κρασιά μας  με κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις “
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Ο Άγγελος  Ιατρίδης, είναι ο εμπνευστής 
και δημιουργός του project «Κτήμα 
ΑΛΦΑ» το οποίο παράγει ετικέτες 

κρασιού που κέρδισαν κορυφαίες διεθνείς 
διακρίσεις αλλά και την προτίμηση Ελλήνων 
και ξένων καταναλωτών.  

Ο Θεσσαλονικιός οινοποιός προέρχεται από μια 
οικογένεια με μακρά παράδοση στην ζαχαροπλα-
στική! 

Ωστόσο, ένα μάθημα οινολογίας, όταν φοιτού-
σε στο Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ., ήταν η αρχή μιας 
μεγάλης πορείας μύησης στην τέχνη του κρασιού.  
Σπούδασε, ερεύνησε, διεύρυνε τις γνώσεις του και 
εργάστηκε σε μεγάλες οινοποιητικές εταιρείες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Θα μπορούσε να παραμείνει ένας ακριβοπλη-
ρωμένος οινολόγος, ωστόσο το ανήσυχο πνεύμα 
του και η αγάπη του για το καλό κρασί τον οδήγη-
σαν  στην δημιουργία του δικού του αμπελώνα και 
του δικού του οινοποιείου. Συνεταιρίστηκε με τον 
αμπελουργό Μάκη Μαυρίδη και το Κτήμα ΑΛΦΑ 
στο Αμύνταιο της Φλώρινας από τα πρώτα χρόνια 
της δημιουργίας του κατέκτησε μια σπουδαία θέση 
στον παγκόσμιο οινικό χάρτη. 

Είστε από οικογένεια με παράδοση στη ζα-
χαροπλαστική. Εσείς όμως ακολουθήσατε τους 
…δρόμους του κρασιού. Τι ήταν αυτό που σας 
οδήγησε να ασχοληθείτε με την οινογνωσία και 
στη συνέχεια με την οινοποιεία;    

Μεγάλωσα σε οικογένεια που είχε παράδοση 
γενεών στη γαστρονομία. Η γεύση, το άρωμα, οι 
πολλαπλές γευστικές μνήμες, έχουν «εμποτίσει» 
την ιστορία της οικογένειάς μου. Η άσκηση της 
οινολογίας αποτελεί πράξη σύνθεσης τέχνης και 
τεχνικής. Ακριβώς έτσι μπορεί να περιγραφεί και η 
ζαχαροπλαστική. Το «μπόλιασμά» μου με το χώρο 

« To κρασί είναι 
καθρέφτης της ψυχής 
του οινοποιού» 

Το «Κτήμα ΑΛΦΑ» 
κατέκτησε μια σπουδαία 

θέση στον παγκόσμιο 
οινικό χάρτη. 

Ο Αγγελος Ιατρίδης
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του κρασιού έγινε όντας φοιτητής στο τμήμα Χημείας του 
ΑΠΘ. Αφορμή για να ασχοληθώ περισσότερο με το κρασί 
ήταν μια εργασία στο μάθημα Οινολογίας. Αφού τελείω-
σα τις σπουδές μου έκανα πρακτική σε οινοποιεία στην 
Γαλλία. Εργάστηκα σε διάφορες περιοχές γιατί ήθελα να 
πάρω γνώσεις σχετικά με διάφορα στυλ κρασιών. Στο 
Bordeaux, στο Madiran, στην Αλσατία, στην κοιλάδα του 
Ροδανού και στην Καμπανία. Το όνειρο κάθε οινολόγου 
όμως είναι να φτιάξει το δικό του κρασί. Το κρασί είναι ο 
καθρέφτης της ψυχής του οινοποιού.   

Πως ξεκίνησε το κτήμα ΑΛΦΑ ; Πως γεννήθηκε 
η ιδέα για την  δημιουργία του δικού σας αμπελώ-
να και γιατί στο Αμύνταιο της Φλώρινας; Μέσα από 
αυτή την δουλειά γνώρισα και τον μετέπειτα συνέταιρο 
μου, τον Μάκη Μαυρίδη, 3ης γενιάς αμπελουργό από τη 
Φλώρινα. Το 1995 ξεκινήσαμε την εγκατάσταση αμπε-
λώνων για το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ.  Αυτή τη στιγμή ο αμπελώ-
να μας, που είναι ιδιόκτητος και ένας από τους μεγαλύ-
τερους ενιαίους αμπελώνες της Ελλάδας, εκτείνετε σε   
2.200 στρέμματα.  

Το κρασί είναι σύνθεση πολλών παραμέτρων και 
η δική μας δουλειά είναι που αναδεικνύει τη ταυτότη-
τα του κρασιού. Είχα την τύχη να οινοποιήσω σχεδόν 
σε όλη την Ελλάδα και η επιλογή του Αμυνταίου δεν 
ήταν μια τυχαία επιλογή. Συγκεντρώνει μοναδικά στοι-
χεία ενός σπουδαίου αμπελοοινικού ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
όπως αμμώδη ασβεστολιθικά εδάφη εξαιρετικής απο-
στραγγιστικής ικανότητας, ισορροπημένες θερμοκρασι-
ακές διαφορές μέρας-νύχτας, εξαιρετικό ανάγλυφο και 
προσανατολισμό των αμπελώνων αλλά και υψόμετρο. 
Ο ενιαίος αμπελώνας του κτήματος ΑΛΦΑ βρίσκεται σε 
υψόμετρο 580 μέχρι 780 μέτρα.  Ήθελα μια περιοχή που 
θα μπορούσε να υποστηρίξει κρασιά με πολύ ιδιαίτε-
ρο-μοναδικό χαρακτήρα.  

Η δημιουργία αμπελώνα αποδείχθηκε τελικά μια 
καλή επιχειρηματική κίνηση;  Η δημιουργία αμπελώνα 
από μόνη της ως ενέργεια , αποτελεί την πλέον εξιδανι-
κευμένη επιχειρηματική κίνηση με την στενή έννοια του 
όρου. Επιχειρείς ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς τομείς, 
που έχουν σχέση με την φύση και τα κάθε λογής και-
ρικά φαινόμενα που σε απειλούν και σε προστατεύουν 
ταυτόχρονα, με τους ανθρώπους που οφείλεις να τους 
εκπαιδεύεις, να τους καθοδηγείς και να τους εμπνέεις 
σε μία από τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες και τα τέλος 
τα μέσα και τον χρόνο τον οποίο οφείλεις να διαθέτεις 
εάν επιθυμείς να επιτύχεις το καλύτερο ποιοτικό αποτέ-
λεσμα.  Όλα αυτά σημαίνουν ότι το ρίσκο είναι ιδιαίτερα 
υψηλό γιατί εκτός από την οικονομική έκθεση την οποία 
οφείλεις την διαχειρίζεσαι με “θρησκευτική ευλάβεια” 
υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας του καιρού τον 
οποίο θα πρέπει να διαχειριστείς ως σύμμαχο. Η δημι-
ουργία αμπελώνα είναι η ιδανικότερη επένδυση όταν και 
μόνο όταν μπορείς να ικανοποιείς αδιάκοπα τις ανάγκες 
του, διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί η απόλυτα κατα-
στροφική κίνηση.  

Πόσες και ποιες ετικέτες παράγετε και ποια είναι η 
πιο εμπορικά επιτυχημένη;   

Το portfolio του κτήματος ALPHA περιλαμβάνει 16 
ετικέτες.  Η ναυαρχίδα του κτήματος είναι το SMX KTHMA 
ΑΛΦΑ ερυθρό. Το Ξινόμαυρο του κτήματος και οι ετικέτες 
που το περιλαμβάνουν, προέρχεται από αμπελώνες από 
25 έως 103 ετών, εμφιαλώνεται αφιλτράριστο όπως και 

τα περισσότερα κρασιά μας και είναι από τα συναρπαστι-
κότερα και με κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις κρασιά 
του κτήματος. Σπουδαίες ετικέτες μας είναι το ΚΤΗΜΑ 
ΑΛΦΑ ΡΟΖΕ Ξινόμαυρο μαζί με την Μαλαγουζιά Χελώ-
νες και Ασύρτικο καθώς και τις διεθνείς ποικιλίες Syrah, 
Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Tannat.   Το 
ΩΜΕΓΑ, το γλυκό κρασί του κτήματος από τις ποικιλίες 
Μαλαγουζιά και Gewurtztraminer ,με το οποίο συμπλη-
ρώνεται η λίστα από το ΑΛΦΑ ως το ΩΜΕΓΑ. 

Μέχρι που «ταξιδεύουν» τα κρασιά σας;  Το κτή-
μα ΆΛΦΑ εξάγει σε 35 χώρες, το 35% της παραγωγής. 
Η εξαγωγική μας δραστηριότητα επικεντρώνεται στη 
Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς), σε Γερμανία, Ιαπωνία, 
Αυστραλία, Κύπρο, Νότιο Κορέα, Κίνα, Βέλγιο, Ολλανδία.  
Το ποσοστό αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο. 

 Η πανδημία επηρέασε και πόσο την παραγωγή, 
την πώληση αλλά και τις εξαγωγές;  Η εμπορική 
ανάπτυξη του κτήματος έχει επηρεαστεί από το κλείσιμο 
ειδικά της εστίασης αλλά και του τουρισμού γενικότερα. 
Εκτιμούμε όμως ότι, το άνοιγμα της εστίασης σε συνδυ-
ασμό με το άνοιγμα του τουρισμού θα προκαλέσει σημα-
ντική αύξηση της κατανάλωσης κρασιού για το επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της επιχείρησής 
σας και ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία σας; Κα-
λούμαστε να εκπροσωπήσουμε τον ελληνικό αμπελώνα 
και τον ελληνικό οίνο σε όλη την υφήλιο.  Ο απόλυτος 
στόχος είναι να είναι απαραίτητη σε κάθε λίστα κρασιού 
ανά την υφήλιο η παρουσία των κρασιών του Αμυνταίου. 
Χωρίς καμία αμφισβήτηση, οι γηγενείς ποικιλίες είναι το 
μεγάλο μας όπλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα 
ξεκάθαρο στίγμα στο παγκόσμιο οινικό γίγνεσθαι.  

Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο κρασί; Ποιο 
μπουκάλι θα ανοίγατε για να «πανηγυρίσετε» μια 
επιτυχία σας και ποιο θα πίνατε σε μια δύσκολη στιγ-
μή σας; Πιστεύω ότι κάθε μέρα είναι τόσο σπουδαία 
που, από μόνο του το γεγονός αυτό αποτελεί τεράστια 
επιτυχία. Αυτή την χαρά που μας δίνει καθημερινά η 
ζωή μπορούμε να την συνδυάσουμε με κάποια από τις 
ετικέτες μας: ένα ροζέ Ξινόμαυρο, μία λευκή Μαλαγου-
ζιά, ένα τσαχπίνικο Ασύρτικο, ένα αρωματικό Sauvignon 
blanc, ένα πολύπλοκο Chardonnay, ένα φινετσάτο ερυ-
θρό Ξινόμαυρο ή τον μεγάλο του αδελφό Reserve από 
τα εκατονταετίας αμπέλια του Ξινόμαυρου, αλλά και το 
πληθωρικό ερυθρό ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ SMX και βέβαια το πο-
λυδιάστατο Alpha One.  

Οι Έλληνες αγαπούν το ποιοτικό κρασί́ ; Οι 
19.000 επισκέπτες του κτήματος το 2019 με το που 
λειτούργησε το νέο επισκέψιμο στο Κτήμα αποτελούν 
τρανή απόδειξη ότι ο Έλληνας όχι μόνο ενδιαφέρεται για 
το ποιοτικό κρασί αλλά μπορεί να το αναγνωρίζει και μά-
λιστα να παρακολουθεί και την εξέλιξή του.  

 Υπάρχουν κάποια «tips” ώστε να επιλέξει κά-
ποιος ένα ποιοτικό κρασί ενώ δεν έχει ιδιαίτερες 
γνώσεις; Αυτό αποτελεί μία πρόσκληση στον κατανα-
λωτή να επισκεφθεί τα οινοποιεία, να ρωτήσει για όλες 
τις απορίες που έχει τον οινοποιό και σιγά σιγά θα μπαίνει 
στον πολύ όμορφο κόσμο του κρασιού. Το καλό κρασί 
είναι αυτό που μας αρέσει, μας ταξιδεύει μας γεμίζει μο-
ναδικές εμπειρίες και είναι αποκλειστικά το εμφιαλωμέ-
νο.  

« To κρασί είναι 
καθρέφτης της ψυχής 
του οινοποιού» 
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στη Φιλίππα ΒλαστούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χαρακτηριστικά όπως λέει 
σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa ο Προέδρος του ΔΣ 

του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας κ. Δημήτρης Χρόνης «ειδι-
κά στο πρώτο lockdown η αύξηση 
προσέγγισε το 30%, σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα την περασμένη 
χρονιά. Ο αριθμός των αιτήσεων για 
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, που 
κατατέθηκαν  το διάστημα Μαρτίου 
– Μαΐου 2020 ανήλθε στις 178 και 
συνολικά στο πεντάμηνο φτάσαμε 
σχεδόν τις 300 αιτήσεις».

Τι παρατηρήσατε να συμβαίνει 
όσο διήρκησαν τα Lockdown. Αυξή-
θηκαν ή μειώθηκαν οι ευρεσιτεχνίες; 
Ποιους κλάδους αφορούσαν;

Ο περιορισμός που βιώσαμε όλοι 
δεν έκαμψε την εφευρετικότητα των 
Ελλήνων, το αντίθετο. Τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Βι-
ομηχανικής Ιδιοκτησίας δείχνουν ότι 
πολλοί συμπολίτες μας τον χρόνο που 
πέρασαν σπίτι τον αξιοποίησαν για να 
μετουσιώσουν σε έργο, σε μια εφεύ-
ρεση μια ιδέα τους. 

Ειδικά στο πρώτο lockdown η αύ-
ξηση προσέγγισε το 30%, σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα την περασμέ-
νη χρονιά. Ο αριθμός των αιτήσεων 
για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, που 
κατατέθηκαν  το διάστημα Μαρτίου 
– Μαΐου 2020 ανήλθε στις 178 και 
συνολικά στο πεντάμηνο φτάσαμε 
σχεδόν τις 300 αιτήσεις. Ως προς τους 
κλάδους που αφορούσαν θα μου επι-
τρέψετε να είμαι φειδωλός, διότι, εκ 
του νόμου όλες οι αιτήσεις για διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας είναι απόρρητες 
για τους πρώτους 18 μήνες. Μπορώ 
όμως να πω ότι η πανδημία αποτέλε-
σε για κάποιους πηγή έμπνευσης είτε 
για μέσα προστασίας ή κυρίως για τε-
χνολογικές λύσεις παρακολούθησης 
ή αντιμετώπισης των συνεπειών όσων 

Στο lockdown αυξήθηκαν οι ευρεσιτεχνίες
Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ LOCKDOWN ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΧΡΟΝΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ .

Δημήτρης Χρόνης: 
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ζήσαμε.
Ο ΟΒΙ έχει την ευθύνη για τα Εμπορι-

κά Σήματα. Τι σημαίνει αυτό για την επι-
χειρηματικότητα; Πώς προστατεύεται 
μια επιχείρηση;

Το 2021 αποτελεί χρονιά ορόσημο 
για τον Οργανισμό. Μεταφέρθηκε στον 
Οργανισμό η αρμοδιότητα για τα Εμπορι-
κά Σήματα και έτσι, μετά από προσπάθει-

ες πολλών ετών, η Διανοητική Ιδιοκτησία 
στην Ελλάδα αποκτά ενιαία στέγη, όπως 
γίνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών 
παγκοσμίως. 

Ως «διανοητικά αγαθά» εννοούμε τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κα-
θώς επίσης και όλα τα άλλα άυλα αγαθά 
που προσθέτουν την αξία σε μια επιχεί-
ρηση. Κάθε επιχείρηση έχει διανοητικά 
αγαθά, τα οποία προσθέτουν εμπορική 
αξία. Τα εμπορικά σήματα προσδιορίζουν 
και εξασφαλίζουν την ποιότητα και την 
πηγή των αγαθών ή υπηρεσιών. Όπως 
η επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα 
περιοχών, ένα εμπορικό σήμα μπορεί να 
θεωρηθεί ιδιαίτερης αξίας για μια επιχεί-
ρηση. 

Η ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρ-
χής θα διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας 
ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής πολιτι-
κής για όλα τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας συμβάλλοντας στην ανάπτυ-
ξη της εθνικής Οικονομίας. Απώτερος 
σκοπός όλων των παραπάνω είναι η ενί-
σχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότη-
τας, ιδιαίτερα των ΜμΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, η δημιουργία συνθηκών 
διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, η 
προώθηση της ανοικτής καινοτομίας.

Κι αυτή είναι μόνο μία από τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός! 

Παράλληλα, δημιουργήσαμε την 
Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΕΑΒΙ). Πρόκειται για αυτοτελή 
υπηρεσία του ΟΒΙ που έχει ως στόχο  να 
συμβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρ-
τιση, ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών 
των επαγγελματιών της χώρας με την 
οργάνωση μαθημάτων, συνεδρίων, σε-
μιναρίων, συμποσίων, καθώς και εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, σε πρακτικά 
και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

Επίσης, λειτουργεί  Περιφερειακά 
Γραφεία ενημέρωσης του κοινού στη 
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο 
Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την 
Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, 
Κομοτηνή), καθώς και μία δορυφορική 
εστία πληροφόρησης σε συνεργασία με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
στην Αθήνα, με στόχο την παροχή πλη-
ροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε 
θέματα προστασίας της Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολο-
γικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο 

ελλαδικό χώρο. Έχουμε καθήκον να στη-
ρίξουμε την εφευρετικότητα, την καινο-
τομία και προπαντός την εφαρμογή τους 
και θα το κάνουμε με κάθε τρόπο μέσα 
από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ.

Τον Ιούνιο έγινε η  4η Απονομή Βρα-
βείων σε Έλληνες Εφευρέτες από τον 
ΟΒΙ. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι 
νικητές; Πού έχουν έφεση τελικά οι Έλ-
ληνες εφευρέτες; Πείτε μας επίσης πόσο 
σημαντική είναι η ύπαρξη των συγκε-
κριμένων βραβείων; Τι έχετε αποκομίσει 
από τη διοργάνωση τα τέσσερα χρόνια 
που πραγματοποιείται;

Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του 
Οργανισμού βρήκαμε αυτή την πολύ ση-
μαντική πρωτοβουλία να έχει εγκαταλει-
φθεί. Στη σημερινή εποχή, όπου η καινο-
τομία αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο για 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο 
θεωρούμε ότι η βράβευση των Ελλήνων 
εφευρετών πρέπει να καταστεί θεσμός 
και αυτό αποτελεί έναν από τους στόχους 
μας. Η ενθάρρυνση της εφευρετικότητας 
και της καινοτομίας είναι προτεραιότητα 
για κάθε κοινωνία που θέλει να δει τη 
ζωή της να γίνεται καλύτερη.

Είχαμε τη χαρά η 4η βράβευση εφευ-
ρετών να συμπέσει με την  επέτειο των 
100 ετών από το πρώτο χορηγηθέν 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 
Υπήρξαν τρεις κατηγορίες βραβείων, 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευ-
νητικού Κέντρου, για εργαζόμενους σε 
μικρομεσαία επιχείρηση και για ανεξάρ-
τητα φυσικά πρόσωπα. 

Οι εφευρέτες που βραβεύθηκαν προ-
έρχονται από διαφορετικά γεωγραφι-
κά σημεία της χώρας, όπως η Αττική, η 
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Πάτρα και 
το Ρέθυμνο, αποδεικνύοντας ότι αν μια 
ιδέα είναι πρωτοπόρα, αν υπάρχει σκλη-
ρή δουλειά και προσπάθεια μπορεί να 
μετουσιωθεί σε κάτι πολύτιμο. 

Επίσης, κατέστη φανερό ότι στη δημι-
ουργία δεν υπάρχουν όρια, αφού οι εφευ-
ρέσεις που βραβεύτηκαν καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τεχνολογικών πεδίων, όπως 
είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  
η Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια, η Ορθο-
δοντική Ιατρική, η Ιατρική και η Αγροδι-
ατροφή.

Η βράβευση των εφευρετών είναι 
τιμή στους πρωτοπόρους και παράδειγ-
μα για όλους όσοι μπορούν να ανοίξουν 
νέους δρόμους στην επιστήμη, την τε-

χνολογία, την οικονομία, τη ζωή.
Το πρόγραμμα AUTHENTICITIES «τρέ-

χει» και στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία 
με τον κεντρικό Δήμο. Πόσο έχει ωφελή-
σει την πόλη και τις επιχειρήσεις της το 
project αυτό;

Καταρχήν να σημειώσουμε ότι δεν 
είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της 
Θεσσαλονίκης. Είναι μια πόλη με ισχυρό 
γεωγραφικό, εμπορικό και οικονομικό 
αποτύπωμα όχι μόνο για την Ελλάδα, 
αλλά συνολικά για τα Βαλκάνια και τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Έχει ιστορία αιώνων που αποτυπώνε-
ται σε κάθε γωνιά της. Είναι μια πραγμα-
τικά «Αυθεντική Πόλη». 

Στοχεύοντας στην ανάδειξη και πι-
στοποίησή της ως ευρωπαϊκής «αυθεντι-
κής πόλης», βρίσκεται σε εξέλιξη η συ-
νεργασία μας με τον Δήμο με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφο-
ρούν στην καταπολέμηση του παραε-
μπορίου και της αγοράς παραποιημένων 
αγαθών. Ήδη είναι διαθέσιμη εφαρμογή 
για όλα τα κινητά με επιδίωξη τόσο την 
ad hoc ενημέρωση για τις δράσεις του 
Προγράμματος Authenticity όσο και τη 
δυνατότητα καταγγελίας συμβάντος  πα-
ραποίησης και πειρατείας. 

Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί σειρά 
δράσεων ενημέρωσης που ξεκινά από 
τα σχολεία, αλλά και σεμιναρίων στις 
διωκτικές αρχές. Από αυτό το Πρόγραμ-
μα μεγαλύτερος ωφελούμενος είναι οι 
τοπικές επιχειρήσεις τις οποίες πλήττει 
το παραεμπόριο και τα προϊόντα μαϊμού 
που εισρέουν στην αγορά. Ταυτόχρονα η 
Θεσσαλονίκη είναι μέλος ενός δικτύου 
ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν 
στο  Πρόγραμμα AUTHENTICITIES, ενι-
σχύοντας την προβολή της. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σχέδιο διαχείρισης κρίσης…
Για την αντιμετώπιση της επείγουσας 

κατάστασης που κληρονομήθηκε, εφαρμό-
στηκε σχέδιο διαχείρισης της κρίσης. 

Με την αμέριστη στήριξη της Κυβέρνη-
σης και ειδικά του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, διασφαλίστηκε η συνέχιση της 
λειτουργίας του ΟΑΣΘ, και ο Οργανισμός 
απαλλάχθηκε από τον βραχνά των χρεών 
προς το Δημόσιο, που κληρονομήθηκαν. 
Επιπλέον, ρυθμίστηκαν τα θέματα απαλλα-
γής από τον ΦΠΑ και της αποζημίωσης για 
την παρεχόμενη κοινωνική πολιτική (μειω-
μένα εισιτήρια και ελεύθερη μετακίνηση). 
Από το καλοκαίρι του 2019, η κυβέρνηση 
μερίμνησε για την σταθερή και επαρκή 
χρηματοδότηση των αστικών συγκοινω-
νιών της Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας μέ-
χρι σήμερα σχεδόν 200 εκατ. ευρώ. Έτσι 
δόθηκε ένας “καθαρός ορίζοντας” τριών 
ετών (τέλος 2022) ώστε να αναταχθεί η 
λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας στην 
Θεσσαλονίκη.

Για την διασφάλιση κατάλληλου και 
επαρκούς σε αριθμούς τροχαίου υλικού, 
προχώρησε με επιτυχία η μίσθωση 180 
αρχικά και σήμερα ακόμη 80 λεωφορείων, 

που πλέον κυκλοφορούν στους δρόμους 
της πόλης, αποκαθιστώντας την κανονική 
λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας.

Εγκαινιάστηκε και διευρύνθηκε η συ-
νεργασία του ΟΑΣΘ με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, με την παρουσία του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης στο ΔΣ του ΟΑΣΘ και την 
εισφορά 50 οχημάτων από τον Δήμο στον 
στόλο του ΟΑΣΘ.

Συνάμα, προωθήθηκε η συνεργασία 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΚΤΕΛ) που έφε-
ρε 125 λεωφορεία για την εξυπηρέτηση της 
ΠΕ Θεσσαλονίκης (υπεραστική ζώνη) και 
δημιούργησε μέσα στην πανδημία 350 νέες 
θέσεις εργασίας.

Δηλαδή, μέσα σε δύο χρόνια έχουν 
έρθει πάνω από 400 επιπλέον λεωφορεία 
στην Θεσσαλονίκη, αριθμός μεγαλύτερος 
από όσα είχαν έρθει συνολικά τα προηγού-
μενα 30 χρόνια.

Για πρώτη φορά στην ιστορία διατίθεται 
πλέον στην Θεσσαλονίκη στόλος 500 λεω-
φορείων.

Είναι πλέον ορατή η βελτίωση της 
καθημερινότητας των πολιτών, που θυ-
μούνται και δεν ξεχνούν, βλέπουν και 
συγκρίνουν. Βλέπουν ότι ο αριθμός των 

λεωφορείων σε κυκλοφορία καθημερινά 
διπλασιάστηκε. Διαπιστώνουν ότι μπορούν 
να ανέβουν στα λεωφορεία, και πλέον δεν 
συνωστίζονται. Γνωρίζουν ότι όλα τα λεω-
φορεία απολυμαίνονται σχολαστικά κάθε 
βράδυ, με τα πλέον σύγχρονα συστήματα 
απολύμανσης, και είναι απολύτως ασφαλή 
για να μετακινούν τους πολίτες από τα ξη-
μερώματα.

Όμως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυ-
χασμός, καθώς η προσπάθεια οφείλει να 
είναι συνεχής, για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και τον συνολικό εκσυγχρονι-
σμό της αστικής συγκοινωνίας.

Η «έξυπνη» ψηφιακή κάρτα απεριορί-
στων διαδρομών και το ηλεκτρονικό εισι-
τήριο αποτελούν τις άμεσες και πλέον ορα-
τές προτεραιότητες του ΟΑΣΘ.

Ο εξορθολογισμός του κόστους, το 
αδιάβλητο και ολοκληρωμένο ηλεκτρονι-
κό σύστημα διαχείρισης καυσίμων, η ανα-
βάθμιση της τηλεματικής και το ψηφιακό 
Κέντρο Διαχείρισης, Ρύθμισης και Οργά-
νωσης της Συγκοινωνίας (ΚΕΔΡΟΣ), είναι 
πλέον πραγματικότητα στον ΟΑΣΘ της νέας 
εποχής.

Ταυτόχρονα ο ΟΑΣΘ προετοιμάζεται για 
την ορατή πλέον λειτουργία του Μετρό, 
ώστε, με την ορθολογική συνεργασία των 
μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας, οι πολίτες 
της Θεσσαλονίκης να απολαμβάνουν τις 
υπηρεσίες που τους αξίζουν.

Οι πολίτες μπορούν να είναι σίγουροι 
ότι για την αστική συγκοινωνίας της Θεσ-
σαλονίκης “γίνεται ότι απαιτείται”, ώστε να 
επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος 
γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να ξεχάσει 
οριστικά εκείνους που την πλήγωσαν και 
την πρόσβαλαν.

Ο ΟΑΣΘ της νέας εποχής θα είναι ψη-
φιακός και σύγχρονος, ανταγωνιστικός και 
αποτελεσματικός, παραγωγικός και κοινω-
νικά ευαίσθητος. 

*Ο Γιώργος Σκόδρας είναι Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ ιδρύθηκε τον Αύγουστο 
του 1957, ως ένα “ιδιότυπο 
ΣΔΙΤ” και λειτουργεί αδιάλει-

πτα, αποτελεσματικά ή με προβλή-
ματα, εδώ και 65 χρόνια. Κατέχει το 
προνόμιο της “αποκλειστικής παρο-
χής υπηρεσιών” και κρατικοποιήθηκε 
τον Ιούλιο 2017. Κάποιες φορές 
δοκίμασε τις αντοχές και τις ανοχές 
της πόλης και των πολιτών...

Όμως, κατάφερε να διαχειριστεί με 
επιτυχία την βαθιά κρίση -ουσιαστικά 
διακοπή- της αστικής συγκοινωνίας, 
που η αβελτηρία και οι ιδεοληψίες της 
προηγούμενης περιόδου προκάλεσαν.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι…
Οι εμμονικές επιλογές και πρακτικές 

του παρελθόντος άφησαν τον ΟΑΣΘ χω-
ρίς λεωφορεία και σε αδυναμία εκτέλε-
σης της αστικής συγκοινωνίας, καθώς, 
από τα 348 λεωφορεία σε κυκλοφορία 
τον Ιούλιο 2017, σε μόλις δύο χρόνια, 
κατέληξε τον Ιούλιο 2019 να έχει σε 
κυκλοφορία 235 λεωφορεία και αυτά 
απαρχαιωμένα και ασυντήρητα. Αντί να 
υπάρξει μέριμνα για την ανανέωση του 
στόλου, απλώς επεκτάθηκε ο επιτρε-
πτός χρόνος κυκλοφορίας των λεωφο-
ρείων στα 23 από 20 έτη.

Ηθελημένα ή αθέλητα παραδόθη-
κε ένα ναρκοθετημένο τοπίο με άδεια 
ταμεία, αδυναμία καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών και της μισθοδοσίας, 
απλήρωτα ενοίκια ακόμη και κοινόχρη-
στα, οφειλές για φόρους και ΦΠΑ, άτυπη 
στάση πληρωμών προς προμηθευτές 
υλικών και υπηρεσιών, καμία εφαρ-
μογή της ισχύουσας νομοθεσίας, με 
σωρεία απευθείας αναθέσεων, πλήρης 
αποδιοργάνωση των όποιων δομών 
του οργανισμού, άσκοπες (τιμωρητι-
κές) μετακινήσεις προσωπικού, μη-
νύσεις και αγωγές κατά πάντων, ιδίως 
εργαζομένων. Όλα αυτά προκάλεσαν 
οικονομική ασφυξία στον ΟΑΣΘ.

Ο ΟΑΣΘ διπλασίασε το στόλο του 
μέσα σε δύο χρόνια!

ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Του καθηγητή Γιώργου Σκόδρα*OPINION



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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ακριβότερο, παλαιότερο δανεισμό, αλλά 
και να έχει τη δυνατότητα χρηματοδότη-
σης των πολιτικών της προς όφελος 
των Πολιτών. Σημειώνεται ότι 
από τον Ιούλιο του 2019, που 
συγκροτήθηκε η Κυβέρνηση, 
μέχρι σήμερα, η Ελλάδα 
έχει αντλήσει συνολικά 
30 δισ. ευρώ από τις 
αγορές, εκ των οποί-
ων τα 23,5 δισ. ευρώ 
κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.

Το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, είναι πλέον εδώ. Το 
σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ 2.0, ήταν 
το πρώτο που εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το Νέο ΕΣΠΑ, ξεκινά.

Μαζί μας όμως, είναι ακόμα 
και ο COVID - 19, ο οποίος εξακο-
λουθεί να μας αναστατώνει, να προκα-
λεί απώλειες. Ο COVID - 19 είναι αλήθεια 
ότι έχει κουράσει όλους μας, όμως, τα 
εμβόλια είναι εδώ και καιρό στη διά-
θεση όλων για να θωρακιστούν από 
αυτόν, με κάποιους δυστυχώς, ακόμα, 
να αρνούνται να εμβολιαστούν, κάτι που 
προκαλεί περαιτέρω απώλειες, επιβά-
ρυνση του Συστήματος Υγείας, ανησυχία. 
Η Κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις 
της να προχωρήσει με αυτούς που έχουν 
βάλει ως προτεραιότητα την ασφάλεια 
τους και την ασφάλεια των γύρω τους. Η 
Οικονομία δεν θα κλείσει ξανά, εξαιτίας 
κάποιων που αρνούνται την Επιστήμη.

Η Ανάπτυξη, ακόμα και κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, είναι εδώ.

Με τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση, 
έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
να σταθούν όρθιες, να αντέξουν στην 
Πανδημία και στα lock down. Με τις 
αναστολές πληρωμών υποχρεώσεων, 
του Κύκλους της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής, τις Επιδοτήσεις Πάγιων Δαπανών, 
τη χρηματοδότηση αποδοχών εργαζο-
μένων, κράτησε την Αγορά όρθια, τους 

εργαζόμενους ασφαλείς σε υγεία και 
εργασία, τους επαγγελματίες παρόντες.

Και οι αριθμοί δείχνουν ότι η Ανά-
πτυξη είναι ήδη εδώ. Το 2021 θα κλείσει 
θετικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο 4,3% (το Υπουργείο 
Οικονομικών λέει 3,6!), το 2022 θα 
προχωρήσει με ρυθμό άνω του Μέσου 
Όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 6,00% 
. Η Χώρα παίρνει λοιπόν τη θέση που της 
άξιζε ήδη από το 2020 εάν δεν είχαμε 
την Πανδημία. Η Κυβέρνηση, μπορεί 
να προχωρήσει στο Πρόγραμμα για το 
οποίο ο Ελληνικός Λαός την εξέλεξε, 
κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία και 
τη σιγουριά, ότι στα δύσκολα τα καταφέ-
ραμε, το μέλλον είναι μπροστά.

Και η Βόρεια Ελλάδα; τι συμμετοχή 
θα έχει σε όλα αυτά;

Είναι πασιφανές, ότι με τα μεγάλα 
έργα που ήδη είναι σε υλοποίηση αλλά 
και αυτά που έχουν προκηρυχθεί, η Βό-

ρεια Ελλάδα, έχει τη θέση που της αξίζει 
ως σταυροδρόμι του Διεθνούς Εμπορίου 

και της Επιχειρηματικότητας με όλα 
τα θετικά αποτελέσματα και για 

τους Πολίτες.
Μετρό Θεσσαλονίκης, 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης και η 
σύνδεσή του με το Οδικό 
και Σιδηροδρομικό 
δίκτυο, Σιδηροδρομική 
Εγνατία, Συνδέσεις των 
Λιμανιών με το Οδικό 
Δίκτυο, εκσυγχρονι-
σμός του Οδικού Δι-
κτύου και συμπλήρωση 

συνδέσεων της Εγνατίας, 
είναι η έμπρακτη απόδειξη 

ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει 
τη Βόρεια Ελλάδα ψηλά.

Το τέλος της Πανδημίας, 
πλησιάζει. Τα εμβόλια μας βοη-

θούν να πάρουμε πίσω την κανονικό-
τητα στις ζωές μας, στις δουλειές μας. 
Η Κυβέρνηση έχει τη πολιτική βούληση 
και την ικανότητα να φέρει και αυτή την 
αποστολή εις πέρας, κάτι το οποίο και 
αναμένει από αυτήν και ο Ελληνικός 
Λαός. 

Γιατί το έχει αποδείξει.

* Ο Ιωάννης Ρουκάς είναι Οικονο-
μολόγος, Περιφερειακός Συντονιστής, 
Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της 
Ν.Δ.

Φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου 
2021, θα είναι η τρίτη 
φορά που θα υποδε-

χτούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ως Πρωθυπουργό της Χώρας. Τον 
Πρωθυπουργό που έχει διαχειριστεί 
με επιτυχία όλες τις κρίσεις που 
έχουν εμφανιστεί από την ανάληψη 
της εντολής από τον Ελληνικό Λαό 
τον Ιούλιο του 2019 και ταυτόχρο-
να έχει βάλει τη Χώρα στη θέση 
που της αξίζει διεθνώς, αυτή του 
αξιόπιστου και ισότιμου συνομιλητή 
με όλους.

Από την ασύμμετρη απειλή στα 
σύνορά μας, έως την Πανδημία και τις 
πρωτοφανείς πυρκαγιές, η Κυβέρνη-
ση αυτή ανταποκρίθηκε λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
προστατέψει τις ζωές των Πολιτών 
και να εξομαλύνει τις όποιες επιπτώ-
σεις προήλθαν από τις κρίσεις αυτές, 
με άμεσα αντανακλαστικά και φυσικά 
αποδίδοντας με γενναιότητα τις 
όποιες παραλείψεις άμεσα, συμπλη-
ρώνοντας παράλληλα, όπου χρειά-
ζεται τις δομές και τις διαδικασίες για 
την επόμενη φορά που μια νέα κρίση 
εμφανιστεί.

Οι Πολίτες αισθάνονται το Κράτος 
δίπλα τους, άμεσα, να κάνει χρή-
ση της σύγχρονης τεχνολογίας, να 
αξιοποιεί στελέχη και επιστήμονες, 
αξιοκρατικά, για πρώτη φορά στην 
Ιστορία, χωρίς κομματικές παρωπίδες 
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον 
της Χώρας.

Η αξιοπιστία της Χώρας, αφού 
αποκαταστάθηκε μετά τον Ιούλιο του 
2019, παραμένει δε, υψηλή, ακόμα 
και σε αυτούς τους καιρούς. Η Χώρα 
μας απολαμβάνει επιτόκια δανεισμού 
σε ιστορικά χαμηλά έως μηδενικά 
επίπεδα, αντλώντας έτσι φθηνό χρή-
μα από τις Αγορές, δίνοντας τη δυνα-
τότητα στη Κυβέρνηση να εξοφλήσει 

Η ανάπτυξη είναι ήδη εδώ η Ελλάδα 
παίρνει τη θέση που της αξίζει

ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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σημαντικών ρυθμών ανάπτυξης:
• που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 

εργασίας, 
• θα καταστήσουν την Ελ-

λάδα σημαντικό και πραγμα-
τικά ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό και 

• θα εξασφαλίσουν 
την κοινωνική συνοχή, 
ειδικά στην Περιφέρεια.

Συνεπώς προέχει: 
• η πραγματική, 
• με σχέδιο και 
• στρατηγική στό-

χευση, 
• και όχι πρόσκαιρη 

και ευκαιριακή, 
αλλαγή του οικονομι-

κού και παραγωγικού μοντέ-
λου της χώρας μας. Άλλωστε, 
η “αναπτυξιακή μονομέρεια” με 
βεβαιότητα βλάπτει την ανάκαμψη της 
χώρας. 

Βεβαίως, όλοι μας γνωρίζουμε ότι 
οι προβλέψεις για την ανάπτυξη με 
τη λήξη της πανδημίας είναι ιδιαίτερα 
θετικές. Όμως θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε ότι την «επόμενη μέρα» 
ίσως ολόκληροι κλάδοι ή επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες θα πάψουν να 
υπάρχουν, ενώ άλλοι θα αναπτυχθούν 
με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει 
ότι κάποιες χώρες θα αναπτυχθούν πολύ 
και πολύ γρήγορα, ενώ κάποιες άλλες 
θα εξακολουθήσουν να είναι σε ύφεση, 
ή, εν πάσει περιπτώσει, σε δυσανάλογα 
μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με 
τις προηγούμενες. 

Για τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Ελλάδος» (ΣΒΕ) οι επόμενοι μήνες θα 
είναι πολύ κρίσιμοι σε σχέση ακριβώς με 
την προετοιμασία της χώρας μας σε δυο 
επίπεδα: 

• αφενός να αντιμετωπίσει τη νέα 
πραγματικότητα ή τη «νέα κανονικότη-
τα» που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη 
της πανδημίας και 

• αφετέρου τις δράσεις προσαρμογής 
που θα πρέπει να υλοποιηθούν για μην 
χάσουμε γι’ ακόμη μια φορά το τραίνο 
της παγκόσμιας ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημα-
ντικό να διαμορφωθεί η κατάλληλη 
βιομηχανική πολιτική, που θα στηρίζει 
έμπρακτα τη μεταποιητική δραστηριότη-
τα στη χώρα και θα δημιουργεί ισχυρές 
συνέργειες με όλους τους τομείς της 
οικονομίας. 

Η δημιουργία της «Κυβερνητικής 
Επιτροπής Βιομηχανίας» είναι ένα πολύ 
θετικό πρώτο βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση, η οποία αναμένουμε να συ-
νεδριάσει  εκ νέου σύντομα και να θέσει 
περαιτέρω τις βάσεις για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιομηχανία και τη μεταποί-
ηση τα επόμενα χρόνια. 

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ελλάδος, υποστηρίζει 
ότι για την ανάπτυξη της 

χώρας μετά την πανδημία η μετα-
ποίηση και η βιομηχανία πρέπει να 
τεθούν στην προτεραιότητα έμπρα-
κτης υποστήριξης. 

Βεβαίως, ίσως είναι πλέον κου-
ραστικό να επαναλαμβάνουμε ότι η 
μεταποίηση δημιουργεί σταθερές και 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, 
σε αντίθεση με άλλους σημαντικούς 
τομείς της οικονομίας. Για τον ΣΒΕ, η 
δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγμα-
τος δράσεων βιομηχανικής πολιτι-
κής θα συμβάλλει καταλυτικά στην 
πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη 
της Ελληνικής οικονομίας, αλλά, ταυ-
τόχρονα, θα υποβοηθήσει τις εγχώ-
ριες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις από το νέο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον και φυσικά να 
προσαρμοσθούν εγκαίρως για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων από 
την 4η βιομηχανική επανάσταση. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντι-
κή η στόχευση για την παραγωγή 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, 
αλλά και η ανάπτυξη ισχυρών 
διασυνδέσεων της εγχώριας μεταποί-
ησης με το Ελληνικό εμπόριο και τον 
τουρισμό. 

Προς αυτή την κατεύθυνση μπο-
ρούν να συμβάλλουν καταλυτικά τα 
κονδύλια του «Ταμείου Ανάκαμψης» 
και του νέου «ΕΣΠΑ». 

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας 
στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλί-
ων, θα πρέπει να διδαχθούμε από τα 
λάθη του παρελθόντος, ούτως ώστε 
να αξιοποιηθούν τα χρήματα του 
«Ταμείου Ανάκαμψης» και του νέου 
«ΕΣΠΑ» για την πραγματική αλλα-
γή του παραγωγικού μοντέλου της 
οικονομίας μας και την εξασφάλιση 

Η ανάπτυξη μετά την πανδημία
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΥΤΩΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΕΣΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ

Του Αθανάσιου Σαββάκη*OPINION
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Του Γρηγόρη Τάσιου *OPINION

οι τελευταίοι Βαλκάνιοι επισκέπτες. Με 
δεδομένο πως το αεροδρόμιο Μακε-
δονία είναι πέμπτη επιλογή μεταξύ 
των προορισμών της λεγόμενης 
«δυτικής αγοράς» (Γερμανία, 
Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, 
Βέλγιο) που μονοπωλεί το 
ελληνικό φθινόπωρο στα 
νησιά, η συμμετοχή της 
Χαλκιδικής στην τουρι-
στική «πίτα» μειώνεται 
κατακόρυφα. 

Πρώτη διαπίστωση 
λοιπόν είναι ότι από 
δω και πέρα η τουρι-
στική κίνηση δεν θα έχει 
οριζόντια χαρακτηριστικά 
σε όλη την Ελλάδα. Αυτό 
σημαίνει πως από μια τόσο 
μικρή σεζόν δεν μπορούν 
να καλυφθούν οι ζημιές και οι 
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί 
στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. 
Με δεδομένο μάλιστα πως η πανδημία 
είναι ακόμη εδώ θα παραμείνουμε σε 
μηδενικές προκαταβολές κρατήσεων 
για το 2022. Η ρευστότητα ενός ή δύο 
μηνών δεν λύνει αυτόματα το πρόβλη-
μα επιβίωσης που έχουν δημιουργήσει 
όλοι οι προηγούμενοι μήνες, ειδικά όταν 
υπάρχουν και μεγάλες  δανειακές  υπο-
χρεώσεις που είναι θηλιά στο λαιμό κάθε 
μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως είναι 
στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι επιχει-
ρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.  Γι’  
αυτό χτυπάμε έγκαιρα το «καμπανάκι» 
για  να υπάρξουν πρωτοβουλίες με τη 
συνεργασία του τραπεζικού συστήματος 
ώστε μέσα από την επιμήκυνση ή και 
την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων 
αυτών να μπορέσει το ελληνικό ξενοδο-
χείο να πάρει ανάσα για να συνεχίσει τη 
μεγάλη προσφορά του στον τόπο. Ένα 
παράδειγμα αυτού είναι η παράταση για 
το πρώτο τρίμηνο του 2022 του προ-
γράμματος «Γέφυρα ΙΙ».  

Το δεύτερο «καμπανάκι» που είμαστε 

υποχρεωμένοι να χτυπήσουμε – και πάλι 
με αφορμή το παράδειγμα της Χαλκιδι-
κής – είναι οι υποδομές. Τον Αύγουστο 
βρεθήκαμε μπροστά στις σοβαρές ελλεί-
ψεις υποδομών του νομού. Για ένα δημο-
φιλή τουριστικό προορισμό θα έπρεπε,  
από χρόνια,  κάποια πράγματα να είναι 
αυτονόητα. Δυστυχώς παραμένουν 
ζητούμενα όπως  το νερό, η διαχείριση 
των λυμάτων, οι διακοπές ρεύματος, η 
κατάσταση του οδικού δικτύου, η υγειο-
νομική θωράκιση και η παρουσία ΕΚΑΒ,  
ο καθαρισμός των δασικών εκτάσεων 
και η προφύλαξη από τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής που τις είδαμε με 
δραματικό τρόπο στη Β. Εύβοια. Παντού, 
σε όλη την Ελλάδα, από τη Μύκονο μέ-
χρι και τον κάθε οικογενειακό παραθερι-
στικό προορισμό στην ηπειρωτική χώρα, 
οι υποδομές είναι προβληματικές και 
αναντίστοιχες όχι μόνο των τουριστικών 
απαιτήσεων αλλά και των αναγκών των 

ίδιων των μονίμων κατοίκων.   
Πρέπει άμεσα να ενωθούν πολλές 
δυνάμεις. Κυβέρνηση, Πειριφέρειες, 

Δήμοι, τοπικοί φορείς και παρα-
γωγικές δυνάμεις να δώσουμε 

τον καλύτερο εαυτό μας  για 
ένα συνολικό σχέδιο ανα-
βάθμισης των υποδομών 
της χώρας. Η ευκαιρία 
υπάρχει και δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να τη 
χάσουμε.  Η επιτυχία 
της κυβέρνησης και 
του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη 

να εξασφαλίσουν από 
τους πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 
ένα πακέτο 90 δισ. ευρώ 

για τα επόμενα χρόνια μπορεί 
πραγματικά  να αλλάξει και να 

αναβαθμίσει την Ελλάδα. Οι τουριστι-
κοί προορισμοί πρέπει να βρεθούν στο 
επίκεντρο στοχευμένων δράσεων ανα-
βάθμισης  αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία 
από τα προγράμματα συγχρηματοδότη-
σης της Ε.Ε,  όπως επίσης και μέσα από 
τις δυνατότητες που δίνουν τα ΣΔΙΤ.  

Μόνον ενώνοντας δυνάμεις πετυ-
χαίνουμε αποτελέσματα. Ξεπερνάμε τις 
αντιξοότητες αυτής της τόσο δύσκολης 
συγκυρίας. Χτίζουμε, όλοι μαζί,  την 
εμπιστοσύνη που απαιτείται για  ένα 
καλύτερο, βιώσιμο και πιο έξυπνο αύριο 
για την πατρίδα μας και τις νέες γενιές 
της. 

*Ο Γρηγόρης Τάσιος είναι πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων

Τον Αύγουστο οι ξενοδόχοι χαμο-
γέλασαν για πρώτη φορά μετά από 
πολύ καιρό. Το ελληνικό ξενοδοχείο 
δοκιμάζεται σκληρά από μια απώ-
λεια  τζίρου που έφτασε στο 78% το 
2020 και από τη μάχη επιβίωσης που 
δίνει ο κλάδος όλους τους μήνες  το 
2021. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η 
νίκη που πετύχαμε τον  Αύγουστο με 
τα στοιχεία να είναι ανάλογα με αυτά 
του Αυγούστου του 2019, της χρονιάς 
του ιστορικού τουριστικού ρεκόρ. 
Είναι σημαντική τόσο σε πρακτικό 
επίπεδο λόγω της εισροής εσόδων σε 
μια οικονομία που αγωνιά καθημε-
ρινά για τη ρευστότητά της, όσο και 
ψυχολογικά καθώς μας γεμίζει με την 
αισιοδοξία που χρειαζόμαστε προκει-
μένου αυτή η καλή επανεκκίνηση να 
οδηγήσει στην ανάκαμψη του κλάδου 
και της ελληνικής φιλοξενίας, συνο-
λικά. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμα-
στε και ρεαλιστές. Η νίκη σε μια μάχη 
δεν σημαίνει πως κερδήθηκε ο πό-
λεμος. Οι προκλήσεις εξακολουθούν 
να είναι μεγάλες και οι αβεβαιότητες 
συνθέτουν ένα τοπίο στην ομίχλη. Θα 
χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της 
Χαλκιδικής για να αναδείξω κάποια 
χρήσιμα συμπεράσματα που μπο-
ρούμε να βγάλουμε σε αυτή τη φάση 
και τα οποία θα πρέπει να τύχουν της 
προσοχής της κυβέρνησης και της 
νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Τουρισμού. 

Η Χαλκιδική είχε μια εξαιρετική 
τουριστική επίδοση τον Αύγουστο, 
κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης του 
οδικού τουρισμού και δεν υπάρχει 
πιο  χαρακτηριστική εικόνα αυτής της 
επιτυχία από το  να κάνουν διακοπές 
στη Χαλκιδική οι Ουκρανοί μετά από 
πολλά χρόνια και ερχόμενοι αυτή τη 
φορά οδικώς. Τώρα όμως αρχίζουν 
τα δύσκολα.  Μέσα στο πρώτο δεκαή-
μερο του Σεπτεμβρίου αναχωρούν και 

Μόνον ενώνοντας δυνάμεις 
πετυχαίνουμε αποτελέσματα

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΩΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 
ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΠΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ «ΠΙΤΑ» ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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οριστικά κλείσει στην περιοχή μας θα 
ήταν πολύ περισσότερες από όσες είναι 
σήμερα. Αυτή η στήριξη ευελπιστού-
με - έστω και σε μικρότερο βαθμό 
- να συνεχιστεί, προκειμένου 
να ανταποκριθούμε στις 
υποχρεώσεις μας και να 
μην εξαναγκαστούμε 
σε μειώσεις θέσεων 
εργασίας. 

Εδώ και χρόνια 
η Θεσσαλονίκη δίνει 
τη δική της μάχη για 
την ανάδειξή της ως 
ιδανικός κοντινός 
προορισμός για σύντο-
μες - city break - ταξιδι-
ωτικές αποδράσεις. Έτσι 
λειτούργησε και το φετινό 
καλοκαίρι με τον μέσο όρο 
διανυκτερεύσεων να κυμαίνεται σε 
δύο βράδια κυρίως από Βαλκάνιους 
επισκέπτες.  Σε αυτή λοιπόν τη μάχη 
και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 
δίνει δυναμικά το παρόν, προκειμένου 
το brand name της περιοχής να ενταχθεί 
και πάρει την θέση που του αξίζει στις 
μεγάλες ξένες αγορές. Η Ένωσή μας 
έχει ξεκινήσει και, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, θα συνεχίσει μαζί με άλλους 
τοπικούς φορείς τη συνεργασία της με 
την Marketing Greece, προκειμένου 
για την ανάδειξη και την ενίσχυση της 
Θεσσαλονίκης και βέβαια την περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της, 
αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες συ-
νεργασίες. Παράλληλα, το σημαντικό θα 
είναι οι φορείς της περιοχής να συνεχί-
σουν και να ολοκληρώσουν άμεσα έργα 
μεγάλων υποδομών - όπως η ολοκλή-
ρωση του μετρό, η ανάπλαση της ΔΕΘ με 
σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και χώρο 
πρασίνου, η αναβάθμιση του εμπορικού 
προβλήτα του ΟΛΘ, η δημιουργία του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος, η ενοποίηση 
του θαλάσσιου παραλιακού μετώπου 
κ.α. - , ούτως ώστε η επόμενη μέρα να 

μας βρει έτοιμους για το ξεκίνημα μιας 
νέας εποχής μετά το τέλος της πανδημί-
ας. Χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά από 
όλους μας, για να μπορέσει η πόλη να 
πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει 
στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Τέλος, όπως σε κάθε κρίση, έτσι και 
τώρα, είναι δεδομένο ότι ο ξενοδοχει-
ακός χάρτης της περιοχής θα αλλάξει. 
Ήδη  κάποιες ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις που δεν μπόρεσαν οικονομικά 
να ανταποκριθούν στις επιπτώσεις της 
πανδημίας, είναι σε διαδικασία εξαγοράς 
από ξένα funds και κυρίως από Ισραηλι-
νούς ομίλους. Ωστόσο, η παρούσα κρίση 
μπορεί να λειτουργήσει και ως έναυσμα 
για ουσιαστικές αλλαγές. Εάν οι ξενοδό-
χοι της Θεσσαλονίκης λειτουργήσουν με 
γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία, 
σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών αλλά και με κάποιες 
απαραίτητες στρατηγικές συμμαχίες, 

θα προσαρμοστούν με επιτυχία στα νέα 
δεδομένα. Το σίγουρο είναι ότι μετά το 

τέλος της πανδημίας, όποτε και αν 
είναι αυτό, θα ξεκινήσει μια νέα 

εποχή για την ξενοδοχειακή 
αγορά της πόλης μας.

*Ο Ανδρέας Μανδρί-
νος είναι πρόεδρος της 
Ένωσης Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης 

Με ικανοποίηση οι ξενο-
δόχοι της Θεσσαλονίκης 
χαιρετίζουμε την απόφα-

ση της κυβέρνησης να προβεί σε 
πραγματοποίηση με όλα τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα της φετινής ΔΕΘ, 
η οποία-  μαζί με όλες τις υπόλοιπες 
παράλληλες εκδηλώσεις - αποτελεί 
εδώ και δεκαετίες το εναρκτήριο 
γεγονός της σεζόν που ζωντανεύει 
κάθε Σεπτέμβριο την περιοχή μας 
και της δίνει ξανά παλμό μετά το 
καλοκαίρι.

Τονίζω δε, ότι κάθε χρόνο οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στηριζό-
μαστε στα έσοδα αυτής της εποχής, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στις 
ανελαστικές υποχρεώσεις μας του 
χειμώνα. Μετά λοιπόν την περσινή 
χαμένη χρονιά, έναν ανύπαρκτο 
χειμώνα και μία μέτρια καλοκαιρινή 
σεζόν από άποψη κύκλου εργασιών, 
εμείς τα δωδεκάμηνης λειτουργίας 
καταλύματα της Θεσσαλονίκης στη-
ρίζουμε τις ελπίδες μας για τόνωση 
από εδώ και πέρα των πληροτήτων 
μας με την επαναφορά στην όποια 
κανονικότητα υπάρξει το φετινό φθι-
νόπωρο, αν και δυστυχώς η επόμενη 
ημέρα είναι ακόμη άγνωστη σε σχέση 
με την εξέλιξη της πανδημίας. Μόνο 
εάν υπάρξει μια μέση πληρότητα 
της τάξης του 50% από τώρα έως το 
τέλος της χρονιάς, θα μπορέσει να 
εξασφαλιστεί η μίνιμουμ βιωσιμότητα 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της 
περιοχής. Είναι γεγονός ότι όλο το δι-
άστημα από τον Μάρτιο του 2020 έως 
σήμερα, υπήρξε οικονομική στήριξη 
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό από 
την Πολιτεία με διάφορους τρόπους 
(αναστολή συμβάσεων εργασίας, επι-
δότηση εισφορών, φοροαπαλλαγές, 
απαλλαγή ενοικίων κ.α.)· άλλωστε 
αν δεν υπήρχε, είναι σίγουρο ότι οι 
ξενοδοχειακές μονάδες που θα είχαν 

Νέα εποχή 
για την ξενοδοχειακή Θεσσαλονίκη 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΠΩΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ, Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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χορηγώντας στα μέλη του ηλεκτρονική 
υπογραφή, παρέχοντας τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικο-
γράφων μέσω του Portal της 
ολομέλειας των δικηγορικών 
συλλόγων, δωρεάν Wi-Fi 
στο Δικαστικό Μέγαρο, 
λειτουργώντας κέντρο 
ψηφιοποίησης αντιγρά-
φων, αναβαθμίζοντας 
το σύστημα επικοινωνί-
ας και άμεσης ενημέ-
ρωσης των μελών του 
μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής (app), 
παρέχοντας σημαντική 
νομική εργαλειοθήκη 
με τη δωρεάν χρήση των 
βάσεων νομικών πληροφο-
ριών ΝΟΜΟΣ, Sakkoulas Online, 
Ισοκράτης και Σόλων, ενώ σε συ-
νεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
προώθησε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
όπως: την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 
έρευνα στο κτηματολόγιο, την επέκταση 
της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικο-
γράφων, την πλήρη ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών, την ηλεκτρονική λήψη 
δικαστικών αποφάσεων κλπ. Επιπλέον, 
όμως, ενθάρρυνε και εξοικείωσε τα μέλη 
του με σύγχρονες μεθόδους, όπως αυτές 
της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, 
δύο θεσμούς που έχουν ταχθεί στην 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμφερό-
ντων των μερών και είναι συντονισμένοι 
με τον γρήγορο ρυθμό και την επιδίωξη 
κάθε παραγωγικού φορέα, και όχι μόνο.

Ειδικότερα, η «διαιτησία» ως εναλ-
λακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών με 
τη μορφή «νομικής αυτορρύθμισης», 
αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απο-
νομής της δικαιοσύνης, δίνοντας στα 
εμπλεκόμενα μέρη την πρωτοβουλία 
στη διαδικασία της απονομής της. Με το 
Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 συστήθη-
κε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλο-
νίκης μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο 

την επίλυση πάσης φύσεως διαφορών 
ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντι-
κείμενο.

Με την ευθύνη και τη θεσμική 
εγγύηση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης ευελπιστούμε να αναδει-
χθούν τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 
του θεσμού: α) Η εκούσια υπαγωγή 
των μερών, β) Η ελεύθερη επιλογή των 
διαιτητών, γ) Η υπαγωγή ιδιωτικών 
διαφορών δεκτικών διαθέσεως και δ) 
Η δεσμευτικότητα της εκδοθησομένης 
απόφασης. Εντέλει, η διαφορά επιλύεται 
με την έκδοση διαιτητικής απόφασης, 
που είναι ισόκυρη της δικαστικής. 

Από την άλλη η «διαμεσολάβηση», 
επίσης ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυ-
σης διαφορών, διεξάγεται με τη συνδρο-
μή ενός τρίτου αμερόληπτου προσώπου, 
του Διαμεσολαβητή, ο οποίος υποβοηθεί 
τα μέρη με κατάλληλες διαπραγματευ-
τικές τεχνικές στην επίτευξη συμφωνίας. 

Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε 
εμπορικές, αστικές, οικογενειακές, 

εργατικές διαφορές. Σε αυτή συμμε-
τέχουν, ο διαμεσολαβητής και τα 

αντίδικα μέρη με τους δικηγό-
ρους τους. Προκειμένου να 

δημιουργήσει τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις για να 
λειτουργήσει ο θεσμός, 
ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Θεσσαλονίκης 
δημιούργησε Κέντρο 
Διαμεσολάβησης, για 
να λαμβάνουν χώρα 
διαμεσολαβήσεις από 

μέλη του – δικηγόρους 
στους χώρους του Συλλό-

γου και με τη θεσμική του 
εγγύηση.

Συμπερασματικά, η εφαρμο-
γή μέσων ψηφιακής δικαιοσύνης 

και η αξιοποίηση θεσμών όπως η 
Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση, υπό την 
σκέπη και με την εγγύηση του Δικηγορι-
κού Συλλόγου, μπορούν να συμβάλλουν 
σημαντικά στην ταχύτερη και ποιοτικό-
τερη απονομή δικαιοσύνης. Η ποιότητα 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
και των επιχειρήσεων στο σύστημα 
δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα του 2021, 
που τιμάται φέτος στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, αξίζει ένα ελκυστικό 
επιχειρηματικό τοπίο, όπου θα κυριαρχεί 
το ποιοτικό στοιχείο και θα επιδιώκε-
ται πάντα ισορροπημένα η επιτάχυνση 
της διαδικασίας, ενώ παράλληλα θα 
προστατεύονται αποτελεσματικά όλες οι 
εγγυήσεις ενός σύγχρονου δικαιοκρατι-
κού συστήματος. 

*Ο ΔρΝ Στάθης Κουτσοχήνας είναι 
Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης έλαβε μέρος 
για πρώτη φορά στην 

ιστορία του στη Διεθνή Έκθεση το 
έτος 2019 με στόχο να αναδείξει 
τον ρόλο του δικηγόρου στην πα-
ραγωγική διαδικασία και να πετύχει 
τη σύνδεσή του με την επιχειρη-
ματικότητα και την εξωστρέφεια, 
καταδεικνύοντας με την παρουσία 
του ότι ο ρόλος του δεν εξαντλείται 
στις αίθουσες των ακροατηρίων 
και στα γραφεία των δικαστηρίων, 
αλλά αναπτύσσεται με την ιδιότη-
τα του νομικού συμπαραστάτη ή 
συμβούλου, που δεν διερευνά μόνο 
την δικαστική αντιμετώπιση μιας 
υπόθεσης, αλλά εναλλακτικά, διε-
ρευνά και άλλους τρόπους επίλυσης 
διαφορών, ώστε να προτείνει τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο κατά 
περίπτωση.

Φέτος, στην 85η ΔΕΘ, που είναι 
αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρι-
κό θεματικό άξονά της το Παρελθόν, 
Παρόν και Μέλλον της χώρας, με 
αφορμή και την επέτειο των 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 
1821, στόχος της συμμετοχής του 
Δ.Σ.Θ. είναι η παρουσίαση σύγχρονων 
προτάσεων στον τομέα της δικαιοσύ-
νης, ώστε αξιοποιούμενες να βοηθή-
σουν στην ταχύτερη, πιο εύρυθμη και 
εντέλει αποτελεσματικότερη λειτουρ-
γία των παραγωγικών φορέων και 
επιχειρήσεων.

Το πέρασμα στη νέα ψηφιακή 
εποχή της δικαιοσύνης αποτελεί 
πλέον γεγονός καθώς πρωτόγνωρες 
συνθήκες και πρωτοφανείς αντιξοό-
τητες λόγω της πανδημίας COVID-19 
έκαναν τη μετάβαση αυτή επιτακτι-
κή. Ο Δ.Σ.Θ. ανταποκρινόμενος στις 
ανάγκες του παρόντος, αλλά με τα 
μάτια στραμμένα στο μέλλον, επί-
σπευσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Η σύγχρονη δικηγορία στην υπηρεσία 
του πολίτη και του επιχειρηματία 

Ο Δ.Σ.Θ. ΕΞΟΙΚΙΩΣΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΔΥΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 



52 11.09.2021

Του Κώστα Ιακώβου*OPINION

ρείν, είτε πρόκειται για διαμονή είτε για 
εστίαση είτε για κάποια άλλη παροχή.

Για τον λόγο αυτό και πέρσι 
όλα τα συνδικαλιστικά όργανα 
αλλά και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης, προσπάθησαν 
να μεταφέρουν στους 
αρμόδιους φορείς την 
ανάγκη στήριξης 
των επαγγελματιών 
σε μία εποχή παν-
δημίας και έλλει-
ψης ΔΕΘ. Ευτυχώς 
για όλους, η 
ακύρωση της ΔΕΘ 
κράτησε μόνο έναν 
χρόνο και φέτος 
επανέρχεται, ακόμη 
και με την τήρηση 
αυστηρών υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων, 
για να δώσει επιπρόσθετη 
ώθηση στη Θεσσαλονίκη.

Το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και 
η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και 
Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ), 
ως σύμβουλος της Πολιτείας και με κα-
θήκον την προστασία και ανάπτυξη των 
επαγγελματιών, δεν μπορεί να λείπουν 
από τη μεγάλη έκθεση στην καρδιά της 
πόλης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας 
βελτίωσης των συνθηκών για τους επαγ-
γελματίες, είμαστε εδώ για την προτροπή 
του κόσμου να στηρίξει την πόλη, την 
έκθεση, να στηρίξει και να στηρίζει τους 
μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες. Ας 
μη ξεχνάμε άλλωστε ότι η ΔΕΘ βρίσκεται 
στην καρδιά της πόλης και οι μικρομε-
σαίοι επαγγελματίες είναι η ίδια η καρδιά 
της πόλης!

*Ο Κώστας Ιακώβου είναι Πρόε-
δρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης 
(ΟΕΕΘ)

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσα-
λονίκης αποτελεί πάντα 
σημείο αναφοράς για τη 

χώρα. Άλλοι αναμένουν τις προ-
γραμματικές δηλώσεις που γίνονται 
κάθε φορά από την κυβέρνηση 
και τον πρωθυπουργό, άλλοι ως 
πελάτες και πολίτες αναμένουν να 
την επισκεφτούν για τις αγορές που 
επιθυμούν. Η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσ-
σαλονίκη και οι επαγγελματίες της 
πόλης περιμένουν κάθε χρόνο την 
έκθεση για τον οικονομικό αντίκτυ-
πό της, ο οποίος είναι κομβικός και 
επηρεάζει ουσιαστικά ακόμη και το 
ΑΕΠ του τόπου.

Η περσινή ακύρωση της ΔΕΘ, 
ήρθε ως αναμενόμενη συνέπεια 
της πανδημίας του κορωνοϊού 
αλλά έδρασε ως το «κερασάκι στην 
τούρτα» για τους ανθρώπους της 
πόλης που κουρασμένοι καθώς ήταν, 
ήλπιζαν σε αυτήν, για μία άνοδο της 
κίνησης στους δρόμους της Θεσσα-
λονίκης και ειδικά στο κέντρο. Σύμ-
φωνα με τους τότε υπολογισμούς, οι 
απώλειες της ακύρωσης ανέρχονταν 
σε 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ για 
την τοπική οικονομία. 

Είναι εύκολο να αναλογιστεί 
κανείς τη σημασία της ΔΕΘ και κατ’ 
επέκταση και της περσινής της 
ακύρωσης, αν λάβει υπόψιν και τη 
χρονική στιγμή που πραγματοποιείται, 
αρχές Σεπτεμβρίου, παρατείνοντας 
την τουριστική περίοδο και συγ-
χρόνως προσελκύοντας κόσμο που 
έρχεται για το φθινόπωρο και τον 
χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, νωρίτερα. 
Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για τις 
μέρες που λειτουργεί η ΔΕΘ,  ίσως και 
περισσότερο, η πόλη γίνεται πόλος 
έλξης ανθρώπων από όλη τη χώρα 
αλλά και από το εξωτερικό οι οποίοι 
για την κάλυψη όλων των αναγκών 
τους στηρίζονται στο τοπικό επιχει-

ΔΕΘ: Πνοή ζωής για τη Θεσσαλονίκη 
και τους επαγγελματίες της

Η ΠΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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στην Ελλάδα του 2021; Υπάρχουν ακό-
μη στερεότυπα, εσείς έχετε αντιμετωπί-
σει κάποια; Το να είσαι σήμερα γυναίκα 

επιχειρηματίας στην Ελλάδα είναι ένα 
ρίσκο, πρέπει να έχεις ένα καλό επίπεδο 
γνώσεων, να γνωρίζεις πολύ καλά την 

αγορά σε όλα τα επίπεδα , να διαβάζεις 
τον ανταγωνισμό και να ελίσσεσαι σύμ-
φωνα με τις συνθήκες και την εκάστοτε 
περίοδο. 

Οι δυσκολίες είναι καθημερινές αλλά 
και η χαρά του να δημιουργείς και να με-
γαλώνεις μέσα σε μία υγιή επιχείρηση εί-
ναι μεγάλη.

Τα στερεότυπα δηλώνουν ακόμη το 
παρόν στις μέρες μας. 

Ταυτόχρονα όμως οι συνθήκες έχουν 
αλλάξει, ως σύγχρονη γυναίκα επιχειρη-
ματίας συνομιλείς ισότιμα με επαγγελ-
ματίες του χώρου οι οποίοι σου δίνουν 
πλέον το χώρο να εκφραστείς και να απο-
δείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις.

Προσωπικά δεν τα έχω αντιμετωπίσει 
σε μεγάλο βαθμό διότι δεν έχω αφήσει 
περιθώριο να συμβαίνει και καθώς είχα 
δίπλα μου ως προστάτη και τον πατέρα 
μου όλα αυτά τα χρόνια.

Το κράτος θα μπορούσε να στηρίξει 
περισσότερο την γυναίκα επιχειρηματία; 
Και αν ναι, με ποιους τρόπους; Το κρά-
τος θα μπορούσε να στηρίξει τη γυναίκα 
επιχειρηματία παρέχοντας της πρόσβαση 
σε διαρκή εκπαίδευση , προβάλλοντας 
περισσότερο το μοντέλο της σύγχρονης 
γυναίκας επιχειρηματία και παρέχοντας 
της βοήθεια για να συνδυάσει την οικογε-
νειακή με την επαγγελματική ζωή.  

Ποια συμβουλή που σας έχουν δώ-
σει σας έχει βοηθήσει επαγγελματικά; 
Οι πιο σημαντικές  συμβουλές  που έχω 
κρατήσει είναι να βασίζομαι στις δυνάμεις 
μου και ταυτόχρονα να μαθαίνω διαρκώς 
από τους γύρω μου.

Και τι θα λέγατε σε μια γυναίκα που 
θέλει να μπει στο επιχειρείν; Σε μία γυ-
ναίκα θα έλεγα να οπλιστεί με υπομονή, 
να μην το βάλει κάτω με την πρώτη απο-
τυχία και να παραμείνει ο εαυτός της. Να 
συμβουλεύεται ανθρώπους που έχουν 
εμπειρία στο χώρο και να έρθει σε επαφή 
με γυναίκες επιχειρηματίες. Η πορεία θα 
την δικαιώσει.

Η Μαρία Χούτου είναι μια 
δραστήρια και δυναμική γυ-
ναίκα που οραματίζεται να 

κρατήσει την οικογενειακή επιχεί-
ρηση που παρέλαβε από τους γονείς 
της στο υψηλό επίπεδο και να την 
εξελίξει ακόμη περισσότερο.

Η ενασχόληση της με την επιχεί-
ρηση ξεκίνησε αμέσως μόλις ολο-
κλήρωσε τις σπουδές της αρχικά στο 
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και έπειτα όταν πήρε  το μεταπτυχιακό 
της στην Διοίκηση Επιχειρήσε6ων από 
το Αμερικάνικο Κολλέγιο. Από μικρή 
θυμάται να παρακολουθεί τους γονείς 
της να εργάζονται στην οικογενεια-
κή επιχείρηση τους, όπου τότε ήταν 
ένα μικρό catering. Για εκείνην αυτές 
οι μνήμες ήταν ένα μεγάλο μάθημα 
γιατί την προετοίμασαν για την στιγ-
μή που ανέλαβε η ίδια την διοίκηση. 
«Έχω μνήμες από όλες τις δυσκολίες 
που αντιμετώπιζαν στα πλαίσια της 
δουλειάς, την προσπάθεια τους να 
ικανοποιήσουν τον πελάτη αλλά και 
την ηθική ικανοποίηση μετά την επι-
τυχημένη έκβαση κάθε κοινωνικής 
εκδήλωσης που τότε διοργάνωναν», 
αναφέρει σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να 
είναι κάποια/ος στο τιμόνι μιας τόσο 
μεγάλης και επιτυχημένης εταιρείας; 
Το να είσαι στο τιμόνι μιας επιχείρησης 
είναι μία τεράστια ευθύνη αλλά και 
μία πρόκληση.

Η υποστήριξη των δικών σου αν-
θρώπων, η αμέριστη βοήθεια και η 
κατανόηση οφείλει να είναι δεδομένη 
ειδικά για μία γυναίκα η οποία καλεί-
ται να υποστηρίζει και άλλους ρόλους 
όπως αυτόν της συζύγου, της μητέρας 
κ.α

Γυναίκα στο επιχειρείν. Πως εί-
ναι να είστε γυναίκα επιχειρηματίας 

«Τεράστια ευθύνη και πρόκληση 
να είσαι στο τιμόνι μιας επιχείρησης»

ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΗΣ «ΧΟΥΤΟΣ CATERING» ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΤΟΥ 
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Τόξου, πολιτισμού, αθλητισμού και ανα-
ψυχής με αξιοποίηση ανενεργών στρατο-
πέδων.

-Δημιουργία ενιαίου δημόσιου χώρου, 
στο παραλιακό μέτωπο από Αγγελοχώρι 
μέχρι το Δέλτα Αξιού, με συνέχεια, προ-

σβασιμότητα, ήπια κινητικότητα, με δια-
σύνδεση πράσινων χώρων.

-Μετεγκατάσταση ΔΕΘ στα δυτικά, 
με δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, 
στο κέντρο της πόλης με τη μικρότερη 
αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, λύση 

ζωτική για τις ανάγκες της. Απελευθερώ-
νει χώρους, εξισορροπεί το αναπτυξιακό 
ισοζύγιο της πολλαπλά υποβαθμισμένης 
δυτικής πλευράς.

-Λιμάνι, σιδηροδρομική διασύνδεση, 
οργάνωση άτυπης βιομηχανικής συγκέ-

Να αποτελέσει προτεραιότη-
τα η δυτική Θεσσαλονίκη 
στις εξαγγελίες των πολι-

τικών αρχηγών, κατά την παρουσία 
τους στην πόλη και με αφορμή την 
85η Διεθνή ‘Εκθεση, ζητά ο δήμαρ-
χος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης, μέσω 
συνέντευξής που παραχώρησε στην 
εφημερίδα «Karfitsa».

    Απαιτεί άμεσες και αναγκαίες πα-
ρεμβάσεις για να βελτιωθεί η ποιότη-
τα της ζωής όλων των κατοίκων, ενώ 
παράλληλα υπογραμμίζει πως ο κύ-
βος δεν ερρίφθη για το θέμα της ΔΕΘ 
και της μετεγκατάστασής της και πως 
το να παραμείνει στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης είναι μια λάθος απόφαση.

    Επίσης, με αφορμή τα «μισά» 
της διοίκησής του ο κ.Ιωαννίδης ανα-
λύει τους στόχους του για την επό-
μενη διετία στον δήμο Δέλτα μέχρι 
και την έλευση των αυτοδιοικητικών 
εκλογών.

Δήμαρχε με αφορμή την 85η ΔΕΘ 
και την παρουσία των πολιτικών 
αρχηγών στην πόλη, τι περιμένε-
τε από τις εξαγγελίες για τη δυτική 
Θεσσαλονίκη; Ευελπιστώ ότι όλοι οι 
πολίτες. Δυνατότητα ισότιμης συμμε-
τοχής Θεσσαλονίκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας στον εθνικό σχεδιασμό. 
Συγκεκριμένα έργα, χρηματοδότηση, 
ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα. Πα-
ρεμβάσεις που σηματοδοτούν τη νέα 
Αναπτυξιακή ταυτότητα, που περιλαμ-
βάνει ισοδύναμα όλες τις διαστάσεις 
χωρικές και ποιοτικές. Ριζικό ανασχε-
διασμό με όρους 21ου αιώνα. 

Ειδικότερα η επιβαρυμένη Δυτική 
Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα. Παράδειγμα εναλλα-
κτικής πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, 
που υπερβαίνει στερεότυπα και δεν 
επαναλαμβάνει λανθασμένες επιλο-
γές. Τηλεγραφικά θα έλεγα:

-Δημιουργία Πράσινου Δυτικού 

Πολλαπλά λάθος επιλογή να παραμείνει η 
ΔΕΘ στο κέντρο 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης στην karfitsa 
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ντρωσης Καλοχωρίου, εκκρεμείς οδικοί 
άξονες, ολοκλήρωση δικτύου μετρό, 
χωρίς αλλοίωση της «υπόγειας» ιστορι-
κής διαδρομής, επέκταση του στα δυτικά.

-Λειτουργία προαστιακού προς Διε-
θνές Πανεπιστήμιο, ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 

- Αποτελεσματική αντιμετώπιση πε-
ριβαλλοντικής υποβάθμισης και δυσο-
σμίας που κατακλύζει τη δυτική Θεσσα-
λονίκη. 

Τα παραπάνω είναι άμεσες, αναγκαί-
ες επεμβάσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό 
της ευρύτερης περιοχής, συστατικά μιας 
Θεσσαλονίκης, αναπτυγμένης, φιλικής, 
βιώσιμης, με κεντρικό στοιχείο το πρά-
σινο. Ολοκληρωμένη παρέμβαση, όχι 
αποσπασματικά έργα, μπορούν να πα-
ρασύρουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα σε ένα 
νέο μοντέλο ανάπτυξης. Με συνεκτικό 
σχεδιασμό, μελετημένα βήματα, συνερ-
γασία, θα έρθει το αποτέλεσμα.

Διεκδικήσατε η ΔΕΘ να πάει στη 
Σίνδο. Ωστόσο, θα παραμείνει στο κέ-
ντρο και θα προχωρήσει η ανάπλαση 
της. Πώς μπορεί αντισταθμιστικά να 
αναβαθμιστεί ο δήμος Δέλτα; Ως δήμος 
Δέλτα, επιδιώκουμε τη σύνθεση, προ-
σπαθούμε, να προσθέσουμε τις ψηφίδες 

μας, στον κοινό στόχο ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού ανάπτυξης της ευρύτερης 
περιοχής, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα μας…

Αυτά που ήδη παρέθεσα είναι τμήμα-
τα μιας ολοκληρωμένης ατζέντας που 
περιλαμβάνει όλη την πόλη. Δεν υπάρ-
χει αντίληψη διαπραγματευτικής αντι-
στάθμισης, είτε του Δήμου Δέλτα, είτε 
κάποιου άλλου από τους 7 Δήμους και 
Δημάρχους, με τους οποίους ενώσαμε 
αγωνίες, σχέδια και προσπάθειες.  Σε μια 
αυτοδιοικητική πρωτοβουλία, ανοιχτής 
αντίληψης και διευρυμένης αναπτυξι-
ακής ατζέντας. Μας ωθεί η ανάγκη ισό-
τιμης ανάπτυξης, κοινωνικού οφέλους, 
στη συλλογική προοπτική. 

Ως προς τη ΔΕΘ, η προσπάθεια να 
παραμείνει στο κέντρο, να δεσμευτούν 
οι εξελίξεις, δεν παύει να είναι μια πολ-
λαπλά λάθος επιλογή, γιατί όλοι πολύ 
σύντομα, θα το βρουν μπροστά τους και 
θα πρέπει να απολογηθούν γιατί επέλε-
ξαν να προχωρήσουν στη λάθος κατεύ-
θυνση. Δεν θα αρκούν προσχηματικές 
υπεκφυγές που δεν ευσταθούν όπως, 
«δεν υπήρχαν χρήματα» «η λύση της 
μετεγκατάστασης είναι ακριβή». Άρα ας 

μη βιαζόμαστε, ακόμα δεν έχει ριφθεί ο 
κύβος...

Είστε ικανοποιημένος από τη δική 
σας, έως τώρα, προσπάθεια στη διοίκη-
ση; Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αλλαγές 
που καταφέρατε και που «κολλήσα-
τε»;  Ποτέ δεν είσαι ικανοποιημένος, 
ακόμα κι όταν έχεις αποτελέσματα ικανά 
να σε καθιστούν αισιόδοξο. Αν πρέπει 
να εντοπίσω κάτι που να μπορώ να θε-
ωρήσω, ότι «κολλήσαμε» αυτό είναι η 
υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απο-
ψίλωση με την κινητικότητα, η έλλειψη 
κρίσιμου, αναγκαίου και κατάλληλου 
επιστημονικού προσωπικού, αριθμητι-
κά και σε ειδικότητες, για να τρέξουν τα 
έργα. Χωρίς αυτή την αναγκαία και ικανή 
συνθήκη για να παραχθεί έργο, δυστυ-
χώς θα προσπαθούμε στον υπερθετικό 
βαθμό και τα αποτελέσματα θα έρχονται 
με χρονική υστέρηση, που κανείς δεν 
επιθυμεί.

Σε ποιους τομείς θα ρίξετε το βάρος 
το επόμενο μισό της θητείας σας και 
μέχρι τις επόμενες εκλογές; Το βάρος 
μας θα πέσει στα έργα που ήδη δρομο-
λογήσαμε και βρίσκονται σε διαφορε-
τικό στάδιο ένταξης ή υλοποίησης. Μια 

συμπεριληπτική εικόνα έργων δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως εξής:

-Υδροδότησης με καθαρό πόσιμο 
νερό, ολοκλήρωση αποχετευτικού- συν-
δέσεις στην περιοχή του Αξιού

-Αλλαγή παλαιού δικτύου ύδρευσης
-Ολοκληρωμένο σχέδιο καθαριό-

τητας, Γωνιές Ανακύκλωσης, Πράσινο 
Σημείο, νέους κάδους, ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα, ανανέωση στόλου αποκομιδής 
απορριμμάτων, με αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας.

-Ξεμπλοκάρισμα του έργου «ανακα-
τασκευή – αναπαλαίωση δημοτικού σχο-
λείου Σίνδου»

- Αναπλάσεις Σίνδου - Διαβατών.
-Εκσυγχρονισμό όλων των σχολικών 

συγκροτημάτων
-Ανακατασκευή Πλατείας Χαλάστρας 

και Πάρκου Κερκύρας
-Δημιουργία Πολυχώρου 23 στρεμ-

μάτων στα Διαβατά.
-Μουσείο Τοπικής Ιστορίας στα Δια-

βατά
-ΕΠΑΛ Σίνδου και Χαλάστρας
Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από 

τα έργα που σκιαγραφούν το δείγμα της 
αντίληψης μας.
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Σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη που σφύζει από ζαχαροπλαστεία και βιτρίνες γε-
μάτες με γλυκά που σου «κλείνουν» το μάτι όταν γυρίσεις το βλέμμα σου πάνω τους 
ανθίζουν συνεχώς ιδέες και προσπάθειες νέων ανθρώπων που θέλουν να αφήσουν 
το δικό τους αποτύπωμα στον γευστικό χάρτη της πόλης.
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Στην Αγίου Δημητρίου, την 
πολυσύχναστη οδό, με 
τα παραδοσιακά ζαχαρο-

πλαστεία και τους φούρνους που 
κρατιούνται αρκετές δεκαετίες ο 
Θοδωρής Σαράντης επιχείρησε να 
φέρει έναν νέο αέρα που θα συνδυ-
άζει all time classic γεύσεις με μια 
σύγχρονη ματιά.

Η ζαχαροπλαστική για τον Θ.Σαρά-
ντη ήταν μια «οικογενειακή υπόθεση», 
εξηγεί στην Karfitsa. Για μερικά χρό-
νια ασχολήθηκε με την πληροφορι-
κή σπουδάζοντας, όμως η αγάπη του 
ήταν ο κόσμος της ζαχαροπλαστικής 
και όπως περιγράφει «στο πλαίσιο της 
οικογενειακής μας ενασχόλησης με 
οδήγησε σε κάτι παραπάνω από ένα 
επάγγελμα. Μία δημιουργική δουλειά, 
που διαρκώς μπορεί να προσαρμόζεται 
και να δίνει στον κόσμο εναλλακτική δι-
αφυγή σε όμορφες απολαύσεις».

Το όνειρο έγινε 
μια γλυκιά...πραγματικότητα
Και ενώ προχωρούσε μια μέρα του 

2019 στην οδό Αγίου Δημητρίου ξαφνι-
κά είδε ένα άδειο μαγαζί. Αμέσως φα-
ντάστηκε τον χώρο να μεταμορφώνεται 
σε ένα μαγαζί που θα φιλοξενούσε τις 
δημιουργίες του, γλυκές και αλμυρές. 
«Τότε αποφάσισα, μαζί με την πολύτιμη 
βοήθεια της οικογένειας μου, να κάνω 
την αρχή. Δεν είχα τίποτα δεδομένο 
τότε, παρά μόνο την ανυπομονησία μου 
για κάτι καινούριο που θα μπορούσε με 

Το ζαχαροπλαστείο που 
αναρριχήθηκε στην κορυφή σε μόλις 
δύο χρόνια και μαγεύει με τα γλυκά του!

Η ζαχαροπλαστική για τον 
Θοδωρή Σαράντη είναι μια 
«οικογενειακή υπόθεση»
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πολλή προσπάθεια να κάνει την ιδιαίτερή μου σχέση 

με τη ζαχαροπλαστική, μία βιώσιμη επιχείρηση. Από 

την αρχική του σύλληψη, πρόθεση μας ήταν το μα-

γαζί μας να παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας 

με βάση τις καλύτερες πρώτες ύλες. Έτσι, δύο χρό-

νια τώρα το ζαχαροπλαστείο μας έχει χτίσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες της γειτονιάς και της 

πόλης μας».

Μέσα σε λίγα χρόνια ο Θ.Σαράντης κατάφερε να 

βάλει ζαχαροπλαστείο στο τοπ μαγαζιά της περιοχής 

και ένας βασικός λόγος όπως τονίζει είναι διότι «προ-

κειμένου να εξυπηρετεί το σκοπό του ως εναλλακτι-

κή διαφυγή σε όμορφες απολαύσεις, το κατάστημα 

μας έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για να καλύψει 

τις διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών 

μας». Πιο συγκεκριμένα «ξεκινώντας από τα πρωινά, 

οι πελάτες μας από νωρίς το πρωί απολαμβάνουν σά-

ντουιτς, προϊόντα ζύμης, μπάρες δημητριακών, είδη 

αρτοσκευασμάτων και άλλες δημιουργίες πάντα με 

βάση τις πρώτες ύλες της εξαιρετικότερης ποιότητας 

που διατίθεται στην αγορά. Φυσικά από τη συλλογή 

των προϊόντων μας δεν θα μπορούσε να λείπει το 

ψωμί. Ψωμί φτιαγμένο με αγάπη, τέχνη και άλευρα 

εξαιρετικής ποιότητας».

Γλυκές - αλμυρές απολαύσεις

Τα γλυκά του νεαρού ζαχαροπλάστη έχουν γίνει 

must try, καθώς είναι ο λόγος που έχει εξαπλωθεί η 

φήμη του καταστήματος τόσο γρήγορα, στο κοινό της 

Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφει ο ίδιος. «Οι κρέμες 

και οι σαντιγές είναι παραγωγής μας, φρούτα διαλεγ-

μένα, μπισκότα με βάση το εξαιρετικό βούτυρο που 

κυκλοφορεί στην αγορά! Και φυσικά τα παντεσπάνια 

και οι τούρτες μας…».

Τον ρωτήσαμε ποια είναι τα best seller του μαγα-

ζιού και μας απαντάει ότι «είναι τα αλμυρά μας - αυτό 

το βούτυρο! Ομοίως πρέπει η τάρτα με φρούτα ή λε-

μόνι, η black forest και το bueno».

Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι φημίζεται για την 

κουζίνα της, ωστόσο ο Θοδωρής Σαράντης θέλει να 

συμβάλει όσο μπορεί ώστε η πόλη να διατηρήσει τα 

υψηλά στάνταρ της ποιοτικής αρτοζαχαροπλαστικής 

πλευράς της. «Νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλει ότι 

η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και πολλά χρόνια μια γα-

στρονομική πρωτεύουσα! Στόχος του καταστήματός 

μας είναι να διατηρήσει και να εντείνει την αδιαμφι-

σβήτητη φήμη της Θεσσαλονίκης ως “must go” γα-

στρονομικού προορισμού», επισημαίνει με χαμόγελο 

ο νεαρός επιχειρηματίας και ζαχαροπλάστης.

Το ζαχαροπλαστείο που 
αναρριχήθηκε στην κορυφή σε μόλις 
δύο χρόνια και μαγεύει με τα γλυκά του!
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Ο Αστέριος Αναστασίου είναι ο άνθρωπος πίσω από τα γνωστά café Bruno στη Θεσσαλονίκη. Η έννοια 
του «success story» θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει στην ερμηνεία του και το όνομα του. Ξεκινώ-
ντας ως barista από τη Λάρισα κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει ένας επιχειρηματίας στον χώρο της 
εστίασης που ξεχωρίζει για την ανοδική του πορεία.
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Το ξεκίνημα προς την κορυφή
Η αγάπη του για τον καφέ και όλα 

τα στάδια που περιλαμβάνουν την δια-
δικασία για την παρασκευή του τον έκα-
ναν να επιλέξει ένα επάγγελμα που θα 
είχε άμεση σχέση με το πασίγνωστο ρό-
φημα. Έτσι εργάστηκε αρκετά χρόνια ως 
barista σε γνωστό καφέ της Λάρισας. Τα 
χρόνια περνούσαν και η ανάγκη του να 
εξελίξει την επαφή του με το αντικείμε-
νο τον οδήγησε στην απόφαση να πάρει 
το brand name του Bruno που ιδρύθηκε 
στη Λάρισα και να το ταξιδέψει σε μια 
αγαπημένη του πόλη, την Θεσσαλονίκη. 
Το 2013, εποχή όπου στην Ελλάδα δεν 
γινόντουσαν εύκολα επιχειρηματικά 
ανοίγματα, εκείνος πιστεύοντας ακρά-
δαντα στο brand name, στην ποιότητα 
του καφέ που πρεσβεύουν τα Bruno και 
στο όραμα του τόλμησε και άνοιξε το 
πρώτο ομώνυμο κατάστημα στη Θεσ-
σαλονίκη. Στο σημείο που βρίσκεται μέ-
χρι σήμερα, στην γωνιά Καρόλου Ντηλ 
με Β. Ηρακλείου, ή αλλιώς στην «γω-
νιά του Bruno», όπως συνηθιζόσουν να 
λένε οι γνώστες του κέντρου, καθώς 
έχει καθιερωθεί μετά από τόσα χρόνια 
παρουσίας.

«Όλη αυτή η προσπάθεια άρχισε 
μέσα στην κρίση. Σε μια περίοδο που 
αρκετές επιχειρήσεις είχαν πτώση εμείς 
τολμήσαμε και αναπτυχθήκαμε. Είδαμε 
την κρίση ως ευκαιρία, διότι δίνουμε 
στον κόσμο κάτι προσιτό και ποιοτικό, 
καθώς ο κόσμος ψάχνει την λεπτομέ-
ρεια», εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Αναστα-
σίου.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο επιχει-
ρηματίας στη Λάρισα υπάρχει κάθε σχε-
δόν 50 μέτρα και ένα καφέ. «Όταν ήρθα 
στη Θεσσαλονίκη ήθελα να δω πόσα 
σημεία διανομής καφέ υπήρχαν. Έτσι 
μετά από μια έρευνα που έκανα είδα ότι 
στο δήμο Θεσσαλονίκης ήταν 375.000 
εγγεγραμμένοι πολίτες και υπήρχαν 
1.280 περίπου σημεία διανομής καφέ. 
Ενώ αντίστοιχα στη Λάρισα ο δήμος είχε 
123.000 πολίτες και λειτουργούσαν 
1.830 σημεία καφέ. Δηλαδή υπήρχε μια 
μεγάλη δυσαναλογία. Συνειδητοποίησα 
λοιπόν ότι υπάρχει χώρος για ποιοτικό 
καφέ στη Θεσσαλονίκη».

Στη Λάρισα, στην πόλη από την 
οποία ξεκίνησαν αρκετές επιτυχημένες 
αλυσίδες καφέ, ο κ. Αναστασίου περι-

Ο επιχειρηματίας που 
εκτόξευσε τα Bruno 
στη Θεσσαλονίκη

Γιατί ο καφές 
είναι κάτι 

περισσότερο 
από ... 

απόλαυση
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γράφει ότι κατά την διάρκεια της κρίσης  δεν σταμάτησε ο 
κόσμος να καταναλώνει καφέ σε take away μορφή. Μπορεί 
ο καφές στο χέρι να έγινε πιο διαδεδομένος κατά την διάρ-
κεια των lockdown πανελλαδικά, όμως όπως περιγράφει ο 
κ.Αναστασίου, στη Λάρισα αυτό το χαρακτηριστικό υπήρχε 
εδώ και αρκετά χρόνια στον τρόπο ζωής των Λαρισαίων. «Ο 
κόσμος στη Θεσσαλονίκη έχει μάθει πλέον αυτόν τον τρόπο 
απόλαυσης του καφέ. Δεν επέλεγε τόσο πολύ το πλαστικό 
στο χέρι, μέχρι πρότινος. Το αντίθετο στη Λάρισα, όπου αυτή 
η τάση υπάρχει πολλά χρόνια. Όποιον πεζό και αν δεις θα 
κρατάει έναν καφέ στο χέρι. Αυτή τη μόδα θέλαμε να την 
φέρουμε και εδώ. Έτσι και έγινε σιγά σιγά», εξηγεί. Άλλω-
στε δεν είναι τυχαίο που πλέον τα καταστήματα Bruno στη 
Θεσσαλονίκη πουλάνε καθημερινά πάνω από 4.000 καφέ-
δες σε πλαστικό. «Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τους 
10.000», αποκαλύπτει ο κ. Αναστασίου.

Το μυστικό
Στην ερώτηση ποιο πιστεύει ότι είναι το μυστικό της 

επιτυχίας των Bruno στη Θεσσαλονίκη ο επιχειρηματίας 
απαντάει πως δυο είναι οι λόγοι. «Αρχικά είναι ο ποιοτικός 
καφές που προσφέρουμε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
όποιος πιει έναν καφέ από τα Bruno μετά γίνεται μόνιμος 
πελάτης. Πέρα από την ποιότητα, βάζουμε διπλάσια πο-
σότητα καφέ. Πίνεις καφέ και τον καταλαβαίνεις. Ο πάγος 
είναι ζυγισμένος και μπαίνει συγκεκριμένη ποσότητα γραμ-
μαρίων, ενώ το νερό του πάγου προκύπτει από τρεις αφα-
λατώσεις. Ακόμη και το ποτήρι που τον βάζουμε είναι ειδι-
κά διαμορφωμένο, έτσι ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία 
του καφέ αρκετή ώρα.

Δεύτερο στοιχείο της επιτυχίας είναι η ομάδα μας. Τα 
έμπιστα άτομα, με φρέσκιες ιδέες, γιατί δεν φτάνει μόνο 
το καλό προϊόν, αλλά και η επικοινωνία του με τον κόσμο, 
ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν καλύτερα τον καφέ που επι-
λέγουν καθημερινά». Τονίζει δε ότι «χρειάζεται αρκετός 
κόπος καθημερινά και πρέπει να κυνηγάς το άπιαστο. Δεν 
φτάνει μόνο η καλή ποιότητα του καφέ, αλλά κάθε λεπτο-
μέρεια μετράει».

 Παράλληλα τονίζει ότι τα Bruno ως εταιρεία είναι χτι-
σμένη και οχυρωμένη με τμήματα που δεν επιβλέπουν 
μόνο την παρούσα ποιότητα του, αλλά προσπαθούν να 
εξελίσσουν το προϊόν του καφέ. Ο επιχειρηματίας εξηγεί 
ότι υπάρχει ειδικό τμήμα στην εταιρεία που ψάχνει να βρει 
νέους τρόπους για να βελτιώσει, αν γίνεται και άλλο, την 
ποιότητα του καφέ και έπειτα ενημερώνει τους συνεργά-
τες της, όπου στη συνέχεια εφαρμόζονται οι εκάστοτε νέες 
τεχνικές και πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις στο προσω-
πικό.

Συνεχόμενη ανάπτυξη
Μετά το πρώτο κατάστημα στο κέντρο και αφού ο κό-

σμος της πόλης γνώρισε την ποιότητα των Bruno ήταν 
δεδομένο ότι θα ακολουθούσαν και επόμενα βήματα. Στα 
τέλη του 2020 άνοιξε το Bruno Βοx, μια σύγχρονη καντίνα, 
στην Πυλαία και το τελευταίο διάστημα λειτουργούν δυο 
νέα café spot στην οδό Ερμού 35 και Ερμού 45 στο ισόγειο 
του κτιρίου των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. «Το πλάνο μας είναι τα επόμενα 
δυο χρόνια τα καταστήματα Bruno στη Θεσσαλονίκη να γί-
νουν συνολικά δέκα», δηλώνει ο επιχειρηματίας, ο οποίος 
σημειώνει ότι η περιοχή που προσανατολίζουν την δραστη-
ριοποίηση του brand είναι η ανατολική πλευρά της πόλης.

Το Bruno ξέρει τι θέλεις
«Προσπαθούμε να ακούμε τις ανά-

γκες του κόσμου και να συμβαδίζουμε 
με τις νέες τάσεις», αναφέρει ο κ. Ανα-
στασίου. Για αυτό πέρα από τον καφέ τα 
Bruno βάζουν συνεχώς νέες προσθή-
κες στον κατάλογο τους ή βελτιώνουν 
ακόμη περισσότερο τις ήδη υπάρχου-
σες. Healthy επιλογές με γιαούρτια σε 

συνδυασμό με φρούτα, σαλάτες, vegan 
επιλογές, προτάσεις για lunch από νω-
ρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. Highlight 
το χειροποίητο παγωτό του που παρα-

σκευάζεται στη Λάρισα.
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Πως θα σου φαινόταν αν μια καθημερινή σου συνήθεια, όπως η απόλαυση ενός καφέ, θα λειτουρ-
γούσε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος; Απίθανο; Όχι, και το «πράσινο» καφέ «Woods», στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης το αποδεικνύει στην πράξη.
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Στην γωνία της πλατείας 
Αριστοτέλους με Β.Ηρακλεί-
ου εδώ και περίπου ενάμιση 

χρόνο έχει ανοίξει τις πόρτες του το 
eco friendly street cafe «Woods» 
και ο συνιδιοκτήτης του, Βαγγέλης 
Ζουρνατζής μιλώντας στην Karfitsa 
εξηγεί τον λόγο που επέλεξε να 
ανοίξει ένα μαγαζί με «πράσινο» 
προφίλ. 

«Ήθελα να φτιάξω κάτι που θα 
ήμουν περήφανος και όταν θα γυρίζω 
κάθε βράδυ σπίτι θα λέω πως έκανα 
κάτι που ωφέλησε τους πολλούς. Κά-
πως έτσι ήρθε η ιδέα αυτή. Αρχικά, διότι 
ήταν πιο εύκολο, χωρίς να επιβαρυνθεί 
ο πελάτης οικονομικά, να κάνουμε μια 
προσπάθεια να φτιάξουμε τα πράγματα 
από το δικό μας μετερίζι. Να δραστηρι-
οποιηθούμε επιχειρηματικά και παράλ-
ληλα να βοηθήσουμε και κυρίως να 
μην επιβαρύνουμε περαιτέρω το περι-
βάλλον μας», περιγράφει ο 27χρονος 
επιχειρηματίας που τονίζει ότι οι μικρές 
κινήσεις μπορούν να αλλάξουν την ζωή 
μας.

Οι οικολογικές επιλογές που έχουν 
κάνει ακολουθούν κάθε βήμα για την 
παρασκευή ενός καφέ, από το ποτήρι 
που θα μπει μέχρι το καλαμάκι, έως και 
το περίσσευμα του εσπρέσο, το οποίο 
δεν το πετούν, αλλά το χρησιμοποιούν 
ως λίπασμα δίνοντας το σε αγρότες. 
Μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κόστος 
παραπάνω για την οικολογική συσκευ-
ασία του καφέ, αλλά σύμφωνα με τον 
Β.Ζουρνατζή ο πελάτης δεν επιβαρύνε-
ται. «Για παράδειγμα τα πλαστικά ποτη-

Το «πράσινο» cafe της 
Θεσσαλονίκης που έχει τραβήξει 
τα «βλέμματα» του εξωτερικού
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Η φρέσκια βιτρίνα του
Το «Woods» έχει γίνει γνωστό για το 

eco friendly mood του, όμως ένα ακόμη 
χαρακτηριστικό του προσελκύει καθημερι-
νά σταθερό κοινό. Ο λόγος για τα φρέσκα 

και χειροποίητα προϊόντα στην βιτρίνα του. 
Ένα μικρό εργαστήριο στο πάνω μέρος του 

καταστήματος ανοίγει καθημερινά από πολύ 
νωρίς το πρωί και παρασκευάζει φρέσκα, 
λαχταριστά αρτοσκευάσματα, σφολιάτες, 

μπάρες, κουλούρια Θεσσαλονίκης, πεϊνιρλί 
και την νόστιμη παραδοσιακή πίτα περέκ με 
ποντιακό φύλλο το οποίο προμηθεύονται 

από τον  Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγ. 
Αντωνίου.

ράκια έχουν 0,05 λεπτά, τα δικά μας έχουν 0,15 
λεπτά και είναι κατασκευασμένα από μπαμπού, 
διπλάσιο κόστος δηλαδή, όμως δεν έχει διαφορά 
στην τιμή του καφέ», εξηγεί.

Ο οικολογικός χαρακτήρας του μαγαζιού όμως 
δεν σταματάει στον καφέ. «Γενικά, προσπαθούμε 
όσο είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε πλαστι-
κές συσκευασίες. Όπως τα παγωτά μας που σερβί-
ρονται σε γυάλινο μπολάκι, οι μπάρες μας δεν είναι 
ήδη προπαρασκευασμένες για να αποφύγουμε να 
φτάνουν σε εμάς σε πλαστική συσκευασία, έτσι τις 
φτιάχνουμε εμείς και τις δίνουμε σε χάρτινο φακε-
λάκι. Είναι απλές πράξεις και είναι το λιγότερο που 
μπορούμε να κάνουμε», σημειώνει.

 
Καλαμάκι από...σιτάρι
Αν και το τελευταίο διάστημα σε αρκετά cafe 

υπάρχει το χάρτινο καλαμάκι ως «αντικαταστάτης» 
του πλαστικού, στο «Woods» θα βρεις καλαμάκι 
από σιτάρι. Αυτό είναι άψογα λειτουργικό, καθώς 
το καλαμάκι από το σιτάρι δεν διαλύεται, όπως 
συνηθίζεται να γίνεται με το χάρτινο, όταν μείνει 
αρκετή ώρα μέσα σε υγρό περιεχόμενο. «Ναι μεν 
είμαστε eco friendly όμως δεν κόβουμε από την 
ποιότητα για να το πετύχουμε αυτό», τονίζει.

Πόσο εύκολο όμως είναι να δημιουργήσεις ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον μαγαζί; Ο κ.Ζουρνα-
τζής απαντάει πως «δεν ήταν εύκολο, διότι για να 
βρούμε τα σημεία που θα μας τροφοδοτούσαν με 
τα καλαμάκια από σιτάρι ή το ποτήρι από μπαμπού 
θα έπρεπε να έχουμε διαφορετικούς προμηθευτές 
σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όπως και συμ-
βαίνει. Έχουμε από Αθήνα μέχρι Λάρισα, γιατί αυτά 
τα προϊόντα δεν είναι διαδεδομένα, καθότι δεν τα 
χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος. Όχι μόνο επειδή 
μπορεί να κοστίζουν κάποια λεπτά παραπάνω, 
αλλά κυρίως επειδή δεν έχουμε μάθει να τα χρη-
σιμοποιούμε».

Ένας καφές διεγείρει 
το αίσθημα της οικολογίας
Το πρότζεκτ αυτού του street cafe είναι ικανό 

να βάλει την «σπίθα» της οικολογίας μέσα σε άτο-
μα που μπορεί μέχρι πρότινος να πίστευαν ότι χρη-
σιμοποιώντας οικολογικά προϊόντα αλλοιώνεται 
η ποιότητα ενός καφέ. «Δεν θέλουμε να προσελ-
κύσουμε μόνο οικολόγους, αλλά και εκείνους που 
δεν σκέφτονται οικολογικά. Να έρθουν και να δουν 
ότι μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους χωρίς 
να επιβαρύνουν το περιβάλλον», λέει.

 
Ζητούν franchise και από το εξωτερικό
Το concept του «Woods» είναι ελκυστικό. Ου-

σιαστικά δείχνει μια νέα τάση που θα πρέπει να κα-
θιερωθεί όχι μόνο στη ζωή μας ως καταναλωτές, 
αλλά και ως απλοί πολίτες. Για αυτό, αν και είναι 
ένα από τα πρωτοεμφανιζόμενα cafe της πόλης 
ξεχωρίζει και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον από επι-
χειρηματίες του εξωτερικού. Ήδη, όπως δηλώνει 
ο κ.Ζουρνατζής, το feedback που λαμβάνουν από 
τον κόσμο είναι πολύ θετικό και έχουν δεχθεί προ-
τάσεις για  franchise σε πόλεις του εξωτερικού.
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Φέτος η Ελλάδα επλήγη αρκετά από 
καταστροφικές φωτιές. Η κλιματική 
αλλαγή έχει προκαλέσει αύξηση του εν-
διαφέροντος για ασφαλιστική κάλυψη 
από καταστροφές;

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τερά-
στιο θέμα που δεν είναι σημερινό αλλά 
υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια. Ο υπερ-
καταναλωτισμός και η συνεχή μόλυνση 
του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε αύ-

ξηση της θερμοκρασίας και πολλά ακραία 
καιρικά φαινόμενα. Σεισμοί, πλημμύρες, 
φωτιές ανεμοστρόβιλοι και έπεται συνέ-
χεια. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποί να μην 
προστατεύουν την περιουσία τους με τον 
πιο έξυπνο τρόπο παγκοσμίως που δεν 

«Είναι αδιανόητο οι άνθρωποί να 
μην προστατεύουν την περιουσία τους 
με τον πιο έξυπνο τρόπο παγκοσμίως 
που δεν είναι άλλος από την ασφάλι-
ση και να τα αφήνουν όλα στην τύχη», 
σημειώνει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa ο εξειδικευμένος Ασφαλιστι-
κός Σύμβουλος Ζωής & Αποταμίευσης 
Λεωνίδας Ντόβας και προσθέτει ότι 
«κανένα κράτος δεν μπορεί να απο-
ζημιώσει άμεσα και ταχύτατα μεγάλες 
καταστροφές και αυτό το γνωρίζουν 
όλοι». 

Ασχολείστε με τον ασφαλιστικό 
κλάδο με ειδικότητα στους εξειδι-
κευμένους κινδύνους. Τι σημαίνει 
στην πράξη αυτό; Εξειδικευμένοι κίν-
δυνοι προς ασφάλιση είναι ενδεικτικά 
τα έργα τέχνης -   κοσμηματοπωλεία, 
οι ηλεκτρονικές αγορές και το δια-
δίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, οι 
εκθέσεις, η περιβαντολλογική μόλυν-
ση, το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, οι 
ναυτιλιακοί κίνδυνοι και πολλά άλλα. 
Ο βαθμός δυσκολίας κατανόησης τέ-
τοιων κινδύνων για τους πελάτες, η 
υψηλή τεχνογνωσία μας στην ανάλυ-
ση και ασφάλιση ενός τέτοιου κινδύ-
νου και οι μεγάλη γκάμα λύσεων που 
προτείνουμε μας κατατάσσει πολύ 
υψηλά στις συνειδήσεις και επιλογές 
των πελατών και τους ευχαριστούμε 
πολύ!

 Ποια skills θα πρέπει να έχει 
ένας ασφαλιστής πριν τον επιλέξει 
ένας πελάτης; Τι πρέπει να προσέξει 
κανείς; Τα «προσόντα» που είναι απα-
ραίτητα για έναν κορυφαίο σύμβουλο 
στην σημερινή  εποχή είναι :  

Ειλικρίνεια, ταχύτητα, αμεσότη-
τα, εξειδίκευση, υψηλή τεχνογνωσία, 
επένδυση στις νέες τεχνολογίες και 
συνεχή έρευνα της αγοράς για την 
παροχή των καλύτερων λύσεων. Για 
να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός 
και «μέσα» στην αγορά πρέπει να κα-
τέχεις τουλάχιστον τα παραπάνω. 

Ο Covid-19 μας δίδαξε πόσο σημαντικό είναι 
να έχεις ιδιωτική ασφάλιση Υγείας

 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Η ΦΩΤΙΕΣ. 

Συνέντευξη με τον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο Ζωής κι Αποταμίευσης Λεωνίδα Ντόβα 

Who is who
Ο Λεωνίδας Ντόβας γεννήθηκε στην 

Θεσσαλονίκη το 1979. Λατρεύει τον Αθλη-
τισμό, εθελοντισμό και έχει έντονη κοινω-
νική δράση σε διάφορους τομείς. Εργάζε-
ται στον ιδιωτικό τομέα από το 2007 στην 
Διοίκηση υπηρεσιών και ειδικότερα από 
το 2009 στο κλάδο ιδιωτικής Ασφάλισης. 
Κατέχει 3 πτυχία της Ασφαλιστικής αγοράς 
(Ά, ΄Β, ΄Δ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει 
αποφοιτήσει από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθήνας, τμήμα Κοινωνιολογίας και έχει 
κάνει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη 
Διοίκηση Υπηρεσιών με εξειδίκευση «Επι-
κοινωνία, Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις» 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας 
(ΑΣΟΕΕ). Το 2017 ολοκλήρωσε επιτυχώς 
τις σπουδές του στο IFA ACADEMY (I.R.M.A 
– Individual Risk Management Architect) 
και το 2021 έλαβε και το δεύτερο μετα-
πτυχιακό τίτλο στην Ασφαλιστική αγορά 
(B.R.M.A – Business Risk Management 
Architect). Έχει δικό του γραφείο στον Εύ-
οσμο Θεσσαλονίκης από το 2017. 
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είναι άλλος από την ασφάλιση και να τα 
αφήνουν όλα στην τύχη. Κανένα κράτος 
δεν μπορεί να αποζημιώσει άμεσα και 
ταχύτατα μεγάλες καταστροφές και αυτό 
το γνωρίζουν όλοι.   

Ποια προϊόντα και καλύψεις είναι 
αυτές που επιλέγουν οι περισσότεροι 
καταναλωτές; Κάθε εποχή έχει και την 
μόδα της. Με αυτό εννοούμαι ότι για πα-
ράδειγμα ο Covid-19 μας δίδαξε πόσο 
σημαντικό είναι να έχεις ιδιωτική ασφά-
λισης Υγείας καθώς επεμβάσεις ρουτί-
νας ή προγραμματισμένες που είχαν σε 
δημόσια νοσοκομεία, ακυρώνονταν και 
μετατίθονταν μήνες μετά με κίνδυνο την 
ζωή τους. Επίσης, τα συνταξιοδοτικά - 
αποταμιευτικά προγράμματα έχουν με-
γάλη ζήτηση καθώς όλοι γνωρίζουν ότι 
θα πάρουν μικρή ή πολύ μειωμένη σύ-
νταξη και έτσι δημιουργούν ένα δεύτερο 
εισόδημα που κανένας δεν μπορεί να το 
πειράξει. Τέλος, οι ασφαλίσεις περιου-
σίας έχουν αυξηθεί λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που πλήττουν την 
χώρα μας.  

Η εποχή που ζούμε είναι πλέον σε 
ένα μεγάλο της μέρος ηλεκτρονική. Οι 

ασφαλιστικές υπηρεσίες καλύπτουν 
για παράδειγμα τυχόν ηλεκτρονικές 
απάτες κτλ.; Οι ηλεκτρονικές συναλλα-
γές θα επικρατήσουν στην παγκόσμια 
αγορά. Η συλλογή, η επεξεργασία και η 
αποθήκευση των δεδομένων αποτελούν 
μία πρόκληση για τις εταιρείες, καθώς 
μία πιθανή διαρροή αυτών των στοιχεί-
ων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκλη-
ρη την επιχείρηση. Μέσω τις ασφάλισης 
Διαδικτύου- Προσωπικών δεδομένων 
(GPDR) επιτυγχάνεται αποζημίωση για 
Δαπάνες διαχείρισης ζημιογόνων συμβά-
ντων, Ζημιές σε συστήματα Η/Υ, απώλει-
ες εσόδων από διακοπή επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, απώλεια φήμης επιχεί-
ρησης και Υποστήριξη και καταβολή λύ-
τρων. Είναι απαραίτητη πλέον η ασφάλι-
ση για ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 Στην έως τώρα καριέρα σας έχετε 
δώσει κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση; 
και ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα 
που ήθελε κάποιος να ασφαλίσει; Το πιο 
«περίεργο» πράγμα που ήθελε να ασφα-
λίσει ένας πελάτης μας ήταν την μεταφο-
ρά ενός διαμαντιού από το Λονδίνο στην 
Ελλάδα. Μία εξαιρετικά λεπτή και δύ-

σκολη υπόθεση που λόγω της υψηλής 
τεχνογνωσίας μας στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. 

Μία ιδιαίτερη αποζημίωση που δώ-
σαμε ήταν σε εταιρεία ανακύκλωσης 
μπαταριών από αιφνίδια τυχαία ρύπανση 
η οποία όμως τελικώς εξελίχθηκε και 
σε σταδιακή ρύπανση και μόλυνε τον 
υδροφόρο ορίζοντα. Εμείς φυσικά ήμα-
σταν δίπλα τους με εξαιρετικά μεγάλη 
αποζημίωση άμεσα και με συνοπτικές 
διαδικασίες.  

Είστε κάτοχος και των δύο πτυχί-
ων (IRMA & BRMA) του IFA ACADEMY. 
Αυτό σας διαφοροποιεί σε σημαντικό 
βαθμό στην Ελληνική Ασφαλιστική 
αγορά.  Πείτε μας λίγα πράγματα γιαυ-
τό.  Είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχω 
ολοκληρώσει και έχω λάβει με επιτυ-
χία και τα δύο πτυχία της Ασφαλιστικής 
Αγοράς (ΙRMA class 2017 & BRMA class 
2021) του IFA ACADEMY. Ενός εκπαιδευ-
τικού οργανισμού που έχει λάβει παγκό-
σμιες διακρίσεις και το κάνουν ακόμα πιο 
πολύτιμο εργαλείο – a) Μέσα στις 50 κο-
ρυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως GFEL (formerly known 

as Global Forum for Education and 
Learning), b) στις 10 πιο έξυπνες ιδέ-
ες εκπαίδευσης από το Massachusetts 
institute of Technology, c) στην πρώτη 
θέση Ελληνικής start-up που αφορά την 
εκπαίδευση & τεχνολογία στα start-up 
Europe Awards και το καλύτερο βραβείο 
στην ασφαλιστική & συμβουλευτική το 
2020 από την Corporate Vision member 
of A Global Media (London)

Μέσω λοιπόν του τρίπτυχου ανάλυ-
σης αναγκών, της τεχνογνωσίας μας και 
της διαχείρισης του λογισμικού, είμαστε 
οι πρώτοι στην Ελληνική ασφαλιστική 
αγορά που προβλέπουμε, σε σύνδεση με 
τον ΕΦΚΑ, την σύνταξη, επιδόματα ανα-
πηρίας κτλ. που θα πάρει ο κάθε εργα-
ζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας με 
βάση τα χρόνια εργασίας και την μισθο-
δοσία του. Τι κάνουμε λοιπόν; Εντοπίζου-
με και ποσοτικοποιούμε κάθε κίνδυνο, 
τον ιεραρχούμε και προτείνουμε με ακρί-
βεια εξαιρετικές λύσεις σε συνεργασία με 
κάθε πολίτη ξεχωριστά και του παρέχου-
με εγγράφως και την πλήρη ανάλυση για 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ότι έχουμε 
συζητήσει-αναλύσει. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ :
Έχουμε πιστοποίηση με δύο πτυχία IRMA & 

BRMA του IFA ACADEMY και την τεχνογνωσία 
για την διαχείριση του λογισμικού που είναι :  

• Το πρώτο ελληνικό λογισμικό που κάνει 
υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφά-
λισης με ακρίβεια για τον κάθε υποψήφιο πε-
λάτη!!

• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετράει 
με επιστημονικό αλλά απλό τρόπο τον κάθε 
κίνδυνο – ανάγκη και ορίζει αυτόματα τις 
προτεραιότητες του υποψηφίου πελάτη σε μια 
εντυπωσιακή καινοτόμο ψηφιακή μελέτη που 
ο πολίτης δεν έχει ξαναδεί!!

Το Ασφαλιστικό μας γραφείο ειδικεύεται 
στους κλασικούς αλλά και σε ειδικούς κινδύ-
νους της αγοράς. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ προς ασφάλιση  : 
• Ασφαλίσεις πιστώσεων (Ελέγχουμε και την 
πιστοληπτική ικανότητα των προμηθευτών - 
συνεργατών σας). Ένα ανεκτίμητο εργαλείο 
προστασίας σας. 
• Αστική Ευθύνη χρήσης και λειτουργίας χειρι-
στών Drones    
• Αστική ευθύνη παντός περιβαντολλογικών 

κινδύνων ενεργών και μη-αποβλήτων
• Αστική ευθύνη βραχυχρόνιας ενοικίασης κα-
τοικιών (τύπου AIRBNB). 
• Κατά παντός κινδύνου Μηχανημάτων, δημο-
σίων & ιδιωτικών έργων, επιχειρήσεων, κατοι-
κιών 
• Ασφαλίσεις διαδικτύου (Cyber-Risk) και 
ασφάλειας internet που αφορούν παντός τύ-
που ηλεκτρονικές συναλλαγές - αγορές - GDPR 
• Αστικές και ποινικές ευθύνες μελών διοίκη-
σης εταιρειών
• Logistics

 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ προς ασφάλιση 
• Αυτοκινήτων
• Ζωής - 
• Αποταμιευτικά - Επενδυτικά - Συνταξιοδοτικα 
• Υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων
• Ατυχημάτων και ομαδικές ασφαλίσεις 
• Καλύψεις πυρός / Φυσικών φαινομένων & 
κλοπής κατοικιών & εξοχικών 
• Σύνθετα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων
• Ενυπόθηκα ασφαλιστήρια τραπεζών
• Νομικές ασφαλίσεις
• Επαγγελματικές αστικές ευθύνες
•Μεταφορές

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
1. Επίσημο SITE : https://www.leonidasdovas.com/

2. ΚΑΝΑΛΙ YouTube: Leonidas Alex. Ntovas  
( https://www.youtube.com/channel/UCRBy5H2wCgGX6E7pnSRFneQ) 

3. FB : Λεωνίδας Ντόβας 
4. Instagram : leonidas_ntovas
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επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε 
λοιπόν γνωστό πως πολύ μικρά μόρια 
RNA είναι οι αγγελιοφόροι αυτών των 
μηνυμάτων. Είναι πολλές  οι λειτουρ-
γίες που κανονικά επιτελούν τα 
διαφορετικά RNA που υπάρ-
χουν στα κύτταρά μας. Στην 
προκειμένη περίπτωση οι 
επιστήμονες συζητούν 
για ένα μικρό RNA, 
που προέρχεται από 
αλλαγές που γίνονται 
στο γνωστό στους βι-
ολόγους  tRNA, που 
ονομάστηκε tsRNA, 
γιατί είναι ένα μικρού 
μεγέθους τμήμα του 
tRNA .

Η έρευνα αυτή 
δημοσιεύτηκε πριν 
από λίγους μήνες και οι 
επιστήμονες έχουν στο 
πρόγραμμα να συνεχί-
σουν τις μελέτες για να 
καταλήξουν σε αποτελέσματα, 
τεκμηριωμένα με ακρίβεια. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, αξίζει τον 
κόπο να πάρουμε τις – αρχικές αλλά ση-
μαντικές – επιστημονικές πληροφορίες 
που έχουμε μέχρι σήμερα  στα σοβαρά. 
Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων έχει 
αναφερθεί ότι ελαττώθηκε τα τελευταία 
30-40 χρόνια και η κακή διατροφή είναι 
ένας από τους παράγοντες που ενοχοποι-
είται, μαζί με την μόλυνση, το κάπνισμα  
και την μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. 
Μπορεί λοιπόν τα καλοκαιρινά μας 
τραπέζια και τα καλέσματα με φίλους να 
γίνονται γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο 
λιχουδιές – ας προσπαθήσουμε όμως να 
επιλέγουμε λιχουδιές της γνωστής  Με-
σογειακής διατροφής, που ικανοποιούν 
την γεύση χωρίς να επηρεάζουν αρνητι-
κά την γονιμότητά.

*Η Θεοδοσία Ζεγκινιάδου  M.H.Sc., 
Ph.D. είναι Βιολόγος Αναπαραγωγής

Η περίοδος των καλοκαι-
ρινών διακοπών αρχίζει 
πλέον να απομακρύνεται. 

Μείναμε λοιπόν με την νοσταλγία 
του καυτού ήλιου και της δροσε-
ρής θάλασσας και κάποιοι μείναμε 
με λίγο βάρος παραπάνω στην 
ζυγαριά! Συνηθισμένο θέμα περισ-
σότερο στις παρέες των κοριτσιών 
το πόσο «χάλασε» το καλίγραμμο 
σώμα τους από την κακή διατροφή. 
Αντίθετα αυτό δεν αποτελεί ανη-
συχία για τις ανδρικές παρέες. Όχι 
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Ωστό-
σο υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να 
τους απασχολεί και δεν αφορά την 
εικόνα τους αλλά το σπέρμα τους.

 Ας πιάσουμε όμως το θέμα από 
την αρχή. Τα  τελευταία χρόνια η 
επιστημονική κοινότητα άρχισε να 
ασχολείται με το πόσο η διατροφή 
επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα. 
Τα δεδομένα πολλών επιστημονικών 
εργασιών ήταν σαφή – η υγιεινή δια-
τροφή με ψάρια, πουλερικά αντί  για 
κόκκινο κρέας αυξάνουν τον αριθμό 
των σπερματοζωαρίων, την κινητικό-
τητα και την μορφολογία τους. Άρα 
κάνουν την γονιμοποίηση του ωαρίου 
πιο εύκολη και έτσι αυξάνουν την 
γονιμότητα.  Φρούτα και λαχανικά 
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και ξεχω-
ριστή αναφορά  γίνεται στην βοήθεια 
που παρέχουν τα καρύδια. Τα καρύδια 
λοιπόν, όπως και τα ψάρια, έχουν 
ωμέγα-3 λιπαρά και αυτά προστατεύ-
ουν τα σπερματοζωάρια γιατί έχουν  
αντι-οξειδωτική  δράση.

Η έρευνα όμως στον καινούργιο 
αυτό τομέα προχωράει και έτσι ακόμη 
πιο πρόσφατα δεδομένα ήρθαν, όχι 
μόνο να επιβεβαιώσουν την συσχέ-
τιση της διατροφής με την ανδρική 
γονιμότητα αλλά να προσπαθήσουν 
να κατανοήσουν και τους μορια-
κούς μηχανισμούς που δρούν και 

Πώς η διατροφή επηρεάζει  
την ανδρική γονιμότητα 

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΤΑΝ ΣΑΦΗ – Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΝΤΙ 
ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΕΡΠΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥΣ 
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Συνέντευξη στη Φιλίππα ΒλαστούΥΓΕΙΑ

θεί ο κλάδος της αναίμακτης αισθητικής με τα μηχανήματα PLEXR 
,OFF ,VIBRANCE με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πρόσωπο, σώμα, 
αλλά κυρίως στα βλέφαρα.

Είναι επίφοβη η αισθητική ιατρική;
Ναι, όταν γίνεται από χέρια ανθρώπων που δεν έχουν εκπαι-

δευθεί κατάλληλα.  Ο εκπαιδευόμενος ιατρός θα αναλύσει την 
επικινδυνότητα της κάθε πράξης ξεκάθαρα στον ασθενή του και 
θα του εξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους θα αποφύγει να 
συμβεί κάτι αλλά και πως θα προσπαθήσει να διορθώσει την επι-
πλοκή. Δεν υπάρχει ιατρική πράξη που να μην κρύβει κίνδυνους, 
έστω και μικρούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος 
για μια ιατρική πράξη. Η εμπειρία, όπως και η γνώση του κάθε 
γιατρού, καθώς και η συνεχής κατάρτιση του ελαχιστοποιούν του 
κινδύνους.

Όπως προαναφέραμε ένας πελάτης πρέπει να έχει συστάσεις 
και να γνωρίζει αν ο γιατρός που θα τον/την αναλάβει είναι ενη-
μερωμένος, έμπειρος και το βασικότερο αν έχει σπουδάσει την αι-
σθητική ιατρική και όχι απλά να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινά-
ριο λίγων ημερών. Καθώς και φυσικά να αποφύγει να συνεργαστεί 
με κάποιον που δεν είναι γιατρός, όση εμπειρία και αν λέει πως 
έχει. Ακόμη πρέπει να προσέξει την ποιότητα των υλικών, διότι κά-
ποιες φορές το φτηνό βγαίνει ακριβότερο.

Ποιες τεχνικές εφαρμόζετε στο ιατρείο σας; Στο ιατρείο μας 
εφαρμόζονται όλες οι κλασσικές τεχνικές για το πρόσωπο και το 
σώμα, καθώς και τεχνικές στην αναίμακτη χειρουργική. Άλλωστε 
είμαστε από τους πρώτους που πιστέψαμε σε αυτή την μέθοδο.

Τα πρότυπα ομορφιάς έχουν επηρεάσει τις αισθητικές πα-
ρεμβάσεις που επιλέγουν να κάνουν οι γυναίκες;  Ζούμε στην 
εποχή της εικόνας με τα social media να κυριαρχούν, όποτε αν 
ανέκαθεν ασκούσαν επιρροή τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτε-
ρη και πιο γρήγορη η εναλλαγή αυτών των προτύπων. Εμείς όμως 
θα πρέπει να συμβουλέψουμε τι είναι το πιο σωστό για τον καθένα. 
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας ώστε να 
μην γίνονται υπερβολές και αποτελέσματα που κακοχαρακτηρί-
ζουν την αισθητική ιατρική.

Το ιδανικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και να 
τον αποδεχόμαστε. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις υπερβο-
λικές αισθητικές παρεμβάσεις που μπορεί να υποβάλλει στην 
εξωτερικό του εμφάνιση ένας άνθρωπος για να «αγγίξει» τα 
πρότυπα ομορφιάς που επιβάλουν οι φιλτραρισμένες εικόνες 
που αναρτούνται στα social media; Το ιδανικό πραγματικά είναι 
να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και σε κάθε ηλικία. Αυτό 
πιστεύω και εγώ. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να τον αποδεχτού-
με - αυτοί που το κάνουν είναι πραγματικά ευτυχισμένοι και πολύ 
τυχεροί. Όμως για παράδειγμα εγώ βάζω τον κομμωτή μου κάθε 
φορά να μου κόβει μια μια τις άσπρες τρίχες από τα γένια μου (χα-
χαχαχα -γέλια), γιατί αυτό με κάνει να νοιώθω πιο νέος. Η κόρη 
μου και ο γιος μου με βλέπουν πιο νέο και χαίρονται. Ίσως έτσι 
να πιστεύουν ότι θα είμαστε και για περισσότερα χρόνια μαζί. Άρα 
από αυτό συμπεραίνουμε ότι η δράση είναι ιδιαίτερα έντονη και 
στο ψυχολογικό κομμάτι τα οποία όλα μαζί συνεργάζονται ώστε 
να γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι… 

Οπως κάθε τομέας της 
ιατρικής εξελίσσεται με 
την πάροδο του χρόνου 

έτσι και ο κλάδος της αισθητικής 
συμπεριλαμβάνει νέες μεθόδους. 
Η αισθητική ιατρική είναι μια από 
αυτές και σύμφωνα με τον Οφθαλ-
μίατρο και ειδικό της Αισθητικής 
Ιατρικής, Αντώνη Λακίδη, αποτελεί 
μια αναίμακτη και συνάμα γρήγορη 
μέθοδο. 

Τι είναι η αισθητική ιατρική;
Η αισθητική ιατρική είναι η χρήση 

της ιατρικής και της ιατρικής τεχνολο-
γίας για την βελτίωση της εξωτερικής 
μας εικόνας, στο πρόσωπο και στο 
σώμα. Αυτή μπορεί να απευθύνεται 
στην αντιμετώπιση της αντιγήραν-
σης ή στη βελτίωση των αναλογίων, 
ώστε να συμβαδίζουν με τα πρότυπα 
ομορφιάς της εποχής μας καθώς και 
με τα διαχρονικά πρότυπα. Σίγουρα 
η αισθητική ιατρική δεν είναι κάποια 
συγκεκριμένη ειδικότητα όπως π.χ. η 
οφθαλμολογία, η πλαστική χειρουρ-
γική, η δερματολογία, αλλά ούτε και 
κάποια τέχνη την οποία μπορεί να εξα-
σκεί κάποιος που ασχολείται με την 
ομορφιά παραϊατρικά.

Με ποιους τρόπους μπορεί ένας 
άνθρωπος να αλλάξει εύκολα την 
εμφάνιση του; Όταν μιλάμε για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε 
να βελτιώσουμε την εικόνα μας στην 
αισθητική ιατρική είναι η κλασσική 
αισθητική ιατρική που περιλαμβάνει 
μεσοθεραπείες, fillers (υαλουρονικό 
, υδροξυαπατίτη κ.α.), botox, διαφό-
ρων μορφών νήματα σε μεγέθη και 
υλικά, είναι τα λιπολυτικά προϊόντα 
και πολλά άλλα. Επίσης υπάρχουν 
διάφορα μηχανήματα με εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε σύσφιξη, αδυνάτι-
σμα, καταστροφή των λιποκυττάρων, 
βελτίωση της ποιότητας του δέρματος 
κ.α . Τα τελευταία χρόνια έχει προστε-

Η αναίμακτη  διαδρομή προς την ομορφιά
Ο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΔΗΣ ΜΑΣ ΜΥΕΙ ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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Η «Αμαλία» από το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών στη 
Βίλα Αλλατίνη

ΚΘΒΕ: Η Ελένη του 
Ευριπίδη στο Θέατρο 

Δάσους

Οι συναυλίες της 85ης ΔΕΘ 
2021 πάνε Παλέ ντε Σπόρ 

(Music Events Live)

Η Τάνια Τσανακλίδου & 
Λίνα Νικολακοπούλου στο 

Θέατρο Δάσους 

Η Μαρινέλλα και Μάριος 
Φραγκούλης μαζί για Καλό 

Σκοπ

Γιώργος Αβραμίδης, Φοίβος 
Δεληβοριάς & Αλεξάνδρα 
Σιετή στη Βίλα Αλλατίνη

Η επετειακή παράσταση «Αμαλία» – 
Μια Βαυαρή βασίλισσα στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος, έρχεται στους κήπους 
της Βίλας Αλλατίνη την Τετάρτη 15 
Σεπτεμβρίου , για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821. Μια γυναίκα του 
19ου αιώνα ξένη, στείρα που πήρε στα 
χέρια της ανάμεσα στους άντρες πέντε 
φορές το τιμόνι της αντιβασιλείας, σε 
μια χώρα παράξενη που κυβερνάται 
δύσκολα, είναι σίγουρα μια προσωπικό-
τητα που κερδίζει και πάντα θα κερδίζει 
το ενδιαφέρον μας. Το έργο στηρίχθηκε 
σε ιστορικές πηγές, μαρτυρίες και αρχει-
ακό υλικό, κυρίως από τις επιστολές και 
τα ημερολόγιά της Αμαλίας, αλλά και 
ιστορικά κείμενα διαφορετικών οπτι-
κών.  Η είσοδος θα είναι με ηλεκτρο-
νικά εισιτήρια, τα έσοδα των οποίων  
θα σταλούν στους πυρόπληκτους της 
Βόρειας Εύβοιας.

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

Με μοναδικές συναυλίες από τις 13-17 Σεπτεμ-
βρίου 2021 στην 85h ΔΕΘ. Η ψυχαγωγία και η 
διασκέδαση θα γεμίσουν τις νύχτες της 85ης 
ΔΕΘ, ικανοποιώντας τις μουσικές προτιμήσεις 
όλων των ηλικιών. ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2021: Monie Monie Conniente - Διογένης Δα-
σκάλου. ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021: Γιάννης 
Ζουγανέλης και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021: Βασίλης 
Λέκκας και Δημήτρης Μπάσης (αφιέρωμα στον 
Μίκη Θεοδωράκη). ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2021: Πασχάλης. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ-
ΟΥ 2021: Swingin’ Cats.
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πι-
στοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο - Εντός χώρου ΔΕΘ - 
απένταντι από το περίπτερο 3.

«Τα Σχήματα Των Αστεριών» θα μας χαρίσουν 
η Τάνια Τσανακλίδου και η Λίνα Νικολακοπού-
λου με τη μουσική τους παράσταση στο Θέατρο 
Δάσους την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, 
στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Δάσους. Η κο-
ρυφαία στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου συ-
μπληρώνει φέτος τέσσερις δεκαετίες μουσικής 
παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία και με 
τη συντροφιά της Τάνιας Τσανακλίδου, συγκέ-
ντρωσαν τα πιο όμορφα και πιο αγαπημένα τρα-
γούδια της για να γιορτάσουν αυτή την όμορφη 
στιγμή. Η μουσική παράσταση «Τα Σχήματα Των 
Αστεριών»  είναι ένα πρόγραμμα αναδρομή, στις 
σημαντικότερες στιγμές-σταθμούς της επαγ-
γελματικής της πορείας. 

Για πρώτη φορά συναντιέται στη σκηνή για να 
τραγουδήσουν μαζί, η Μαρινέλλα και ο  Μάρι-
ος Φραγκούλης στο Θέατρο Γης το βράδυ της 
Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 7ου 
Φεστιβάλ Δάσους σε μία συναυλία για καλό 
σκοπό. Η συναυλία αυτή διοργανώνεται στο 
πλαίσιο συμπλήρωσης 30 Χρόνων λειτουργίας 
του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παι-
διών «Στοργή» και 10 Χρόνων Λειτουργίας του 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής. 
Αυτή η μουσική συνύπαρξη είναι μία σπάνια ευ-
καιρία για την παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν 
εκεί συμβάλλοντας και σε έναν πολύ σημαντικό 
σκοπό.

Τη συναυλία «Μπόσα Νόβα» θα παρουσι-
άσει ο Γιώργος Αβραμίδης & The Invented 
Memories, μαζί με τους ο Φοίβος Δεληβοριάς 
και η Αλεξάνδρα Σιετή στους κήπους της Βί-
λας Αλλατίνη τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Ο  
τρομπετίστας Γιώργος Αβραμίδης και η μπάντα 
του «InventedMemories»,  παρουσιάζουν στο 
πρώτο μέρος της συναυλίας τα τραγούδια από 
τις τρείς προηγούμενες προσωπικές δουλειές 
του τραγουδισμένα από την φωνή της εκπλη-
κτικής Αλεξάνδρας Σιετή. Την παρέα έρχεται να 
πλαισιώσει στο δεύτερο μέρος της βραδιάς ο 
Φοίβος Δεληβοριάς, για τον οποίο οι συστάσεις 
περισσεύουν, με νέα και παλιά τραγούδια του, 
διασκευασμένα από τους InventedMemories.  
Τα έσοδα θα σταλούν όλα στους πυρόπληκτους 
της Βόρειας Εύβοιας

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου



Δεχόμαστε παραγγελίες για 
μνημόσυνα, γάμους, βαπτίσεις και λοιπές εκδηλώσεις!

Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μας γλυκό "Ισλί",  
το εκμέκ μας και πολλά ακόμα φρέσκα γλυκά ενώ πίνετε τον καφέ σας 
στο φιλικό και φιλόξενο χώρο μας με θέα την Παναγία Αχειροποίητο.

Αγ.Σοφίας 56, 2310 22 96 77

isli.porfyridis
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από το 11% και του ΚΙΝΑΛ από το 9.4%.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ μεγάλη επικρά-
τηση της Ν.Δ φαίνεται και σε δύο κορυ-
φαία θέματα. Στο θέμα των πυρκαγιών το 
48% δηλώνει πως η Κυβέρνηση έκανε ότι 
μπορούσε καλύτερο, με το  79% να επι-
κροτεί την τακτική των εκκενώσεων και 
ταυτόχρονα  με κριτική διάθεση το 75.3% 
να απαντά ότι ο Κρατικός Μηχανισμός 
θα μπορούσε να ελέγξει καλύτερα την 
κατάσταση και μόλις το 25.4% να θεωρεί 
ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
στη πρόληψη και καταστολή. Την ίδια 
στιγμή όμως μόνο το 19% θεωρεί σωστή 
την αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
( 47.4% όσων έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ) και 
το 17% κρίνει ότι αν είχαμε Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε καλύτερη αντιμετώπι-
ση των πυρκαγιών ( 43.3% του ΣΥΡΙΖΑ). 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ το 48% δηλώνει 
ικανοποιημένο από την συνολική διαχεί-
ριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση( 
- 1.4% σε σχέση με τον Ιούλιο) .Την ίδια 
στιγμή ικανοποιημένο από την στάση για 
το θέμα της αντιπολίτευσης εμφανίζεται 
μόνο το 15.8%, ενώ ένα ποσοστό της 
τάξης του 19.9% θεωρεί ότι αν είχαμε 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είχαμε καλύτερη 
διαχείριση της πανδημίας .

 ΕΝΩ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
είναι ότι η Κυβέρνηση έχει αποτύχει στην 
προώθηση του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος , το 70.1% δηλώνει ικανοποιημένο 
από την οργάνωση και τους ρυθμούς 
εμβολιασμού. Ενώ γίνεται ολόκληρη 
συζήτηση για την εφαρμογή της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού στους 
νοσοκομειακούς ή και για την επέκτασή 
της σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων 
και συναντά την αντίδραση κομμάτων της 
Αντιπολίτευσης, το 62% δηλώνει υπέρ 
της εφαρμογής της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού σε νοσοκομειακούς και 
το 59.7% είναι υπέρ της επέκτασης της 
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού . 

 ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ του τελευταίου διαστή-
ματος φαίνεται να έχουν επιφέρει φθορές 
στη δημοφιλία του Πρωθυπουργού και  
την αποδοχή του ως Πρωθυπουργού. 

Στην δημοφιλία παρουσιάζει πτώση έξι 
μονάδων σε σχέση με τον Μάιο , διατη-
ρώντας όμως υψηλό ποσοστό της τάξης 
του 52.8%, την μακράν δηλαδή μεγαλύ-
τερη δημοφιλία από όλους τους Πολιτι-
κούς Αρχηγούς, ενώ είναι ο μόνος που 
εμφανίζει θετικό ισοζύγιο θετικών- αρ-
νητικών απόψεων . Την ίδια στιγμή όμως 
απώλειες εμφανίζουν και ο Α.Τσίπρας 
κατά τρεις μονάδες, η Φ. Γεννηματά κατά 
6.9% και ο κ. Κ.Βελόπουλος κατά 3.2% 
. Αύξηση της δημοφιλίας εμφανίζουν 
οι κ. Δ.Κουτσούμπας κατά δύο μονάδες 
και ο Γ. Βαρουφάκης κατά 1.9%. Έτσι 
οι δημοφιλίες των Πολιτικών Αρχηγών 
της Αντιπολίτευσης για τους Α.Τσίπρα, Φ. 
Γεννηματά, Δ. Κουτσούμπα, Κ.Βελόπου-
λοκαι Γ. Βαρουφάκη  διαμορφώνονται 
αντίστοιχα : 25.%, 24.7%, 27.5%. , 12.5% 
και 19.6%. 

ΕΠΙΣΗΣ ενώ στην ικανοποίηση από 
το έργο και τις παρεμβάσεις του Πρω-
θυπουργού υπάρχει μια μείωση κατά 
4.2% , συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλό 
ποσοστό της τάξης του 52.8%( 57% τον 
Ιούλιο) και στην καταλληλότητα για 
Πρωθυπουργός έχει ένα μεγάλο προβά-
δισμα απέναντι στον Α. Τσίπρα με 45.6% ( 
-1.7% από τον Ιούλιο ) έναντι 19.7% , με 
τον κανένα να διατηρεί τη δεύτερη θέση 
με 30.6%.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ οι δύο 
στους τρεις δηλώνουν ότι σε ενδεχόμε-
νες εκλογές θα νικούσε η Ν.Δ .Το 66.2% 

βλέπει νικητή την Ν.Δ και  το 11.3% τον 
ΣΥΡΙΖΑ . Υπάρχει ένα 25.5% που δεν 
απαντούσε στην σχετική ερώτηση. 

 
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ επιδρούν στην 

διαμόρφωση των πολιτικών συσχετι-
σμών. Εν ολίγοις, στο προηγούμενο διά-
στημα υπήρχαν φθορές και απώλειες για 
την Κυβέρνηση τις οποίες δεν εισπράτει 
κανείς. Γι αυτό και ο Κ.Μητσοτάκης και 
η Κυβέρνηση κυριαρχούν αν και μετράει 
πληγές και υπάρχουν μηνύματα που πρέ-
πει να αποκωδικοποιήσει και να κάνει δι-
ορθωτικές κινήσεις, ενώ η Αντιπολίτευση 
έχει χρέος και απέναντι στον θεσμικό της 
ρόλο να δει τον ρόλο και την αντιπολι-
τευτική τακτική της αφού με όσα λέει και 
κάνει δεν πείθει και μοιαζει να περιμένει 
μόνο τις Κυβερνητικές φθορές.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό ση-
μείο που ο τρόπος που θα διαχειριστεί η 
Κυβέρνηση τα θέματα πανδημίας, Οικονο-
μίας και ακρίβειας, μεταναστευτικών 
ροών , ακραίων καιρικών φαινομένων 
τον Χειμώνα κ.ά θα κρίνουν τους συσχετι-
σμούς του μέλλοντος, με την εικόνα που 
υπάρχει μέχρι σήμερα  να καθιστά πολύ 
δύσκολο το να υπάρχει κάποια ανατροπή. 
Ας μην ξεχνάμε δε , ότι αντικειμενικά 
η κλεψύδρα έχει γυρίσει πορευόμενοι 
στους τελευταίους είκοσι δύο μήνες 
για την ολοκλήρωση της Κυβερνητικής 
θητείας, αν δεν πραγματοποιηθούν ασφα-
λώς πιο γρήγορα εκλογές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε μια δύσκολη περίοδο για 
την χώρα και την Κυβέρ-

νηση. Σ΄αυτή καταγράφονται οι 
απόψεις και η πολιτική επίδραση 
των καταστροφικών πυρκαγιών 
του Αυγούστου , της συνέχισης της 
πανδημίας και των αντιδράσεων των 
αντιεμβολιαστών αλλά και όσων 
αντιτίθενται στην υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού για τους νοσοκομει-
ακούς, των προκλήσεων για την 
χώρα από τις μεταναστευτικές ροές 
λόγω της κατάστασης στο Αφγανι-
στάν και βέβαια όσων γεγονότων 
συνδέθηκαν με τον ανασχηματι-
σμό. Στα αποτελέσματα ασφαλώς 
αποτυπώνεται και το κλίμα λόγω 
της συζήτησης για τις αυξήσεις στα 
τιμολόγια της Δ.Ε.Η και τα φαινόμε-
να ακρίβειας και των μέτρων που 
προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση.

Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι η 
προηγούμενη περίοδος είχε κόστος 
για την Κυβέρνηση , με την Ν.Δ να έχει 
απώλειες της τάξης του 2.1% στην 
πρόθεση ψήφου συγκριτικά με την 
έρευνα Ιουλίου  , κάτι που σε συνδυ-
ασμό με την αδυναμία της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης να πείσει και να 
εισπράξει οφέλη όπως  και όλων των 
άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης 
, επιφέρει μείωση της διαφοράς στην 
πρόθεση ψήφου από  16.5% τον Ιού-
λιο σε 13.9% τώρα. Τα αποτελέσματα 
επαληθεύουν σε κάθε περίπτωση το 
ισχυρό προβάδισμα και την ευρεία 
αποδοχή του Πρωθυπουργού , στέλ-
νουν όμως ταυτόχρονα και μηνύματα. 

Ορισμένες βασικές 
πολιτικές παρατηρήσεις:
- Η ΑΠΟΔΟΧΗ του συνολικού 

έργου της Κυβέρνησης παρουσιάζει 
πτώση  πέντε μονάδες σε σχέση με τον 
Ιούλιο ( από 48.4% σε 43.4%) , αλλά 
ταυτόχρονα η αντιπολιτευτική τακτική 
όλων των κομμάτων αποδοκιμάζεται, 
αφού κανένα δεν συγκεντρώνει πο-
σοστό αποδοχής πάνω από το 11.8% 
που συγκεντρώνει το Κ.Κ.Ε. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι η αντιπολιτευτική 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ επιδοκιμάζεται 

Κυριαρχία Κυριάκου και Ν.Δ.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΤΗΣ OPINION POLL 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
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Το νέο hot spot στο κέντρο της 
πόλης. Για καφέ, φαγητό και ποτό.

Marseaux: Η ανερχόμενη pop star 
που ξεχώρισε το φετινό καλοκαίρι!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
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up
PASSAGGIO

MARSEAUX: Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ POP STAR ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Το PASSAGGIO είναι ένας ξεχωριστός all-day χώρος, όπου προσφέρει την απόλυτη εμπειρία σε όσους 
θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα, snack ή φαγητό σε ένα υπέροχο περιβάλλον που 

συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την χαλάρωση με την ζωντάνια, το παλιό με το καινούριο, την υψηλή ποιό-
τητα με την προσιτή τιμή. Απολαύσετε τον καφέ, το pancake ή το γεύμα σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό 

περιβάλλον. Διεύθ. Π. Μελά 25,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 2310 285528

Η ανερχόμενη pop star Marseaux ξεχώρισε το φετινό 
καλοκαίρι με την κυκλοφορία του album της “Chica” 
αλλά και με τα sold-out live της σε όλη την Ελλάδα. 
Το πρώτο τραγούδι του δίσκου «Βότκα Βύσσινο» αλλά 
και το τελευταίο ραδιοφωνικό single «Το Μεγαλύτε-
ρό Μου Λάθος» σημείωσαν εντυπωσιακά νούμερα σε 
YouTube & Spotify, φτάνοντας στις πρώτες θέσεις 
των αντίστοιχων charts, ενώ έγιναν trend στο Tik Tok 
με πάνω από 4.000 συνολικά βίντεο.
Το νοσταλγικό «Το Μεγαλύτερό Μου Λάθος» -η συ-
νεργασία της με τους DPans και Geo RVSD- έγινε μία 
από τις πιο αγαπημένες ανερχόμενες επιτυχίες των ρα-
διοφώνων για φέτος το καλοκαίρι, και συνεχίζει δυνα-
μικά την ανοδική του πορεία στο Greek Airplay Chart.

Agenda
▶ Η Σοφία Κουρτίδου μας υποδέχεται 
στο Block 33 το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 
2021 στη Θεσσαλονίκη με το εξωφρενικό 
Show της, Εξών Φρεξών και μας καλωσο-
ρίζει στον δικό της πλανήτη, στο πλαίσιο 
της περιοδείας της.Ένας φανταστικός 
κόσμος από άλλον πλανήτη!’Ωρα έναρξης 
21:30.
▶ Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει 
στις ζωντανές του εμφανίσεις με “Παρε-
νέργειες” με σταθμό το Θέατρο Γης στη 
Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 
2021.Η νέα παράσταση, οι Παρενέργειες 
έρχεται με διάθεση και ενθουσιασμό και 
ώρα έναρξης 21:30.
▶ «Τα Σχήματα Των Αστεριών» θα μας 
χαρίσουν η Τάνια Τσανακλίδου και η Λίνα 
Νικολακοπούλου με τη μουσική τους πα-
ράσταση στο Θέατρο Δάσους την Κυριακή 
12 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του 
7ου Φεστιβάλ Δάσους.Ώρα έναρξης 21:00.
▶ Η Μερινέλλα για πρώτη φορά τραγουδά 
με τον Μάριο Φραγκούλη στο Θέατρο Γης 
το βράδυ της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου 
2021, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ 
Δάσους σε μία φιλανθρωπική συναυλία. 
Ώρα έναρξης 21:30.
▶ Αυλαία για τις Βραδιές Πολιτισμού 
στους κήπους της Βίλας Αλλατίνη θα ανοί-
ξουν τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, 
ο Γιώργος Αβραμίδης & The Invented 
Memories, μαζί τους ο Φοίβος Δεληβοριάς 
και η Αλεξάνδρα Σιετή με τη συναυλία 
«Μπόσα Νόβα».Ώρα έναρξης 21:30.
▶ Με μια τεράστια μουσική αγκαλιά μας 
περιμένει ο Γιάννης Χαρούλης  στο Θέατρο 
Γης στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 15 Σε-
πτεμβρίου 2021, ανανεώνοντας το καλο-
καιρινό του ραντεβού με τους θαυμαστές 
του.Ώρα έναρξης 21:00.
▶ Οι Πυξ Λαξ, συνεχίζουν τις ζωντανές 
τους εμφανίσεις, την Πέμπτη 16 Σεπτεμ-
βρίου 2021,  με την συναυλία τους: “Τι 
Είναι Αυτό που μας Ενώνει!” στη σκηνή 
του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2021-
Open Air.
▶ Μία ξεχωριστή μουσική πρόταση μας 
περιμένει, με τη συναυλία του Νίκο Ζιώ-
γαλα και του Βασίλη Καζούλη την Πέμπτη 
16 Σεπτεμβρίου 2021 στους κήπους της 
Βίλας Αλλατίνη, με τη συμμετοχή τους 
στις Βραδιές Πολιτισμού 2021.
▶ Η συναυλία που θα κλείσει τις Βρα-
διές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη την 
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, είναι 
μία «Κρουαζιέρα για δύο» με τον Βαγγέλη 
Γερμανό και τη Μιρέλα Πάχου, που θα μας 
σαλπάρουν σε μαγικά μουσικά ταξίδια
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ΛΟΥΠΙΝΟ μεζεδοπωλείο μπαρ

FLASHBACK

▶ Άρχισε ο “πόλεμος της μπού-
κλας” στις πρωινές ζώνες των 
καναλιών.
Πόσες πανομοιότυπες εκπομπές 
να χωρέσει ο εγκέφαλός μας?  
Πόσες αναλύσεις να αντέξει η 
ζωή των celebrities? Πόσες 
αναφορές να κάνει κανείς στο 
life-style? Κι όμως!  Από την 
Σταματίνα ως την Ελεονόρα κι 
απ’ την Δανάη ως την Μπέτυ το 
επίπεδο της τηλεόρασης υποχωρεί κάτω απ’το βάρος της 
ελαφρότητας των θεμάτων που περνάνε από τις οθόνες μας 
κάθε πρωί.  Και περιμένουμε ακόμη τις πρεμιέρες του πρωι-
νάδικου του STAR και της Μενεγάκη η οποία την ανέβαλε για 
να μην συμπέσει με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη.  Για 
άλλη μια φορά… γάτα η Ελένη.

▶ Δεν μας έφταναν οι Άγριες Μέλισσες, δύο ακόμη σήριαλ 
παρόμοιας θεματολογίας έρχονται να διεκδικήσουν την τη-
λεθέαση αυτή τη σεζόν.  Το ενδιαφέρον του κοινού φαίνεται 
να μοιράζεται ανάμεσα στη “Γη της Ελιάς” (Mega) και στον 
“Σασμό” (Alpha) που τα σχόλια που ξεσήκωσαν στα social 
media δείχνουν πως θα διεκδικήσουν μεγάλο κομμάτι από 
την πίτα της τηλεθέασης.  Με εξαιρετικό καστ και οι δύο 
σειρές και τον Τάσο Νούσια να ξεχωρίζει από τον “Σασμό”  και 
την Άντζελα Γκερέκου να κλέβει την παράσταση στη “Γη της 
Ελιάς”.

▶ Σκοτεινό σημείο στο καστ της 
σειράς “Γη της Ελιάς” η επιλο-
γή του Σπύρου Νικολαΐδη στο 
ρόλο του εραστή της Άγγελας 
Γκερέκου.  Που δεν τον λες και 
ηθοποιό.  Πορτιέρης ήταν ο 
άνθρωπος και εμφανίστηκε στο 
τηλεοπτικό κοινό ως μοντέλο 
στο My style Rocks.  Από πού 
προέκυψαν οι υποκριτικές 
ικανότητες (λέμε τώρα)  και του 
εμπιστεύθηκαν τέτοιον ρόλο.  Χάθηκαν δηλαδή οι ηθοποιοί 
που συνδυάζουν εμφάνιση και ταλέντο?

▶ Είναι γνωστό πως στην τηλεόραση δεν υπάρχει παρθενο-
γέννεση, αλλά και η απροκάλυπτη αντιγραφή concept ποτέ 
δεν ευοδώθηκε.  Κι όμως ξεσηκώθηκαν τόσο ο ΣΚΑΪ (Top 
Chef), όσο και ο ΑΝΤ1 (Game Of Chefs) να διεκδικήσουν 
κομμάτι επιτυχίας από το Master Chef του STAR.  Δημιουρ-
γώντας δύο πανομοιότυπα talent shows με παρόμοιους 
τίτλους.  Διακινδυνεύοντας όχι μόνο μια μεγάλη αποτυχία γι’ 
αυτούς, αλλά και μια αποδυνάμωση του Master Chef.  Αυτή 
τη σεζόν θα φάει καλύτερα, όποιος θα φάει τελευταίος.

Μια καταπληκτική εμπειρία φαγητού σε περιμένει στο ΛΟΥΠΙΝΟ με πεντανόστιμα πιάτα και λογικές τιμές.Σστην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης,σε ένα υπέροχα διακοσμημένο,ζεστό και φιλόξενο χώρο θα απολαύσετε μία συναρπα-
στική γευστική εμπειρία με πολύ προσεγμένα πιάτα που ‘παντρεύουν’ την παράδοση με την μοντέρνα πινελιά.Με 
την καλύτερη εξυπηρέτηση ότι και να επιλέξεις από το μενού,το μόνο σίγουρο είναι οι γεύσεις θα απογειώσουν τον 
ουρανίσκο σας ενώ η πλούσια κάβα είναι έτοιμη να συνοδεύσει τις γεύσεις σας. 
Διεύθ. Κατούνη 4 Λαδάδικα.Τηλ. 2310 535707.

Πόσο πολλά χρόνια πίσω θα σας 
πάω!Κάπου στις αρχές των 90’s 
και σε νυχτερινή έξοδο τους σε 
μπουζουκλερί της Θεσσαλονί-
κης που έκαναν πάταγο εκείνα 

τα χρόνια.Κωστας Χαριτοδιπλω-
μένος και Σαμπρίνα την εποχή 

του σφοδρού τους έρωτα με τον 
Νίκο Κουρκούλη που εμφανιζό-

ταν στον συγκεκριμένο χώρο και 
ξεσήκωνε τον κόσμο!
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στη Φιλίππα ΒλαστούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

πάνε όπως τα σχεδιάζεις αλλά και πολλές 
ευχάριστες εκπλήξεις μπορούν να προκύ-
ψουν μέσα από αυτά. 

Αυτή είναι η ομορφιά μιας παράστα-
σης όπως και της ζωής. Άλλωστε  λα-
τρεύω τον αυτοσχεδιασμό γιατί εμπεριέ-
χει το στοιχείο της έκπληξης», απαντάει.

Τα στερεότυπα, ο αυτοσαρκασμός 
και η συνειδητοποίηση

Στη Σοφία Κουρτίδου αρέσει να τσα-
λακώνεται και όπως λέει το κάνει για να 
αλλάξει την οπτική γωνία. «Ο αυτοσαρ-
κασμός είναι μια καθαρτική διαδικασία 
που επιταχύνει την συνειδητοποίηση», 
προσθέτει. Μήπως όμως με αυτόν τον 
τρόπο θέλει να αποδομήσει τα  στερε-
ότυπα που κυριαρχούν κυρίως για τις 
γυναίκες; Η Σοφία απαντάει πως «τα στε-
ρεότυπα αφορούν κυρίως αυτούς που τα 
συντηρούν. Ας τους ενημερώσουμε ότι η 
φύση βασίζεται στην ποικιλία για την επι-
βίωσή και την εξέλιξή της».

Γυναίκα το 2021
« Γενικά δεν είναι εύκολο να είσαι 

άνθρωπος στις μέρες μας, όταν παλεύεις 
καθημερινά για την επιβίωση. Πόσο μάλ-
λον γυναίκα..!», λέει όταν την ρωτήσαμε 
αν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα στην 
εποχή μας. « Δυστυχώς αποδεικνύεται 
πως αυτονόητα τελικά δεν υπάρχουν, 
οπότε η μάχη είναι καθημερινή. Και εί-
ναι σημαντικό να κερδίζουμε ο καθένας 
καθημερινά έστω και μία μικρή μάχη 
κόντρα σε όλα τα κοινωνικά στερεότυπα 
που άθελά μας μπορεί να έχουμε ενστερ-
νιστεί», συμπληρώνει.

 Όσον αφορά τον επαγγελματικό της 
χώρο η Σ.Κουρτίδου δηλώνει πως «οι γυ-
ναίκες έχουμε πολύ δυναμική παρουσία 
στον καλλιτεχνικό χώρο και  πιστεύω πως 
περιστατικά υποβάθμισης του γυναικείου 
φύλου θα έχουμε όλο και σπανιότερα».

«Πάντα παλεύω για τα δικαιώματα 

όλων των ανθρώπων» 
Η ίδια στο  instagram  ανεβάζει συ-

χνά βίντεο με κοινωνικό περιεχόμενο 
και με τον δικό της τρόπο παίρνει θέση 
σε ζητήματα που απασχολούν αρκετό 
κόσμο. «Θεωρώ πως είναι χρέος μας να 
παίρνουμε θέση για κοινωνικά ζητήματα. 
Γενικά δεν συνηθίζω να καταναλώνω την 
ενέργειά μου σχολιάζοντας κάτι το οποίο 
έχει αρνητική αφετηρία εκτός αν μου δώ-
σει το έναυσμα να εκφράσω κάτι θετικό. 
Δεν θέλω να λαμβάνω ως δεδομένο ότι 
ο σεξισμός καραδοκεί. Προτιμώ να κάνω 
ότι μπορώ δίνοντας το δικό μου μικρό 
αγώνα για να ανατραπεί αυτό το δεδομέ-
νο», αναφέρει.

«Πάντα παλεύω για τα δικαιώματα 
όλων των ανθρώπων καθώς και για την 
ίση προσβασιμότητα γι’ αυτό και για πα-
ράδειγμα φροντίζω τα τραγούδια μου να 
έχουν πάντα απόδοση στη νοηματική για 
να είναι προσβάσιμα σε όλους. Αφιέρωσα 
τέσσερα χρόνια από τη ζωή μου στην εκ-
μάθηση αυτής της γλώσσας γι’ αυτόν τον 
σκοπό», τονίζει.

Επίσης, όπως αναφέρει, πρόσφατα 
έγινε ανάδοχη μητέρα ενός κουταβιού 
που θα γίνει σκύλος οδηγός. Θα μεγα-
λώσει μαζί της για ένα χρόνο καθώς θα 
εκπαιδεύεται για να γίνει τα μάτια ενός 
συνανθρώπου μας. «Τέτοιες μικρές προ-
σπάθειες που κάνουμε όλοι μπορεί να 
μην αλλάζουν ραγδαία τον κόσμο όμως η 
αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κό-
σμο είναι σημαντικό να ξεκινάει από τον 
καθένα προσωπικά . Αντί να παραπονιό-
μαστε λοιπόν για όλα τα αρνητικά είναι 
σημαντικό να οραματιζόμαστε τα θετικά 
και να δράσουμε. Ένας-ένας με το δικό 
του μικρό τρόπο... και κάπως έτσι γίνονται 
μεγάλα και σπουδαία τα μικρά! Άλλωστε 
όλη η ομορφιά της ζωής κρύβεται στα 
απλά και μικρά καθημερινά πράγματα 
που μοιραζόμαστε με τους άλλους», κα-
ταλήγει.

*«ΕΞΩΝ ΦΡΕΞΩΝ» στο Block33 
Garden στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρίου

Η Σοφία Κουρτίδου είναι από 
τους καλλιτέχνες που σου 
αρέσει να ακούς – διαβά-

ζεις και όταν είναι εκτός σκηνής. 
Δεν διστάζει να παίρνει θέση για 
κοινωνικά ζητήματα και έχει πάντα 
μια θετική και αισιόδοξη πλευρά σε 
όσα λέει. «Δεν συνηθίζω να κατα-
ναλώνω την ενέργειά μου σχολιά-
ζοντας κάτι το οποίο έχει αρνητική 
αφετηρία εκτός αν μου δώσει το 
έναυσμα να εκφράσω κάτι θετικό», 
ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa.

«Εξών Φρεξών»
Σύντομα θα έρθει στη Θεσσαλονί-

κη με την παράσταση «Εξών Φρεξών» 
και επιδιώκει να πάρει το κοινό σε 
έναν δικό της πλανήτη. « Όταν αυτά 
που συμβαίνουν γύρω σου σε κάνουν 
έξω φρενών, τότε ο μόνος τρόπος να 
ισορροπήσεις είναι να δημιουργήσεις 
τον δικό σου κόσμο. Άλλωστε από την 
παράσταση  βγαίνει το συμπέρασμα 
πως είναι ωραίο να είναι κανείς στον 
κόσμο του», εξηγεί.

Μάλιστα, στον δικό της πλανήτη 
γίνεσαι αυτό που θες. «Το εισιτήριο  
για την παράσταση γράφει πάνω: Γίνε 
αυτό που θες! Στον πλανήτη Εξών 
Φρεξών όλα επιτρέπονται, μπορείς 
να ξεδιπλώσεις ελεύθερα όλα σου τα 
ταλέντα».

Το live που πραγματοποιεί είναι η 
επιτομή του multitasking. Ουσιαστι-
κά είναι μια συναυλία χωρίς μουσικά 
όργανα όπου με live looping και ζω-
ντανά εφέ η Σοφία δημιουργεί ολο-
κληρωμένα μουσικά σύνολα, ηχο-
γραφώντας ζωντανά τη φωνή της και 
ήχους. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να 
ξεφύγουν τελείως τα πράγματα μέσα 
σε έναν παράλληλο συνδυασμό αρκε-
τών διαδικασιών; «Όπως σε όλες τις 
παραστάσεις, πολλά μπορούν να μην 

«Τα στερεότυπα αφορούν κυρίως αυτούς 
που τα συντηρούν»

ΔΕ ΣΥΝΗΘΙΖΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ 

Σοφία Κουρτίδου 
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Ο Σύλλογος ΕλληνοΑζερικής Φιλίας ‘QALA’ μας προτείνει έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό. Το 
Αζερμπαϊτζάν, τη γη της αιώνιας φωτιάς, όπου τα ανατολικά χρώματα συνδυάζονται θαυμάσια με τη 
δυτική πρόοδο. 

ΤΟ
ΥΡ

ΙΣ
Μ

ΟΣ

Το Αζερμπαϊτζάν θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαι-
τητικούς και εκλεπτυσμένους επισκέπτες με την μοναδική 
του φύση, την ιστορία, τα έθιμα, τις παραδόσεις, την κουζί-

να και την φιλοξενία του.

Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα μεγάλης φιλοδοξίας, ποικίλου πο-
λιτισμού, υποδομών παγκόσμιας κλάσης και εκθαμβωτικών χώρων και 
ο συνδυασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φιλόξενου πνεύματος 
και της σύγχρονης ζωής είναι βέβαιο ότι θα αφήσει μια μόνιμη εντύπωση.

Οι ιδιαιτερότητες της ιστορικής ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν, η γε-
ωγραφική του θέση και η εθνική σύνθεση του πληθυσμού δημιούργη-
σαν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση διαφορετικών θρησκειών στη 
χώρα. Θρησκείες όπως ο ειδωλολατρισμός, ο ζωροαστρισμός, ο ιουδα-
ϊσμός, ο χριστιανισμός, το Ισλάμ και άλλοι κατάφεραν να εξαπλωθούν 
σε όλη τη χώρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλληλεπίδρασαν 
μεταξύ τους και καθιέρωσαν τη συγκεκριμένη θρησκευτική ζωή στη 
χώρα. Σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν χριστιανοί, εβραίοι και μουσουλμάνοι 
συνυπάρχουν ειρηνικά.

 Σχετικά με τις πτήσεις από Ελλάδα προς Αζερμπαϊτζάν, την ηλεκτρο-
νική βίζα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να έρθετε σε επα-
φή με το Σύλλογο ΕλληνοΑζερικης Φιλίας ‘QALA’. Το γραφείο του Συλ-
λόγου ‘QALA’ βρίσκεται στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη 5, στο κέντρο. Για 
τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο 2314008222 ή στο 
6996942726.

Μπακού: Κοσμοπολίτικο και συναρπαστικό
Το Μπακού είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπα-

ϊτζάν, καθώς και η μεγαλύτερη πόλη στην Κασπία Θάλασσα και στην 
περιοχή του Καυκάσου. Το  Μπακού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κο-
σμοπολίτικο, μυστηριώδες και συναρπαστικό,  ένα κουβάρι αντιφάσεων, 
εκπληκτικά παλιό και συναρπαστικά νέο.

Στο Μπακού μπορεί κανείς να συναντήσει  από εκθαμβωτικούς ου-
ρανοξύστες του 21ου αιώνα μέχρι έναν μυστηριώδη μεσαιωνικό πύργο, 
από γκαλερί σύγχρονης τέχνης έως ένα συναρπαστικό μουσείο ιστορίας.

Μερικά από τα αξιοθέατα που μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες 
είναι: Η  Παλιά Πόλη του Μπακού, ο Πύργος της Παρθένου και Το Ανά-
κτορο των Σιρβανσάχ, το Εθνικό Πάρκο του Γκομπουστάν  που αποτελούν 
πλέον  Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, Το μουσείο Χα-
λιών, Το Πολιτιστικό Κέντρο Heydar Aliyev, κ.α 

Αζερμπαϊτζάν:  Ένας 
τουριστικός προορισμός
που θα σας ενθουσιάσει. 

Χώρα 
φιλοδοξίας, 

ποικίλου 
πολιτισμού, 
υποδομών 

παγκόσμιας 
κλάσης 
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Σακί: Ξεπερνά τα όρια της χώρας
Η πόλη Σακί βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Αζερμπαϊτζάν, στο 

νότιο τμήμα της ευρύτερης οροσειράς του Καυκάσου, σε υψόμετρο 
500 μέτρων, 305 χιλιόμετρα από το Μπακού. Το Σακί για αιώνες απο-
τελούσε σημείο συνάντησης εμπόρων που ακολουθούσαν το δρόμο 
του μεταξιού. Σήμερα παραμένει ένα πολύβουο παζάρι που προ-
σελκύει εμπόρους από τα γύρω χωριά. Η φήμη του Σακί ξεπερνάει 
τα όρια της χώρας. Αιτία, τα μεταξωτά εργόχειρα και τα χειροποίητα 
ολομέταξα χαλιά, που είναι ξακουστά σε ολόκληρο τον κόσμο και 
υφαίνονται κατόπιν παραγγελίας. 

Οι τουρίστες μπορούν να επισκεφτούν το  παλάτι των Χάνων 
του Σακί που ήταν μια καλοκαιρινή κατοικία για τους Σακί Χάνους. 
Το παλάτι από το 2019 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO . Εκτός από το παλάτι μπορούν να επισκεφτούν και το 
Καραβανσεράι , ιστορικό μνημείο στο Σακί, ένα μέρος του οποίου 
χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο. Επίσης μπορούν να θαυμάσουν την 
αρχιτεκτονική και να ανακαλύψουν την ιστορία του Κις, ενός υπέρο-
χου παλιού χωριού κοντά στην πόλη Σακί με ένα εκπληκτικό μνημείο 
για το αρχαίο κράτος των Καυκάσιων Αλβανών.

Δεν πρέπει να παραλείψουν να δοκιμάσουν το Πιτί (παραδοσιακό 
τοπικό φαγητό) και το Σακί μπακλαβά. Η πόλη φιλοξενεί το ετήσιο 
Φεστιβάλ Mugham και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Silk Road.

Ναφταλάν: Διά πάσα … νόσο!
Περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από την Γκάντζα (συμπρω-

τεύουσα του Αζερμπαϊτζάν) είναι το Ναφταλάν - μια πόλη θέρετρο 
που πήρε το όνομά της από ένα σπάνιο είδος πετρελαίου που για αι-
ώνες έχει εξαχθεί και χρησιμοποιηθεί εδώ για να θεραπεύσει κάθε 
είδους ασθένειες. Το έλαιο Ναφταλάν  διαθέτει αναισθητικές, αντι-
φλεγμονώδεις, αντισηπτικές, αντισταμινικές και αγγειοδιασταλτικές 
ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
θεραπεία πάνω από 70 ασθενειών.

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν  σε πολυτελή θέρετρα 
και ιαματικά λουτρά για να απαλλαγούν από όλους τους πόνους 
τους. Μπορούν επίσης να αναζωογονηθούν στα  θέρετρα ευεξίας του 
Ναφτάλαν.

Ναχτσιβάν: Εκπληκτικές εικόνες
Το Nakhchivan, μια αυτόνομη δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, εί-

ναι μια περιοχή με εκπληκτικά τοπία, γραφικά χωριά και μια κουζίνα 
ξεχωριστή από το υπόλοιπο Αζερμπαϊτζάν. Είναι επίσης διάσπαρτο 
με ιστορικά μνημεία και μια αυξανόμενη λίστα από ενδιαφέροντες 
αξιοθέατα.

Θεωρείται ένας από τους πρώτους ανθρώπινους οικισμούς στην 
περιοχή, όπου οι τουρίστες μπορούν να επισκεφτούν τοποθεσίες 
όπως το Μαυσωλείο omine Khatun του 12ου αιώνα και το Παλά-
τι Nakhchivan Khans, ενώ οδηγώντας τη γραφική διαδρομή προς 
το Ordubad θα δουν την εικονική σχισμή της κορυφής του όρους 
Ilandag, η οποία λέγεται ότι έχει σκαλιστεί από την Κιβωτό του Νώε. 
Επίσης μπορούν να επισκεφτούν το Duzdag που είναι ένα πρώην 
αλατωρυχείο του οποίου οι υπόγειες σήραγγες έχουν μετατραπεί σε 
ένα κορυφαίο κέντρο αλατοθεραπείας που εξυπηρετείται από μια 
υπέροχη ομάδα ιατρών και φυσιοθεραπευτών.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός γίνεται ένας πραγμα-
τικά ανεπίτρεπτος προορισμός για να τον επισκεφτούν όπου οι ντόπιοι 
αγκαλιάζουν τους επισκέπτες με εκπληκτική ζεστασιά και φιλοξενία. 

Γνωστό τοπικά ως «Μουσείο Ορυκτών Πηγών», το Nakhchivan 
φιλοξενεί 250 πηγές, καθώς και διάσημες μάρκες νερού Sirab και 
Badamli.

Οι τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και την τοπική 
κουζίνα, η οποία είναι γεμάτη με φρέσκα βότανα, φρούτα, λαχανικά 
και αρνί.
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Η λογική του παραλόγου: μήπως σκέφτεστε παράλογα;

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

Οι σκέψεις σας επηρεάζουν αρνητικά την 
καθημερινότητά σας; Διαπιστώνετε ότι οι 
σκέψεις σας ελέγχουν τις επιτυχίες σας; Πώς 
μπορείτε να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογι-
κό και τι όχι; Το να μάθετε να εντοπίζετε τις 
παράλογες σκέψεις σας, τι τις προκαλεί και 
πώς να τις ξεπερνάτε, είναι σημαντικό για να 
ζήσετε μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή.

Τι χαρακτηρίζεται ως παράλογη σκέψη;
Οι παράλογες σκέψεις είναι μη ρεαλιστι-

κά πρότυπα σκέψης. Μπορεί να είναι ενο-
χλητικά, αποκαρδιωτικά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις εντελώς επικίνδυνα. Ενώ ο κα-
θένας μπορεί να βιώσει παράλογες σκέψεις 
υπό άγχος, υπάρχουν συγκεκριμένες παρά-
λογες σκέψεις που πρέπει να παρακολου-
θούνται και να μειώνονται, αν είναι δυνατόν. 

Οι παράλογες σκέψεις μπορούν να απο-
τελέσουν απειλή για την ψυχική ευεξία εάν 
περιλαμβάνουν:

• Σκέψεις για κακό στον εαυτό σας ή 
στους άλλους

• Επίμονες σκέψεις για άλλους να αρρω-
σταίνουν ή να πεθαίνουν

• Αδικαιολόγητη ανησυχία για οικονομι-
κές δυσκολίες

• Φοβάστε ότι κανείς δεν σας συμπαθεί 
και ότι θα είστε πάντα μόνοι

Αυτό που σκέφτεστε καθορίζεται από 
τον τρόπο και τα πρότυπα σκέψης σας. Στην 
πραγματικότητα, ορισμένες υποθέσεις και 
γνωστικά λάθη μπορούν να συμβάλουν σε 
μια αρνητική εμπειρία και να κάνουν τους 
ανθρώπους να αισθάνονται πιο δυσαρεστη-
μένοι για τη ζωή τους. Αυτός ο τρόπος σκέ-
ψης μπορεί να προκαλέσει σε κάποιον με 
κακή άποψη για τον εαυτό του, χωρίς ενδια-
φέρον για σύνδεση με άλλους και χωρίς επι-
θυμία ή ενέργεια για να επιδιώξει στόχους.

Τι μπορεί να προκαλέσει παράλογες 
σκέψεις;

Είναι πιο πιθανό να προκαλέσετε 
παράλογες σκέψεις όταν βρίσκεστε σε 
συναισθηματική δυσφορία. Κατά τη διάρ-
κεια αυτών των περιόδων, προσπαθείτε 
να απελευθερωθείτε από ένα αυτοσχέδιο 
σύννεφο συναισθηματικής αστάθειας. Το 
άγχος συχνά οδηγεί τους ανθρώπους να 
επιλύσουν προβλήματα που δεν είναι 
ρεαλιστικά. Οι άνθρωποι που είναι επιρ-
ρεπείς στην απαισιοδοξία ή είναι πολύ αν-
θεκτικοί στην αλλαγή, συχνά παλεύουν 

με παράλογες σκέψεις.
Πότε εμφανίζονται παράλογες σκέψεις;
Επειδή αυτές οι σκέψεις αναδύονται σε 

στιγμές συναισθηματικού στρες, γεννιούνται 
από την ένταση των συναισθημάτων σας και 
όχι από τη λογική σκέψη. Το παράλογο βασί-
ζεται σε οξείες συναισθηματικές διαδικασίες. 
Για παράδειγμα, κάποιος που βιώνει συνε-
χώς φόβο, θα αναπτύξει παράλογες σκέψεις 
λόγω αυτής της έντονης συναισθηματικής 
κατάστασης. Ο θυμός είναι μια συναισθη-
ματική κατάσταση που τείνει να δημιουργεί 
πολλές παράλογες σκέψεις.

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε κάνει 
αυτές τις σκέψεις, η παρέμβαση μπορεί να 
είναι απαραίτητη, ανάλογα με τη σοβαρό-
τητα. Η γνώση της αιτίας θα βοηθήσει στον 
προσδιορισμό του τρόπου πρόληψης και 
αντιμετώπισή τους στο μέλλον. 

Οι κίνδυνοι των παράλογων Σκέψεων
Τα αρχικά αποτελέσματα των ανεξέλε-

γκτων παράλογων σκέψεων μπορεί να είναι 
τόσο μικρά όσο η επιφυλακτικότητα που 
έχει όταν κάποιος κοιτάζει προς εσάς. Με 
την πάροδο του χρόνου, μπορεί να βιώσετε 
πιο νευρωτικές σκέψεις, όπως: Γιατί το είπε 
αυτό; Γιατί το έκανε αυτό? Θέλει να με πλη-
γώσει; Όπως προαναφέρθηκε, ο φόβος είναι 
μια κοινή πηγή παράλογης σκέψης λόγω 
της συναισθηματικής του δύναμης. Όσο πιο 
έντονη είναι η συναισθηματική κατάσταση, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κά-
ποιος να βιώσει παράλογες σκέψεις.

Χωρίς κατάλληλη διαχείριση, οι παράλο-
γες σκέψεις μπορούν να πολλαπλασιαστούν, 
προκαλώντας παράξενη συμπεριφορά. 

Στον τομέα της ψυχολογίας χρησιμοποι-
είται η φράση «γνωστικές στρεβλώσεις», 
για να περιγράψουν οι ειδικοί τα παράλογα 
ή ελαττωματικά πρότυπα σκέψης. 

Όταν αρχίσετε να μειώνετε αυτές τις στρε-
βλώσεις, θα δημιουργήσετε μια πορεία προς 
μια πιο πλήρως εκφρασμένη ζωή. Αναπτύσ-
σετε περισσότερη συναισθηματική ευελιξία, 
ικανότητα να ανταποκρίνεστε στις αλλαγές 
παρά να αντιδράτε και την ανθεκτικότητα να 
αναπηδάτε όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. 
Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορείτε 
να ζήσετε στη ζωή. το μόνο που χρειάζεστε 
είναι να είστε πρόθυμοι να ξεφύγετε από τα 
πρότυπα σκέψης που σας κρατούν τεχνητά 
περιορισμένους.

Διακοπή παράλογων σκέψεων
Αντιμετωπίστε άμεσα αυτές τις σκέψεις. 

Γράψτε τα και αμφισβητήστε την αλήθεια 
τους. Κάντε στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως: 
Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η σκέψη; Τι στοι-
χεία έχω ότι μπορεί να συμβεί αυτό; Αυτό σας 
αναγκάζει να αρχίσετε να σκέφτεστε πιο ορ-
θολογικές σκέψεις και να μην εξαρτάστε από 
την ταλαιπωρημένη συναισθηματική σας 
κατάσταση. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να 
αναδιαρθρώσετε ενεργά τη σκέψη σας. 

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

PSYCHOLOGY

ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΕΣ 
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΣ, 

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
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HEALTHY PROJECT 
MORE THAN DIET, 

ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Παναγιώτα Βαρσαμά, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος MSc, έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο δι-
ατροφολογικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, το Healthy Project More Than Diet , που έχει στον πυρήνα του 
πάνω από δέκα εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

«Σήμερα, γνωρίζουμε πλέον και 
ερευνητικά ότι μέσω της διατροφής  
μπορούμε όχι μόνο να προλάβουμε 
την εμφάνιση σύγχρονων σοβαρών 
ασθενειών, αλλά και να διατηρήσου-
με μια καλή ποιότητα ζωής και να 
έχουμε ευεξία», σημειώνει σε συνέ-
ντευξη της στην Karfitsa. Παράλληλα 
αναλύει πως η σωστή διατροφή υπό 
την επίβλεψη ενός ειδικού μπορεί να 
ωφελήσει σημαντικά όχι μόνο όσους 
θέλουν να χάσουν βάρος, αλλά και 
ανθρώπους με ασθένειες, όπως επίσης 
και αθλητές ή άτομα που ασκούνται 
ερασιτεχνικά.

To διατροφολογικό σας κέντρο 
ασχολείται με αρκετές εξειδικεύ-
σεις. Πείτε μας πιο αναλυτικά ποιες 
υπηρεσίες παρέχετε;

Μέσα από την απόκτηση αρκετών 
μεταπτυχιακών  και εξειδικεύσεων, 
όπως  και από τη συνεχή παρακο-
λούθηση συνεδρίων , αλλά και την 
επαγγελματική μου εμπειρία τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 
έχω προσθέσει στη φαρέτρα μου πλή-
θος γνώσεων και εμπειρία, τα οποία με 
καθιστούν ικανή να αναλάβω πλήθος 
περιστατικών. Συγκεκριμένα οι υπη-

ρεσίες που παρέχονται στο Healthy 
Project More Than Diet είναι:

Διατροφική διαχείριση και εκπαί-
δευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Κλινική Διατροφή ( πχ νεφρική 
ανεπάρκεια,  αυτοάνοσα, νόσοι του 
εντέρου κ.α)

Αθλητική Διατροφή
Πρόγραμμα Αντιγήρανσης
Πρόγραμμα για Ενίσχυση Γονιμό-

τητας
Διατροφή στοχευόμενη στην Υγεία 

του Εντέρου
Vegan Προγράμματα
Διατροφικές Διαταραχές

Ανακάλυψε τον καλύτερο εαυτό σου!

Ρεπορτάζ: 
Φιλίππα 
Βλαστού
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Διατροφική υποστήριξη : στη ν 
Εγκυμοσύνη, στον θηλασμό, στο 
Στρες, στην παιδική ηλικία

DIET COACHING
Διαχείριση Βάρους
Online Διατροφική Υποστήριξη
Συμβουλευτική σε Εταιρείες
Πέρα από τις σπουδές σας στην 

διατροφολογία κατέχετε και τρία 
μεταπτυχιακά. Πως αποτυπώνεται 
αυτό στην δουλειά σας; 

Η απόκτηση των τριών μεταπτυχι-
ακών και αρκετών εξειδικεύσεων μου 
έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθώ 
και να εμβαθύνω ουσιαστικά σε δια-
φορετικά μονοπάτια της διατροφής 
αλλά και της ψυχολογίας. Έτσι το πε-
ριεχόμενο των συνεδριών αποτελεί 
ένα συνονθύλευμα  όλων αυτών των 
γνώσεων!  Στο Healthy Project More 
Than Diet αλλάζεις το σώμα σου, βελ-
τιώνεις την  υγεία σου, ανακαλύπτεις 
τον καλύτερο εαυτό σου με τον πιο 
ευχάριστο τρόπο.  Η κάθε συνεδρία 
έχει πολύ δυναμικό περιεχόμενο και  η 
πορεία προς την απόκτηση του στόχου 
είναι πολύ υποστηρικτική! 

Ως διατροφολόγος εξειδικεύε-
στε και στις διατροφικές ανάγκες 
που προκύπτουν από ασθένειες. 
Ποιοι λοιπόν μπορούν να απευθύ-
νουν σε εσάς; 

Ακριβώς. Η διατροφή είναι πολύ 
σημαντική για την πορεία αρκετών πα-
θήσεων.     

«Φάρμακο ας γίνει η τροφή σας και 
η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας»  
έλεγε  πολύ σοφά ο Ιπποκράτης. Σή-
μερα, γνωρίζουμε πλέον και ερευνητι-
κά ότι μέσω της διατροφής  μπορούμε 
όχι μόνο να προλάβουμε την εμφάνιση 
σύγχρονων σοβαρών ασθενειών (πχ. 
καρδιαγγειακά προβλήματα) αλλά και 
να διατηρήσουμε μια καλή ποιότητα 
ζωής και να έχουμε ευεξία! 

Οι άνθρωποι για παράδειγμα με νε-
φρική ανεπάρκεια είναι μείζονος ση-
μασίας να ακολουθήσουν ένα σωστό 
πρόγραμμα διατροφής  το οποίο θα 
τους σταματήσει την επιδείνωση της  
νόσου και θα τους εξασφαλίσει ποιό-
τητα ζωής. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και 
για τους διαβητικούς ασθενείς, μέσα 
από εξειδικευμένα προγράμματα  δια-
τροφής  και συνεχή εκπαίδευση βελτι-
ώνεται η καθημερινότητα τους.

Επίσης και η αθλητική διατροφή 
είναι ένας από τους τομείς που πα-
ρέχετε υπηρεσίες. 

Στο Healthy Project More Than 
Diet παρέχονται εξειδικευμένα  προ-
γράμματα διατροφής τα οποία απευ-

θύνονται σε αθλητές, που θέλουν 
να διακριθούν στο άθλημα τους και 
γνωρίζουν πως η λεπτομέρεια κάνει 
τη διαφορά. Μέσω επιστημονικής προ-
σέγγισης της σχέσης τροφής-άσκησης 
μπορούμε να βελτιώσουμε την  από-
δοση σας, να σας προστατέψουμε από 
τραυματισμούς και να σας φέρουμε 
στην πρώτη θέση που σας αξίζει. Όπως 
είναι γνωστό «δεν θέλει κόπο, θέλει 
τρόπο». Το Healthy Project More Than 
Diet στηρίζει διατροφικά και όσους  
ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον 
αθλητισμό αλλά και όσους θέλουν να 
αποκτήσουν έναν γραμμωμένο  σώμα.

Μέσα από τις σελίδες σας στα 
social media δίνεται αρκετά διατρο-
φικά tips. Ο κόσμος παρακινείται με 
αυτόν τον τρόπο για να ακολουθήσει 
έναν πιο σωστό τρόπο διατροφής;

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι 
απίστευτη! Καθημερινά λαμβάνου-
με μηνύματα ότι μέσω των post που 
αναρτούμε αποκτούν κίνητρο για να 
ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι προς 
απόκτηση ενός υγιέστερου εαυτού.

Εκτός από τις δια ζώσεις συνεδρί-
ες που κάνετε, πραγματοποιείτε και τις 
online. Πιστεύετε ότι οι online συνε-
δρίες υπολείπονται των δια ζώσης;

Καλούμαστε να προσαρμοστού-
με σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Στο 
Healthy Project More Than Diet αντα-
ποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα και 
στις υπηρεσίες μας έχουν προστεθεί 
δυναμικά και οι διαδικτυακές συνε-
δρίες. Το θετικό των online συνεδριών 
είναι ότι προσφέρω τις υπηρεσίες μου 
και σε άλλες περιοχές απομακρυσμέ-
νες από τη Θεσσαλονίκη  ακόμα και σε 
άλλες χώρες! Αυτή είναι η μαγεία των 
online συνεδριών. Οι online συνεδρίες 
δεν υπολείπονται σε ποιότητα από τις 
δια ζώσης καθώς με τη χρήση πολύ 
απλών τρόπων που όλοι μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε (πχ μεζούρα) πραγμα-
τοποιούμε τις μετρήσεις και την εκτί-
μηση της λιπώδης μάζας (λίπους) στο 
σώμα μας. 
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