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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉΣ 
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Αυτές τις ημέρες η Θεσσαλονίκη κλέβει λίγη από την λάμψη της κοσμοπολίτικης πρωτεύουσας. Στα 
80s και ολίγο από 90s, η ΔΕΘ ταυτιζόταν λίγο – πολύ με Ριβιέρα. Τα φώτα δεν έσβηναν τη νύχτα, όλα 
θύμιζαν ... Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας γωνία. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης τα δεκαήμερα έγιναν 
διήμερα και τριήμερα. Ο Covid τα κατάργησε κι αυτά. 
Την εβδομάδα που προηγήθηκε, τόσο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού και τις συναντήσεις του 
με τους παραγωγικούς φορείς, όσο και από τις επωδούς των κυβερνητικών βουλευτών της πόλης, 
επικοινωνήθηκε το πρόγραμμα των 30 συν έργων που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τα μέτρα 
ανακούφισης που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Θεσσαλονίκη δε θα λησμονηθεί στην 
ομιλία του.  Το πρόβλημα είναι ότι μερικά από όλα αυτα τα έργα τα θυμάμαι σε ομιλίες πρωθυπουργών 
εδώ και τριάντα χρόνια. Τον έκτο προβλήτα στο λιμάνι, τη σιδηροδρομική διασύνδεσή του, το νέο 
τερματικό στο αεροδρόμιο, την ανάπλαση του δικαστικού Μεγάρου, ασφαλώς το Μετρό (το γνωστό 
ανέκδοτο) και σ’ αυτά προστέθηκε το fly over και οι επενδύσεις πολυεθνικών όπω η Pfizer. Κι επειδή 
η Θεσσαλονίκη είναι πόλη που ζει κι αναπνέει με τις ομάδες της, θα ακούσουμε για τις εξελίξεις στην 
κατασκευή των νέων γηπέδων του Αρη και του ΠΑΟΚ. 
Τη στιγμή που η συζήτηση γύρω την πολιτική περιστρέφεται στις συνεργασίες, στις αυτοδυναμίες και 
στους διαξιφισμούς των πολιτικών αρχηγών, αν κάποιος έχει μια στοιχειώδη γνώση της τεχνολογίας 
και των social media θα διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό κυοφορείται μια ... επανάσταση. Μια σειρά 
από βίντεο στο TIK TOK όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από κάθε μέρος του κόσμου δηλώνουν 
την πρόθεσή τους να καταβάλουν την ελάχιστη προσπάθεια στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Να 
μην υποκύπτουν στις πιέσεις που τους ασκούνται, να μην απαντούν σε μηνύματα του εργοδότητα 
πέραν του ωραρίου τους μέχρι την επόμενη μέρα. Κάποιοι «βάπτισαν» αυτήν τη στάση ως «σιωπηρή 
παραίτηση» για τη γενιά των νέων, των εικοσάρηδαν, τριαντάρηδων, δηλαδή εκείνο ακριβώς το κοινό 
για το οποίο υποτίθεται ότι όφειλε η εκάστοτε πολιτική εξουσία να νοιάζεται και να φροντίζει. Τα βίντεο 
διανθιζόταν με δηλώσεις εργοδοτών κυρίως στους τομείς εστίασης και φιλοξενίας προ καλοκαιριού, 
οι οποίοι διαμαρτύρονταν όθεν με σηκωμένο το δάκτυλο ότι δεν έβρισκαν υπαλλήλους για την 
«καλύτερη ελληνική τουριστική περίοδο ever». Οι απαντήσεις από κάτω, πλημμύριζαν ως αντίδραση, 
με βιωματικά Stories για συνθήκες εργασίας, με δωδεκάωρα συνεχή, με επτά ημέρες την εβδομάδα, 
με φιλοξενία σε καταλύματα γεμάτα ποντίκια και αρθρόποδα  και απειλές από τους εργοδότες για 
επιστροφές επιδομάτων και δώρων των εργαζομένων. 
Η Θεσσαλονίκη, όμως, είναι μια πόλη που πρωτίστως, το ρυθμό της τον δίνουν οι νέοι. Αυτοί 
διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της. Ειδάλλως, μοιάζει με μια πόλη νεκρή. Πολύ φοβούμαι ότι γι 
αυτούς δε θα ακούσουμε τίποτα. Ίσως κάποιους λαλισμούς υποσχέσεων που πιθανότατα θα δώσουν 
την αφορμή για ένα νέο μπαράζ αναρτήσεων στα Social media. 

Του Δημήτρη 
Δραγώγια 

Αυτοί διαμορφώνουν 
τη φυσιογνωμία της. 
Ειδάλλως, μοιάζει 
με μια πόλη νεκρή. 
Πολύ φοβούμαι ότι γι 
αυτούς στη ΔΕΘ δε θα 
ακούσουμε τίποτα
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Τον παλμό της 
Θεσσαλονίκης τον 
δίνουν οι νέοιed
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Η διοργάνωση της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να συγκεντρώσει το 
πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη και 
ευρύτερα στη Μακεδονία και τη βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε 
η ΔΕΘ αποτελλεί κορυφαίο διεθνές εμπορικό γεγονός 
και μοχλό εξωστρέφειας και ανάπτυξης για τη χώρα. Στη 
φετινή διοργάνωση, μία από τις πιο σημαντικές θεματικές 
ενότητες είναι η "Ψηφιακή Ελλάδα” και βέβαια οι νέες 
τεχνολογίες, η καινοτομία και οι start-up επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις στο χώρο της 
καινοτομίας, γνωρίζουμε ότι διαθέτουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά όπως το γεγονός ότι είναι έντασης 
ανθρώπινου κεφαλαίου και όχι παγίου κεφαλαίου, 
μετακινούνται εύκολα και είναι πλήρως διεθνοποιημένες, 
άρα δεν εγκαθίστανται κατ’ ανάγκη κοντά στις 
αγορές που εξυπηρετούν. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 
μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα για τον τόπο μας, 
καθώς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν 
την έδρα τους πέντε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
καθώς και σημαντικά κέντρα έρευνας και καινοτομίας, 
ενώ ταυτόχρονα διαθέτουμε κορυφαίο ανθρώπινο 
κεφάλαιο με επιστήμονες, ερευνητές και πολλούς 
δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν να τολμήσουν, 
να επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν.Ως διοίκηση της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δουλεύουμε με 
συνέπεια και μεθοδικότητα για τον κεντρικό μας στόχο 
να καταστίσουμε την καινοτομία ως τον τρίτο βασικό 
πυλώνα της ανάπτυξης και της οικονομίας μας, μαζί με 
τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. 

Στην κατεύθυνση αυτή, αξιοποιούμε ήδη πόρους ύψους 
100 εκ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία από 
το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, ενώ σχεδιάζουμε να 
κατευθύνουμε αντίστοιχους πόρους και στο νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027. Προχωρήσαμε σε οργανωμένη αποστολή 
στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Silicon Valley, για τη 
δημιουργία συμπράξεων στο χώρο της καινοτομίας, αλλά 
και την παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, 
ενισχύουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με τα “κουπόνια 
καινοτομίας” και τα “κουπόνια τεχνολογίας”, φέρνουμε 
κοντά την ακαδημαϊκή έρευνα με την πραγματική 
οικονομία και αναβαθμίζουμε τις ψηφιακές υποδομές 
όλων των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και 
των επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους 
τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως, που 
εδώ και χρόνια έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας 
με το CERN και διεκδικούμε πια σήμερα τη δημιουργία 
μόνιμης δομής του CERN στην περιοχή μας. 
Επίσης, έχουμε ιδιαίτερα στενή και εποικοδομητική 
συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, τη Ζώνη 
Καινοτομίας και ταυτόχρονα στηρίζουμε τη δημιουργία 
του ThessIntec. 
Παράλληλα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά και 
μεθοδικά κατακτώντας το στόχο που έχουμε θέσει από 
την πρώτη στιγμή να μετατρέψουμε την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας σε e-Περιφέρεια, σε Ψηφιακή 
Περιφέρεια. 

Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα, η οποία έχει 
εντάξει συνολικά 85 ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr 
και πλέον ηλεκτρονικά οι πολίτες, οι επαγγελματίες και 
οι επιχειρηματίες διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, 
χωρίς ταλαιπωρία και  γραφειοκρατία. Και βέβαια, ο 
τελικός στόχος είναι να προσεγγίσουμε το σύνολο των 
υπηρεσιών που θα ενταχθούν στο gov.gr μέχρι το τέλος 
του 2023, ενώ μέσα στο 2022 θα ενταχθούν συνολικά 
200 υπηρεσίες.

Η στρατηγική μας αυτή λοιπόν, αλλά και η συνεργασία και 
η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 
clusters καινοτομίας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες 
και τις δράσεις φορέων του τόπου μας, ήδη αποδίδει 
σημαντικούς καρπούς, καθώς παγκόσμιοι κολοσσοί, 
όπως μεταξύ άλλων η Pfizer, η Cisco και η Deloitte, 
επενδύουν στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικός 
αριθμός νέων επιστημόνων και ερευνητών, που 
αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης, 
επιστρέφουν μετατρέποντας το brain drain σε brain gain. 
Συνεχίζουμε λοιπόν, με πολλή δουλειά, συνεργασία, 
συνέπεια και μεθοδικότητα χτίζοντας τη Μακεδονία του 
2030, μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και 
ανθρώπινη.

• Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Αξιοποιούμε ήδη πόρους 
ύψους 100 εκ. ευρώ 

για την έρευνα και την 
καινοτομία από το ΕΣΠΑ 

που ολοκληρώνεται, 
ενώ σχεδιάζουμε 
να κατευθύνουμε 

αντίστοιχους πόρους 
και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-

2027.

ΤΟΥ AΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ*Μετατρέπουμε την 

Κεντρική Μακεδονία 
σε e-Περιφέρεια - 
Ψηφιακή μετάβαση, 
νέες τεχνολογίες και 
καινοτομία 



10.09.2022 5



10.09.20226

Oι επενδυτικές προοπτικές της 
Ελλάδας θα αναδειχθούν μέσα 
από την επιστροφή του θεσμού 
της Τιμώμενης Χώρας, που είναι 

φέτος τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα.

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ 
ΤΖΗΚΑ* 

Η Θεσσαλονίκη 
κόμβος 
τεχνολογίας και 
καινοτομίας στη 
Ν.Α. Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να 
αναδειχθεί σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και προς αυτή 
την κατεύθυνση έχει κάνει σημαντικά βήματα. Το 
οικοσύστημα καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στην 
πόλη (Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, Thess 
INTEC, θερμοκοιτίδες και οι τοπικές start ups), οι 
νέες επενδύσεις από μεγάλες ξένες τεχνολογικές 
και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η Deloitte, 
η Pfizer, η Cisco και η Deutsche Telekom, το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων πολυεθνικών 
να δημιουργήσουν εδώ θυγατρικές, η εκτίμηση 
των ξένων για το καταρτισμένο και εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό της πόλης, αλλά και η 
εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα πανεπιστημιακά 
και ερευνητικά ιδρύματα είναι όλες παράμετροι που 
καθιστούν τον στόχο αυτό πιο ρεαλιστικό και εφικτό 
από ποτέ.

Στην επίτευξη του στόχου αυτού η ΔΕΘ-Helexpo 
από την πλευρά της συμβάλλει με όλα της τα μέσα. 
Η έμφαση που έδωσε στην ανάδειξη των start ups 
στο πλαίσιο των εκθεσιακών της διοργανώσεων με 
«ναυαρχίδα» τη Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου, 
αλλά και η δημιουργία μιας νέας έκθεσης, της Be-
yond, που αν και βρίσκεται στο ξεκίνημά της, έχει 
ήδη προσελκύσει τον διεθνή κόσμο της τεχνολογίας 
στη Θεσσαλονίκη, είναι μερικά μόνο από τα δείγματα 
αυτής της φιλοσοφίας. 
Στη φετινή 86η ΔΕΘ η Ψηφιακή Ελλάδα θα δώσει 
και πάλι το «παρών», παρουσιάζοντας το αύριο 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από 
δημιουργικές start ups και νέους ανθρώπους που 
οραματίζονται ένα διαφορετικό μέλλον για τη χώρα. 
Παράλληλα, οι επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας 
θα αναδειχθούν μέσα από την επιστροφή του θεσμού 
της Τιμώμενης Χώρας, που είναι φέτος τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. 

Ανοίγουμε διαύλους επικοινωνίας με μια σημαντική 
ξένη οικονομία, η οποία με την παρουσία της στην 
86η ΔΕΘ, τις επιχειρήσεις της και την έμφαση της 
συμμετοχής της στις τεχνολογίες και τις επενδύσεις, 
θα δώσει σε μεγάλο βαθμό τον παλμό της φετινής 
διοργάνωσης.
Η ΔΕΘ επιστρέφει με μεγάλη δυναμική, 
περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ακόμα 
ποιοτικότερες συμμετοχές, πλούσια θεματικά 
αφιερώματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της 
οικονομίας, αλλά και την «πινελιά» της αναψυχής, 
που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος, σε πρώτο πλάνο.
Κι όλα αυτά ενώ το σχέδιο της ανάπλασης του 
εκθεσιακού κέντρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 
έτοιμο να συνδράμει στο αναπτυξιακό momentum 
της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινής ζωής στην πόλη.  
•Ο Τάσος Τζήκας είναι πρόεδρος της HELEXPO – 
ΔΕΘ 
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Με ορίζοντα τις νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια 
οικονομία, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στους τομείς 
της υγείας και της ενέργειας, αλλά και τις καλπάζουσες 
εξελίξεις στην τεχνολογία, η 86η ΔΕΘ από τις 10-
18 Σεπτεμβρίου, έρχεται να δηλώσει τη διαχρονική 
της παρουσία και συνεισφορά στη ζωή του τόπου 
υπηρετώντας πιστά τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της. 
Η φετινή διοργάνωση λαμβάνοντας υπόψη τη 
σπουδαιότητα της προσέγγισης σε νέες αγορές, 
υποδέχεται μέσα από τον θεσμό της Τιμώμενης Χώρας 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δίνοντας την ευκαιρία 
για ενίσχυση των ιστορικών δεσμών φιλίας μεταξύ των 
δύο λαών, αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη 
των διμερών εμπορικών, επενδυτικών και πολιτιστικών 
σχέσεων. 
Στα θεματικά αφιερώματα της 86ης ΔΕΘ για την Ελλάδα 
& Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία, AUTOMO-
TION Electricity-Mobility, Ψηφιακή Ελλάδα, Akademia, 
E-Gaming, e-Politia, Kosmos και Γαστρονομία-Διατροφή 
θα αποτυπωθούν οι νέες τάσεις στους κλάδους, που 
ηγούνται της ανάπτυξης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί και από το Thessaloniki Helexpo 
Forum, που θα διοργανωθεί για 3η συνεχή χρονιά και στο 
οποίο φέτος εκτός των άλλων θα αναδειχθεί η συνεργασία 
5 μεικτών Επιμελητηρίων (Ελληνο-αμερικανικό, Ελληνο-
γερμανικό, Ελληνο-γαλλικό, Ελληνο-ιταλικό, Ελληνο-
αραβικό) με τη ΔΕΘ-Helexpo.
Στα θεματικά αφιερώματα περιλαμβάνεται και το 
οπτικοακουστικό αφιέρωμα για την επέτειο των 100 ετών 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η κεντρική ιδέα του 
Αφιερώματος στη μνήμη 1922-2022 «ΑΙΩΝ…εν Ιωνία, 
Θράκη και Πόντω» είναι να ταξιδέψει τον επισκέπτη στο 
παρελθόν, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα των ανθρώπων 
που εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες 
και παρά ταύτα κατάφεραν να μεγαλουργήσουν στην 
καινούρια πατρίδα.
Το περιεχόμενο της 86ης ΔΕΘ είναι εμπλουτισμένο 
και με ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες 
“πρωταγωνιστούν” οι μεγάλες καθημερινές μουσικές 
συναυλίες με πολύ σημαντικές παρουσίες του 
καλλιτεχνικού στερεώματος.

Η εκθεσιακή δραστηριότητα της ΔΕΘ-Helexpo με τη 
διοργάνωση της 86ης ΔΕΘ εξελίσσεται παράλληλα 
με την προώθηση της κατασκευής και ολοκλήρωσης 
του νέου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της 
Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζεται για το 2026, με τα 
100 χρόνια της ΔΕΘ.
Με το νέο Εκθεσιακό κέντρο η Θεσσαλονίκη θα 
αποκτήσει, πέραν των σύγχρονων εκθεσιακών 
υποδομών, έναν χώρο πρασίνου και αναψυχής για 
τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. 
Μάλιστα, αυτός ο πνεύμονας πρασίνου, που σήμερα 
δεν υφίσταται, θα μεταβάλλει ριζικά και σε θετική 
κατεύθυνση τις περιβαλλοντικές ισορροπίες της 
Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας για χρήση στους 
κατοίκους της συνολικά περίπου το 50% της έκτασης 
του ακινήτου της ΔΕΘ.

•Ο Κυριάκος Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος 
της HELEXPO – ΔΕΘ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΠΟΖΡΙΚΙΔΗ* 

Η 86η ΔΕΘ 
θα αποτυπώσει 
τις νέες τάσεις 
στους κλάδους που 
ηγούται της ανάπτυξης

Με το νέο Εκθεσιακό κέντρο η 
Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει, πέραν 

των σύγχρονων εκθεσιακών 
υποδομών, έναν χώρο πρασίνου και 
αναψυχής για τους πολίτες και τους 

επισκέπτες της Θεσσαλονίκης
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Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης καθώς 
τόσο η διοργάνωση της ΔΕΘ όσο και η αρχή της νέας 
οικονομικής και πολιτικής χρονιάς που γίνεται από την 
πόλη μας είναι στοιχεία που τη φέρνουν στο επίκεντρο. 
Για μία ακόμη χρονιά οι προκλήσεις που έχουμε 
μπροστά μας είναι σημαντικές. Πρώτα η πανδημία, 
μετά ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις, ο πληθωρισμός -είναι εξελίξεις 
που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μας επηρεάζουν 
όλους.  Σε αυτό το πλαίσιο η ύπαρξη ενός σχεδίου 
με ιεράρχηση ζητημάτων και σαφείς προτεραιότητες 
για την πόλη έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ο μόνος 
ασφαλής και πρόσφορος δρόμος. Σχέδιο το οποίο 
καταρτίστηκε και ακολουθείται πιστά –με τις αναγκαίες 
προσαρμογές– από τον Σεπτέμβριο του 2019 και τη 
διοίκησή μας. Η επιλογή μας να θέσουμε στον πυρήνα 
των προσπαθειών μας το ζήτημα των υποδομών από 
την πρώτη στιγμή δικαιώνεται. Οι υποδομές και οι 
αναπλάσεις του δημοσίου χώρου είναι ο θεμέλιος 
λίθος για να χτιστεί επάνω του μια πόλη με σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα, ποιότητα ζωής, προοπτικές 
ανάπτυξης. 
Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 160 
εκατ. ευρώ, επειδή ακριβώς τα αιτήματά μας και οι 
προτάσεις μας ήταν ώριμες. Προχωράμε στην εκτέλεση 
εμφανώς αυξημένων Τεχνικών Προγραμμάτων και 
αυτό είναι ευδιάκριτο σε όλη την πόλη. 

Ταυτόχρονα η smart στρατηγική ξεκινά να υλοποιείται 
με προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. ευρώ, για 
να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην 
καθημερινότητά μας. Καταφέραμε παράλληλα να 
στηρίξουμε κοινωνία και επιχειρήσεις το δύσκολο 
διάστημα των lockdown, καθώς πέραν όλων των 
άλλων μειώσαμε οριζόντια για όλους τα δημοτικά 
τέλη κατά 30%. Εκσυγχρονίσαμε τη διοικητική μηχανή 
του Δήμου και αναβαθμίσαμε την εξυπηρέτηση των 
δημοτών ψηφιοποιώντας σειρά διαδικασιών, βάζοντας 
τέλος σε ουρές και ταλαιπωρία.
Παράλληλα η πολύ καλή πορεία του τουρισμού, οι 
νέες επενδύσεις στον κλάδο αυτό, η ανοδική πορεία 
της κρουαζιέρας, η ανάδειξη της γαστρονομίας της 
Θεσσαλονίκης με τη σφραγίδα της Unesco είναι 
αποδείξεις των δυνατοτήτων της πόλης αλλά και 
της δουλειάς που έχει γίνει. Η ψήφος εμπιστοσύνης 
μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών προς τη Θεσσαλονίκη 
είναι επίσης σημαντική. Εταιρείες όπως η Pfizer, η 
Cisco, η Deloitte, η Deutsche Telekom επενδύουν και 
εγκαθίστανται εδώ, γεγονός που δημιουργεί μια νέα 
δυναμική που οφείλουμε όχι μόνο να ενισχύσουμε 
αλλά να πολλαπλασιάσουμε.
Σε αυτό το πλαίσιο μετεξέλιξης της πόλης κάθε θεσμός 
με σταθερή πορεία και προσφορά στον χρόνο είναι 
σημείο αναφοράς. Η Δ.Ε.Θ είναι ένας τέτοιος θεσμός - 
ειδικά για τη Θεσσαλονίκη είναι ταυτισμένη τόσο με την

οικονομική όσο και με την κοινωνική ζωή της πόλης 
διαχρονικά.  Είναι ένα πολυδιάστατο γεγονός και 
όχι αποκλειστικά ένα επιχειρηματικό δρώμενο.  Η 
συμβολή του εθνικού εκθεσιακού φορέα στην 
ελληνική οικονομία, στην ανάπτυξη της πόλης και 
γενικότερα  της Βόρειας Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη. 
Βραχίονας εξωστρέφειας, γέφυρα για την ελληνική 
επιχειρηματικότητα, εκθεσιακό γεγονός αξιώσεων 
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή, πάντοτε σηματοδοτούσε την έναρξη της 
νέας οικονομικής και πολιτικής χρονιάς. Και βέβαια 
σε κάθε συζήτηση για τη Δ.Ε.Θ και τη σχέση της με 
τη Θεσσαλονίκη κομβικό ρόλο κατέχει η υπόθεση της 
ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου. Αυτό είναι proj-
ect στενά συνδεδεμένο με την εξέλιξη της ίδιας της 
Θεσσαλονίκης, του δημοσίου χώρου αλλά και της 
λειτουργίας της. 
Είμαστε πιο κοντά από ότι πιστεύουν ορισμένοι στο 
2030 – χρονικά αλλά και αντικειμενικά. Ο στόχος είναι 
ένας – το 2030 η Θεσσαλονίκη να είναι πόλη πρότυπο, 
πόλη για να ζεις, να επισκέπτεσαι, να εργάζεσαι και να 
δημιουργείς. 
• Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει.
Υποδομές, αναπλάσεις, 
επενδύσεις, ανάπτυξη

 Ο στόχος είναι 
ένας – το 2030 
η Θεσσαλονίκη 
να είναι πόλη 
πρότυπο, πόλη 
για να ζεις, να 

επισκέπτεσαι, να 
εργάζεσαι και να 

δημιουργείς. 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΖΕΡΒΑ* 
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Η έξοδος της χώρας μας από την 
Ενισχυμένη Εποπτεία, οι συνεχείς 

αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της 
ικανότητας, οι θετικές αναφορές 

στις επιδόσεις της οικονομίας και η 
προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων 

αποδεικνύουν ότι η αξιοπιστία και το 
κύρος της χώρα μας έχουν ενισχυθεί.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ* 

Θα συνεχίσουμε 
να είμαστε 
δίπλα στον κάθε 
πολίτη όσο 
απαιτηθεί

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί το 
μεγαλύτερο εκθεσιακό και εμπορικό γεγονός 
των Βαλκανίων και διαχρονικό ορόσημο για την 
οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Η εφετινή 86η Έκθεση πραγματοποιείται σε ένα 
διεθνές περιβάλλον έντονης ρευστότητας και 
πρωτοφανών προκλήσεων για την παγκόσμια, αλλά 
κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία. 
Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο και παρότι τα 
κύματα ακρίβειας δημιουργούν σημαντική – και 
υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων – πίεση στους 
οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς, 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ελληνική οικονομία 
όχι μόνο επιδεικνύει αντοχές, αλλά καταφέρνει και 
ενδυναμώνεται. 
Παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και 
γίνεται πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική. Κάτι 
που αποτυπώνεται στην εντυπωσιακή αύξηση, κατά 
7,7%, του ΑΕΠ της χώρας το δεύτερο τρίμηνο

του 2022, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου, με παράλληλη άνοδο – σε επίπεδα 
ρεκόρ – των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Επιπρόσθετα, η ανεργία έχει μειωθεί και βρίσκεται 
έξι μονάδες κάτω από το 2019, οι καταθέσεις των 
πολιτών αυξάνονται σημαντικά και το ποσοστό των 
κόκκινων δανείων πλησιάζει σε μονοψήφια επίπεδα. 
Ενώ, την ίδια στιγμή, και χωρίς να έχουν επιβαρυνθεί 
υπέρμετρα τα δημόσια οικονομικά,  οι πολίτες 
στηρίχτηκαν αποτελεσματικά, όπως φαίνεται από το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και από την 
αύξηση που καταγράφει ο κύκλος εργασιών των 
επιχειρήσεων.
Τέλος, η έξοδος της χώρας μας από την 
Ενισχυμένη Εποπτεία, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της 
πιστοληπτικής της ικανότητας, οι θετικές αναφορές 
στις επιδόσεις της οικονομίας και η προσέλκυση 
μεγάλων επενδύσεων αποδεικνύουν ότι η αξιοπιστία 
και το κύρος της χώρα μας έχουν ενισχυθεί.

Τα παραπάνω αποτελούν καρπό και συνάμα 
επιστέγασμα της συνετής, μεταρρυθμιστικής και 
δυναμικής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση.
Φυσικά, έχουμε πλήρη επίγνωση των μεγάλων, 
πανευρωπαϊκών προκλήσεων που βρίσκονται 
μπροστά μας στον τομέα της ενέργειας και των 
τιμών. 
Και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον 
κάθε πολίτη για όσο απαιτηθεί, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Στόχος μας μια Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, 
παραγωγική, εξωστρεφής, χωρίς αποκλεισμούς και 
ανισότητες, δικαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
θετικές προοπτικές που με κόπο όλοι μαζί – πολίτες 
και πολιτεία – χτίσαμε τα τελευταία τρία χρόνια.

•  Ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι Υπουργός 
Οικονομικών
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Είπαμε την αλήθεια 
στους Θεσσαλονικείς και 

διασφαλίσαμε και Μετρό και τα 
αρχαία

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ*

Προχωράμε τα 
έργα με ρεαλισμό 
και ειλικρίνεια 
στους πολίτες 

Οι πολίτες πλέον το βλέπουν και το αναγνωρίζουν: 
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κάνουμε 
πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας.
Δεν τάξαμε έργα χωρίς μελέτη και χρηματοδότηση. 
Δεν θελήσαμε να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι. 
Προτιμήσαμε να είμαστε ειλικρινείς. Λύσαμε με 
τρόπο ρεαλιστικό προβλήματα που μπλόκαραν 
σημαντικά έργα για πολύ καιρό. Αλλά σχεδιάσαμε 
και ένα πλάνο έργων υποδομών, που θα αλλάξουν 
το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την 
καθημερινότητα των πολιτών. 
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα 
έργων που “ξεκόλλησαν” είναι ο ΒΟΑΚ. Πρόσφατα 
υπογράψαμε το τμήμα Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος. 
Είπαμε την αλήθεια στους Κρητικούς και το έργο 
αυτό ξεκίνησε να γίνεται πραγματικότητα! Αλλά και 
το Μετρό της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα.

 Είπαμε την αλήθεια στους Θεσσαλονικείς και 
διασφαλίσαμε και Μετρό και τα αρχαία. Παρά τον 
πολύτιμο χρόνο, που έκλεψαν από την πόλη οι 
προσφυγές. Προχωράμε επίσης με ένα ακόμη 
σημαντικό έργο στη Θεσσαλονίκη, το flyover, το 
νέο εναέριο περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, που 
όμοιός του δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα. Εντός 
του φθινοπώρου θα υπογραφεί η σύμβαση με τον 
ανάδοχο και τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του 2022.  
Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλη την Ελλάδα, με έργα 
που φέρνουν το μέλλον πιο κοντά.  
Έργα όπως ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος 
Πάτρας-Πύργου. 
Ο Ε65 στην Κεντρική Ελλάδα. 
Το Άκτιο-Αμβρακία. 
Η νέα Γραμμή 4 του Μετρό αλλά και οι επεκτάσεις 
της Αττικής Οδού στην Αθήνα. 

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στους 
αυτοκινητόδρομους όλης της χώρας.
Το μεγάλο πρόγραμμα έργων αντιπλημμυρικής 
θωράκισης και διαχείρισης υδάτινων πόρων ύψους 
1,5 δισ. ευρώ. 
Και βέβαια, το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών 
έργων, που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα συνολικού 
ύψους 4,5 δισ. ευρώ. 
 Όλα τα λιμάνια της χώρας, ο Πειραιάς, η Πάτρα, 
ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, 
θα συνδέονται πλέον με το σιδηροδρομικό και 
οδικό δίκτυο. Και μαζί με έργα όπως το Θριάσιο Ι 
καθιστούν τη χώρα διεθνή κόμβο logistics. Τα τρία 
τελευταία χρόνια δουλεύουμε συστηματικά, με 
σχέδιο και σοβαρότητα. Πλέον βλέπουμε σε όλη τη 
χώρα τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. 
•  Ο Κώστας Καραμανλής είναι Υπουργός 
Μεταφορών και Υποδομών
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Η αντιπολίτευση δεν χάνει ευκαιρία να ασκήσει σκληρή κριτική 
στην κυβέρνηση για την απασχόληση. Το εντυπωσιακό είναι 
ότι ασκεί αυτή την κριτική, ενώ έχουμε πετύχει σημαντική 
μείωση της ανεργίας κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Από 
το 17,3% που την παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι 
του 2019, στο 12,1% τον φετινό Ιούλιο. Σε αυτό το διάστημα, 
περισσότερες από 200.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν 
προστεθε στην αγορά εργασίας! 
Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής οικονομικής 
πολιτικής της κυβέρνησης: Της φορολογικής πολιτικής που 
μείωσε τους φόρους και έκανε την Ελλάδα ελκυστικότερη 
στις επενδύσεις. Της δημοσιονομικής πολιτικής που 
αποκατέστησε την εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα. 
Της αδειοδοτικής πολιτικής που απλοποίησε τη διαδικασία 
ανοίγματος μιας επιχείρησης. Και, φυσικά, της εργασιακής 
και της ασφαλιστικής πολιτικής που εφαρμόζουμε στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που ούτε 
αυτή ξεφεύγει από τη σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης. 
Ποια είναι, όμως, αυτή η εργασιακή και ασφαλιστική πολιτική 
στην οποία ασκείται κριτική;
Ασκείται κριτική στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτική με την οποία 
μειώσαμε το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και 
ταυτόχρονα ενισχύσαμε το εισόδημα των εργαζομένων. 
Ασκείται κριτική στο Νόμο για την Προστασία της 
Εργασίας, με τον οποίο ενισχύουμε από τη μια πλευρά 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με τη μείωση του 
γραφειοκρατικού βάρους για τις επιχειρήσεις, την αύξηση 
των υπερωριών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη δυνατότητα 
εργασίας τις Κυριακές στις αποθήκες, τα logistics, τα κέντρα 
δεδομένων, τη φαρμακοβιομηχανία.

Στηρίζουμε, όμως, ταυτόχρονα τους εργαζομένους με 
τις νέες γονικές άδειες, την ανεξάρτητη Επιθεώρηση 
Εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το 
«δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τηλεργασία. Κορωνίδα των 
παρεμβάσεων του νόμου είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, 
η οποία είναι η πιο ουσιαστική εγγύηση για το σεβασμό 
του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των 
εργαζομένων, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται 
ήδη σε όλες τις τράπεζες και στα σούπερ-μάρκετ με 
περισσότερους από 250 εργαζόμενους πανελλαδικά, 
καλύπτοντας πάνω από 120.000 εργαζόμενους. Στόχος 
μας είναι η επέκτασή της σε όλες τις επιχειρήσεις μεγάλες, 
μεσαίες και μικρές μέχρι το τέλος του 2023! 
Ασκείται, επίσης, κριτική στην πολιτική μας στον πρώην 
ΟΑΕΔ, ή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως 
πλέον λέγεται, μέσω της οποίας τριπλασιάσαμε τους ρυθμούς 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με την 
περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ανεβάζουμε ακόμα περισσότερο 
τις ταχύτητες. Μόνο το 2022, θα δημιουργηθούν 86.000 
νέες θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. 
Η οποία δεν θα  λειτουργεί ως “παγίδα ανεργίας”, όπως 
παλαιότερα ο ΟΑΕΔ, αλλά ως ένας σύγχρονος οργανισμός, ο 
οποίος θα στηρίζει έμπρακτα τους ανέργους με νέα ψηφιακά 
εργαλεία και κίνητρα– όπως το «Επίδομα Εργασίας»- ώστε 
να μπορούν να βρουν κατάλληλες και ικανοποιητικές 
δουλειές!
Ασκείται κριτική στην προσπάθεια που κάνουμε με τον ίδιο 
νόμο να αναβαθμίσουμε την κατάρτιση στην Ελλάδα. Καθώς 
υπάρχει σήμερα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς τις 
δεξιότητες στη χώρα μας. 

Ειδικά σε μία σειρά από τεχνικά επαγγέλματα για τα 
οποία υπάρχει υψηλή προσφορά θέσεων εργασίας, 
αλλά όχι το αντίστοιχα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. 
Γι’αυτό βάζουμε π.χ. τα Πανεπιστήμια στην κατάρτιση και 
συνδέουμε τις αμοιβές των παρόχων κατάρτισης και των 
καταρτιζομένων με τα αποτελέσματα που παράγουν. Πάνω 
από 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα ωφεληθούν από 
προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων 
που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
το νέο ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ψηφιακές, 
στις πράσινες και σε άλλες δεξιότητες που βρίσκονται σε 
υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, ώστε η αγορά να 
καλύπτει τις ανάγκες της και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι 
να έχουν περισσότερα «όπλα» στην προσπάθειά τους για 
ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον. Στο πλαίσιο αυτής της 
φιλοσοφίας, η ΔΥΠΑ έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας 
με 4 διεθνείς γίγαντες (Google, Cisco, Amazon και Microsoft) 
που αναβαθμίζουν στην πράξη την ποιότητα της κατάρτισης 
στην Ελλάδα!
Σε αυτή την πολιτική ασκεί σταθερά κριτική η αντιπολίτευση. 
Στην πολιτική που οδήγησε απτά και θετικά αποτελέσματα 
στον τομέα της απασχόλησης. Στην πολιτική που θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Ας συνεχίσουν έτσι! 
Αποδεικνύουν ότι την ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι 
ιδεοληψίες της από τα συμφέροντα της οικονομίας και των 
εργαζομένων και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
είναι η καλύτερη εγγύηση για τα συμφέροντα αυτά! 

•Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ*Απτά και θετικά 

αποτελέσματα για την 
απασχόληση

Πάνω από 700.000 
εργαζόμενοι και άνεργοι 

θα ωφεληθούν από 
προγράμματα κατάρτισης 

και αναβάθμισης 
δεξιοτήτων που θα 

χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και το 

νέο ΕΣΠΑ
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Η NOVA χτίζει ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών, ανοίγοντας τον δρόμο 
για μια Ελλάδα υψηλών ταχυτήτων, 

ικανή να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του μέλλοντος.

Στην 4η βιομηχανική επανάσταση, που ήδη βρίσκεται σε 
εξέλιξη, η Ελλάδα θέλει να είναι στους πρωταγωνιστές 
της νέας ψηφιακής εποχής. Το άλμα στο μέλλον απαιτεί 
χειροπιαστό επενδυτικό όραμα και σημαντικές υποδομές, 
για να «ξεκολλήσει» η χώρα από τις τελευταίες θέσεις 
της ευρωπαϊκής κατάταξης σε ταχύτητες πρόσβασης και 
δίκτυα νέας γενιάς.
Σήμερα έχει γίνει πια ξεκάθαρο ότι οι υποδομές 
τεχνολογίας και τα δίκτυα νέας γενιάς έχουν στην 
ψηφιακή εποχή αξία ανάλογη, εάν όχι και μεγαλύτερη, 
με τις υποδομές σε αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και 
αεροδρόμια. Τα δίκτυα οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH) ή 
οπτικής ίνας στο κτίριο (FTTP) αποτελούν εμβληματικές 
επενδύσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και κορμό για 
την ψηφιακή εποχή.
Η στρατηγική απόφαση της NOVA να εξελιχθεί σε 
έναν πάροχο που αλλάζει τα δεδομένα στις εγχώριες 
υποδομές δεν υλοποιεί απλώς το όραμα της χώρας για 
τεχνολογική ανάταση, αλλά προσφέρει μία εναλλακτική 
επιλογή υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ως μέλος της United 
Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και 
media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και μέσα από μια 
επένδυση ύψους 2 δισ. ευρώ, την επόμενη πενταετία, η 
NOVA χτίζει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, ανοίγοντας 
τον δρόμο για μια Ελλάδα υψηλών ταχυτήτων, ικανή να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Κατασκευή ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών 10 
Gigabit
Η κατασκευή υπερσύγχρονων υποδομών δικτύου 
οπτικών ινών 10 Gigabit έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, οπότε και θα καλύπτει πάνω 
από το 70% των Περιφερειών της Ελλάδας. Πρόκειται 
για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που μεταφράζεται 
σε πάνω από 22.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών νέας 
γενιάς, ενώ η υπερσύγχρονη νέα επιλογή θα είναι 
διαθέσιμη σε 4,5 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
οι οποίοι θα μπορούν ήδη από τους επόμενους μήνες να 
απολαμβάνουν συνδέσεις με ταχύτητες έως 1 Gigabit. 
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η NOVA θα έχει 
δημιουργήσει υποδομές που δεν θα βρίσκονται απλώς 
στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας, αλλά θα είναι 
συμβατές και με τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Η επένδυση της NOVA για την ανάπτυξη ιδιόκτητου 
δικτύου οπτικών ινών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς 
επενδύσεις στο δίκτυο πέμπτης γενιάς κινητής 
τηλεφωνίας (5G), αποτελεί μέρος ενός πενταετούς 
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, που θα παρέχει τις πιο 
υψηλές ταχύτητες στο Διαδίκτυο, τοποθετώντας την 
Ελλάδα ψηλά στον ευρωπαϊκό ευρυζωνικό χάρτη.
Τη νέα ψηφιακή Ελλάδα καλούνται πολιτεία και πάροχοι 
να χτίσουν από σήμερα, αλλάζοντας τα δεδομένα στη 
χώρα. Και αυτό γιατί η περιορισμένης έκτασης οπτική ίνα 
που φθάνει μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home - FTTH), 
η έλλειψη εναλλακτικών υποδομών και -ακόμη και 
σήμερα- η  χρήση χαλκού για την παροχή υπηρεσιών 
Διαδικτύου στις περισσότερες περιοχές, δεν συνάδουν 
με το όραμα της «Ελλάδας 2.0».
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας είναι γράμμα κενό περιεχομένου χωρίς 
υποδομές, οι οποίες όχι μόνο θα πρέπει να αναπτυχθούν 
τάχιστα, αλλά επιβάλλεται να καλύπτουν το σύνολο της 
επικράτειας, για να κλείσει το χάσμα συνδεσιμότητας 
στις αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας και να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα μεγαλύτερης χρήσης 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής. Άλλωστε, οι 
στόχοι της ΕΕ για την Ψηφιακή Δεκαετία επιτάσσουν 
100% κάλυψη Gigabit σε επίπεδο συνδεσιμότητας έως 
το 2030.

Επένδυση 2 δισ. ευρώ από τη NOVA για 
υπερσύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών νέας γενιάς
• Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) διαθέσιμη σε 4,5 εκατ. ιδιώτες και επιχειρήσεις μέχρι το 2027 
• 22.000 χλμ. οπτικών ινών 10 Gigabit στο 70% των Περιφερειών της Ελλάδας 
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ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ* Οι νέες τεχνολογίες στην αγροτική 

παραγωγή θεμέλιο για την ανάπτυξη 
της ελληνικής περιφέρειας

Τα επιτεύγματα της 
επιστήμης οδηγούν σε 

ηπιότερες λύσεις σε ό,τι 
αφορά στην προστασία 

του περιβάλλοντος, 
στοιχείο καθοριστικό 
στον σχεδιασμό μας

Οι συνεχείς μεταβολές στον κόσμο που ζούμε 
δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα 
νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την παραγωγή 
και προώθηση των προϊόντων μας.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών που δίνουν κίνητρα για συνειδητή 
επιλογή του αγροτικού επαγγέλματος. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, 
η πράσινη μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στην οικονομία μας, η ενίσχυση 
της αγροτικής εκπαίδευσης με τη λειτουργία 
Δημοσίων ΙΕΚ για τα αγροτικά επαγγέλματα, η 
προώθηση των θησαυρών της ελληνικής γης, και 
κυρίως η επιλογή μας για το μετασχηματισμό από 
το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε 
αυτό της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα 
της ενδυνάμωσης των συνεταιριστικών, 
αγροτικών συλλογικών σχημάτων, αποτελούν 
πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη που φιλοδοξούν να αλλάξουν την 
αντίληψη του συνόλου της κοινωνίας για την 
αντιμετώπιση της πρωτογενούς παραγωγής.
Φυσικά στον σχεδιασμό μας πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψιν και τις νέες μορφές καλλιέργειας με 
κύρια αναφορά στην ανάγκη επέκτασης των 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τη χρήση 
ΑΠΕ για την ενεργειακή στήριξή τους, καθώς 
η Ελλάδα θεωρείται ιδανική για την ανάπτυξη 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Επιπλέον είναι 
σημαντική η ένταξη στην παραγωγή των νέων 
τεχνολογιών που μπορούν να αποτελέσουν 
διέξοδο στον παγκόσμιο επισιτιστικό κίνδυνο 
που εντείνεται λόγω της κλιματικής κρίσης, 
της ενεργειακής κρίσης και της συνέχισης του 
πολέμου στην Ουκρανία.

Η παράμετρος της εισαγωγής σε ευρεία κλίμακα 
των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή 
τομέα που θα βοηθήσει στην αύξηση των 
παραγομένων ποσοτήτων, είναι ίσως η μόνη 
ελπίδα να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο. 
Τα επιτεύγματα της επιστήμης οδηγούν σε 
ηπιότερες λύσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στοιχείο καθοριστικό στον 
σχεδιασμό μας. Η ψηφιακή γεωργία ακριβείας, 
οι καλύτερες προβλέψεις καιρικών φαινομένων, 
η προστασία φυτών και ζώων από ασθένειες, η 
εξειδίκευση στην παροχή τροφής και λιπασμάτων, 
οι γενετικά βελτιωμένοι – και όχι τροποποιημένοι- 
σπόροι, η ορθολογικότερη χρήση νερού και 
φυτοφαρμάκων, είναι μερικές από τις εφαρμογές 
των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προχωρεί με γοργά βήματα, κάνοντας πράξη τη 
μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. 
Για το λόγο αυτό επιταχύνει διαδικασίες και 
δράσεις που εμπεριέχονται σε πέντε προγράμματα 
του ΠΑΑ ύψους 1,5 δις ευρώ.

Τα πέντε προγράμματα αφορούν:
1. Τα σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις στην ευφυή 
γεωργία
2. Την κατάρτιση και τις γεωργικές συμβουλές 
για την εξοικείωση των παραγωγών με τις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες.
3. Την ευρυζωνικότητα για την κάλυψη με 
υπηρεσίες διαδικτύου των αγροτικών περιοχών
4. Τη συνεργασία και την προώθηση της 
καινοτομίας
5. Τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα Leader.
Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη προστασία και 
διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής, η 
ποσοτική ενίσχυση των παραγομένων προϊόντων, 
η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
μας στις διεθνείς αγορές και εν τέλει η στήριξη των 
αγροτών μας και της ελληνικής περιφέρειας. 
Γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς αγρότες δεν μπορεί 
να υπάρξει ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας 
και χωρίς αναπτυγμένη ελληνική περιφέρεια δεν 
μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή.
Σήμερα, οργανώνουμε το αύριο της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής, θέτοντας τα θεμέλια για 
μια ισχυρή ελληνική περιφέρεια και μια ακόμη 
ισχυρότερη Ελλάδα.

• Ο Γεώργιος Γεωργαντάς είναι Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων



Τώρα το σπίτι σου µαθαίνει από εσένα
και προσαρµόζεται αυτόµατα στις
ανάγκες σου, για να απολαµβάνεις
άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας!

smarthink.gr 
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Τρία και πλέον χρόνια από την ανάληψη της 
διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη 
Νέα Δημοκρατία μπορούμε με σιγουριά να πούμε 
πως τίποτα δεν είναι το ίδιο. Οι πρωτόγνωρες 
κρίσεις και οι απρόβλεπτες συνθήκες κυριάρχησαν 
στη ζωή μας κι όμως η Ελλάδα δεν έμεινε στάσιμη 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η υγειονομική 
κρίση, η πανδημία, οι οικονομικές επιπτώσεις 
τους, ανέδειξαν ανάγκες του κράτους που έπρεπε 
να γίνουν από εκκρεμότητα πραγματικότητα σε 
ελάχιστο χρόνο. 
Αυτό που έγινε στ’ αλήθεια όμως, είναι ότι η 
Κυβέρνηση δεν μπάλωσε απλά ελλείψεις, αλλά 
εξάλειψε παθογένειες δεκαετιών, ανοίγοντας νέους 
δρόμους στην ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας. 
Μέσα στους τελευταίους δέκα μήνες έχουμε 
επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη πάνω από έξι φορές 
και κάθε φορά βλέπω μια διαφορετική πόλη. Μια 
πόλη που στο παρελθόν αδικήθηκε και τώρα 
ανοίγει τα φτερά της με νέα έργα υποδομής όπως 
το τεχνολογικό πάρκο ThessIntec, την λεωφόρο 
ταχείας κυκλοφορίας Thessaloniki Flyover, 

την κατασκευή του νέου ογκολογικού νοσοκομείου 
και την ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό, 
το οποίο περνάει στην τελική του φάση πριν 
παραδοθεί στο κοινό, και θα δώσει ανάσα στο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Παράλληλα, 
μεγάλες επενδύσεις προχωρούν δημιουργώντας 
εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας όπως η 
επένδυση της Pfizer που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης 
στις κινήσεις της Κυβέρνησης και την πολιτική που 
εφαρμόζει, αλλά και στον ανθρώπινο δυναμικό της 
πόλης. 
Η 86η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της με την ομιλία του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μια ομιλία 
που αφορά το έργο της Κυβέρνησης αυτά τα τρία 
χρόνια και το έργο που έχουμε μπροστά μας. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει ξανά τη γλώσσα 
της αλήθειας και θα απευθυνθεί στους Έλληνες 
πολίτες με ένα και μοναδικό στόχο: να μην κάνει η 
χώρα ούτε ένα βήμα πίσω. Να μην χαρίσει όλη αυτή 
τη σκληρή δουλειά σε κανέναν, να μην εγκλωβιστεί η 
Ελλάδα στο κλίμα τοξικότητας και ισοπέδωσης, που 
με μανία προσπαθεί να επιβάλει η αντιπολίτευση. 

Ας μην κρυβόμαστε: Το μοναδικό πράγμα που ξέρει να 
κάνει η Αντιπολίτευση, είτε με αυτή της την ιδιότητα, 
είτε όταν βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας είναι να 
υπονομεύει το μέλλον των Ελλήνων: ως αντιπολίτευση 
με το διχασμό και το μηδενισμό και ως κυβέρνηση με 
την προχειρότητα και τους απαράδεκτους χειρισμούς 
της. 
Η έναρξη της 86ης ΔΕΘ υπενθυμίζει σε όλους μας 
-πολίτες και πολιτικούς- ότι ο λαϊκισμός και τα 
ευχολόγια δεν έχουν θέση σε κρίσιμες εποχές. Είναι 
η ώρα να κερδίσει η αλήθεια, το μετρήσιμο έργο και 
τα αποτελέσματα της Κυβέρνησης της ΝΔ και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. 

• Ο Παύλος Μαρινάκης είναι γραμματέας ΠΕ Νέας 
Δημοκρατίας

Η ώρα να κερδίσει 
η αλήθεια
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παρελθόν αδικήθηκε 
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τεχνολογικό πάρκο 
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Thessaloniki Flyover, 
την κατασκευή του 
νέου ογκολογικού 

νοσοκομείου και την 
ολοκλήρωση των 

εργασιών του Μετρό

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ* 
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Η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης- έκθεση σταθμός 
και σημείο αναφοράς για τη χάραξη της οικονομικής 
πολιτικής- φέτος διοργανώνεται εν μέσω  μιας 
πρωτοφανούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Τα 
μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν το διεθνές περιβάλλον 
προοιωνίζουν δύσκολους καιρούς μετά την πανδημία 
που δοκίμασε σκληρά τις αντοχές μας.  
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία,  με 
πυξίδα τον ρεαλισμό, με συστηματική, υπεύθυνη και 
αποτελεσματική προσπάθεια, με πλεόνασμα αξιοπιστίας 
και ισχυρά διαπιστευτήρια πολιτικής βούλησης η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει όχι 
μόνο να σταθεί όρθια η χώρα αλλά να μετατρέψει τα 
εμπόδια σε εφαλτήρια προόδου.
Εμπόδια που υψώθηκαν από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και που 
φάνταζαν ανυπέρβλητα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις 
που συγκλόνισαν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλο 
τον πλανήτη. Απανωτές προκλήσεις που γονάτισαν και 
γονατίζουν και τις πιο ισχυρές οικονομίες. 

Μπροστά στις πολλαπλές και παράλληλες δοκιμασίες 
η Κυβέρνηση, όρθωσε άμυνες πετυχαίνοντας να μη 
συνθλιβεί η χώρα ανάμεσα στις Συμπληγάδες, στέκεται 
δίπλα στον πολίτη και στην κοινωνία απλώνοντας 
δίχτυ ασφαλείας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και 
αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να 
περάσουμε με το μικρότερο δυνατό «αποτύπωμα» τη 
δύσκολη αυτή περίοδο.
Και να συνεχίσουμε το growth story της χώρας που έχει 
ξεκινήσει με εργαλείο τις μεταρρυθμίσεις και τις τομές 
από τις οποίες ποτέ δεν απομακρύνθηκε η Κυβέρνηση 
εφαρμόζοντας πιστά και με συνέπεια τα όσα προεκλογικά 
είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει. 
Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, απ’ ότι ήταν πριν 
τρία χρόνια. Εχει ανακτήσει το χαμένο έδαφος της 
προηγούμενης δεκαετίας, έχει αποκτήσει κύρος και 
αξιοπιστία, έχει θωρακιστεί αμυντικά και έχει χτίσει 
δυνατές συμμαχίες ενισχύοντας τη θέση της γεωπολιτικά. 
Εχει βάλει γερά θεμέλια στην οικονομία, με καλύτερες 
επιδόσεις εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης διεθνούς 
συγκυρίας.  

Εχει καταφέρει αθόρυβα, και έχοντας απέναντι μια 
Αξιωματική Αντιπολίτευση πολύ κατώτερη των 
περιστάσεων, να πετύχει:
-Ρεκόρ 20ετίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2021 και 
ακολουθεί με τους καλύτερους οιωνούς η φετινή χρονιά
- Ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές που πλέον αποτελούν το 
40% του Α.Ε.Π. της χώρας, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση 
με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα, ενισχύοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητα της ελληνικής 
οικονομίας.
-Ρεκόρ 11ετίας στην απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας 
ήταν στο 12,1% τον Ιούνιο. Οι απασχολούμενοι 
συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, φτάνοντας 
πλέον τα 4,2 εκατ. 
-Και η δυναμική επιστροφή της βαριάς βιομηχανίας της 
χώρας, του τουρισμού που πάει για νέο ρεκόρ.
Όλα αυτά μας δίνουν τα «όπλα» για να αντέξουμε και 
να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση στον δρόμο των 
μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα που μας αξίζει. 
• Ο Νίκος Ρωμανός είναι διευθυντής του γραφείου Τύπου 
της Νέας Δημοκρατίας

Μπροστά στις 
πολλαπλές και 

παράλληλες δοκιμασίες 
η Κυβέρνηση, όρθωσε 
άμυνες πετυχαίνοντας 

να μη συνθλιβεί η 
χώρα ανάμεσα στις 

Συμπληγάδες

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ*Η Ελλάδα ανέκτησε 

το χαμένο έδαφος της 
προηγούμενης δεκαετίας
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Την ώρα που η υφήλιος αρχίζει να συνέρχεται από τις 
συνέπειες της πανδημικής κρίσης και αντιμετωπίζει νέες 
προκλήσεις στο πεδίο της ενέργειας, του πληθωρισμού 
και της γεωπολιτικής, την ώρα που οι προβλέψεις στις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ επιδεινώνονται, και που η 
γηραιά ήπειρος προετοιμάζεται για τον πιο δύσκολο 
χειμώνα της από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα 
μας αποτελεί την θετική εξαίρεση με αιχμή του δόρατος 
τον τουρισμό. 
Τα στοιχεία είναι πλέον σαφή: φέτος τον Ιούνιο τα 
τουριστικά μας έσοδα ξεπέρασαν τον αντίστοιχο μήνα 
του 2019, του έτους ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. 
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για τους οποίους 
αναμένεται με ενδιαφέρον η αποτίμηση των εσόδων, οι 
αφίξεις ξεπέρασαν και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις. 
Οι πολύ θετικές αυτές εξελίξεις όμως δεν αποτελούν 
αφορμή για επανάπαυση, αλλά εφαλτήριο για ένταση  
της προσπάθειας μέχρι το τέλος της χρονιάς, με ισχυρές 
ενδείξεις και για τους φθινοπωρινούς μήνες, και για τον 
στόχο της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. 

Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία: είναι προϊόν προσεκτικού 
σχεδιασμού, στοχευμένων συνεργασιών με διεθνείς 
παράγοντες του τουρισμού και συνεχών συνεργειών με 
τον κόσμο του ελληνικού τουρισμού, εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες, που αποτελούν την πρώτη του γραμμή 
και το στρατηγικό του πλεονέκτημα. 
Ήδη όμως, προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη 
χρονιά, και ταυτόχρονα θέτουμε τις βάσεις για την 
υγιή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού την επόμενη 
κρίσιμη δεκαετία. Το στοίχημα είναι η ανάπτυξη αυτή 
να είναι ποιοτική, ισόρροπη και αειφόρος. Γι’ αυτό και η 
έμφαση μας είναι στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Στις μορφές δηλαδή εκείνες, που αναδεικνύουν και την 
«άλλη» Ελλάδα, διαχέοντας την ανάπτυξη σε όλες τις 
περιφέρειες, και καθιστώντας όλους τους προορισμούς 
συμμέτοχους στην άνοδο του ελληνικού τουρισμού. 
Μορφές όπως ο οινοτουρισμός, ο γαστρονομικός 
τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο ποδηλατικός, ο 
θρησκευτικός, ο καταδυτικός, ο οικοτουρισμός, ο 
τουρισμός ευεξίας, . 

Η Ελλάδα έχει έναν τεράστιο θησαυρό επιλογών να 
προσφέρει στον κάθε επισκέπτη της, σε κάθε γωνιά της 
και σε κάθε εποχή του χρόνου.
Σε μία δύσκολη εποχή πρωτοφανών κρίσεων και 
υψηλών απαιτήσεων, η φετινή ΔΕΘ στέλνει ένα 
σαφέστατο μήνυμα: πως η Ελλάδα και οι Έλληνες όχι 
μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, 
αλλά και να ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία. Και 
ξεκάθαρη απόδειξη αυτής της εσωτερικής δύναμης 
του Ελληνισμού αποτελεί η φετινή επιτυχία της χώρας 
στον τουρισμό. Μία επιτυχία που δίνει στη χώρα την 
δυνατότητα να στηρίξει έμπρακτα τους συμπολίτες μας 
απέναντι σε κάθε κρίση, παρούσα ή μελλοντική.
• Η Σοφία Ζαχαράκη είναι υφυπουργός Τουρισμού 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗ*
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Η φετινή επιτυχία στον τουρισμό, 
μας δίνει την δυνατότητα να 
στηρίξουμε έμπρακτα τους 
συμπολίτες μας σε μια δύσκολη 
παγκόσμια συγκυρία
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Η γνωστή ρήση του θυμόσοφου λαού μας «ήμουν νιος 
και γέρασα» ισχύει για την περιφερειακή ανάπτυξη 
που αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα της φετινής 
86ης ΔΕΘ. Μια διοργάνωση που βρίσκει την πατρίδα 
μας, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα μπροστά σε 
πολύ σοβαρά διλήμματα, αλλά και σε παλιές και νέες 
αβεβαιότητες. Από τη μια η πανδημία και η ενεργειακή 
κρίση που προκαλεί ένας πόλεμος στην καρδιά της 
Ευρώπης και από την άλλη το αίτημα για την ανάπτυξη 
και την επανεκκίνηση. Την επανεκκίνηση των πάντων.
Περιφερειακή ανάπτυξη, λοιπόν. Σε μια χώρα που 
συχνά στο παρελθόν έχουμε ζήσει τα πιο παράλογα 
πράγματα. Γιατί δυστυχώς αλλιώς αντιλαμβάνονται την 
Αυτοδιοίκηση οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και αλλιώς την αντιλαμβάνεται το Κράτος και η Κεντρική 
Εξουσία. 
Οι δήμοι πάντοτε ζητούσαμε περισσότερες αρμοδιότητες, 
στο πνεύμα της αποκέντρωσης και της ταχύτερης 
εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Θέλαμε να φύγει 
επιτέλους η αυτοδιοίκηση από τη βαλκανοποίηση 
και να πετάξει προς μια μεταρρυθμιστική, σύγχρονη, 
ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Αντίθετα το κράτος έβαζε 
εμπόδια.  
Λογική χρειάζεται για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και 
πολιτική τόλμη για να δώσει η κεντρική εξουσία στους 
δήμους περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερα 
χρήματα και περισσότερο προσωπικό. 
Κι όμως δε συνέβη κάτι τέτοιο. Κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης κρίσης που ζήσαμε στην πατρίδα μας τα 
κονδύλια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση μειώθηκαν 

κατά 60%, ενώ ακόμη και τώρα οι δήμοι δίνουν μάχη 
για να πετύχουν την ανάπτυξη μέσω προγραμμάτων 
που ανακοινώνονται και τα οποία συχνά κολλάνε στην 
εφαρμογή τους. Προφανώς και υπάρχουν λόγοι για 
τις καθυστερήσεις: ούτε η πανδημία ήταν μέσα στις 
προγνώσεις των κυβερνώντων, ούτε η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που 
αυτή προκάλεσε. 
Όμως μερικά απλά ερωτήματα που θέτω εδώ και χρόνια 
παραμένουν και σήμερα αναπάντητα. Και φρενάρουν 
την περιφερειακή ανάπτυξη: 
-Υπάρχει λόγος να διατηρούμε τη γραφειοκρατία των 
πολλών εγκρίσεων από την κεντρική εξουσία που 
καθυστερούν το έργο της αυτοδιοίκησης;  
-Είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να αλλάζουν 
διαρκώς οι συνθήκες στην Αυτοδιοίκηση ακόμη και του 
τρόπου εκλογικής ή του εκλογικού συστήματος; Τη μια 
ο δήμαρχος να εκλέγεται με 42%, την άλλη με 50% και 
τώρα με 43%; Τη μια να έχουμε σύστημα πλειοψηφικό, 
την άλλη απλή αναλογική και τώρα πάλι πλειοψηφικό;
-Γιατί φοβάται το κράτος και δεν προχωρά -όπως έχει 
συμβεί στην Ευρώπη- σε μια γενναία αποκέντρωση, 
μεταφέροντας στους δήμους ένα κομμάτι των 
φορολογικών εσόδων;
-Είναι δυνατόν -για να έρθω και στα δικά μας- για ένα 
αναπτυξιακό άλμα, όπως θα είναι η δημιουργία της 
μαρίνας στην Πυλαία να απαιτείται η εμπλοκή στο έργο 
8 υπουργείων και 32  υπηρεσιών των υπουργείων;
Πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα συμβεί όταν αρχίσει να 
υλοποιείται το οραματικό πρότζεκτ της ανάπλασης του 

παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και το τι θα 
αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια της υλοποίησής του…
Όμως δε θέλω να μεμψιμοιρώ. 
Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα, όπως 
η ενίσχυση του «e-κράτους» που ψηφιοποίησε σε 
χρόνο ρεκόρ πολλές υπηρεσίες, μειώνοντας έτσι 
τη φυσική επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες, 
αυτοματοποιώντας και ψηφιοποιώντας διαδικασίες. 
Εμείς εδώ στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη έχουμε 
βραβευθεί για μια σειρά ψηφιακών καινοτομιών που 
βοηθούν την εξυπηρέτηση του πολίτη και ενισχύουν τη 
διαφάνεια. 
Ταυτόχρονα η χώρα αλλά και η Αυτοδιοίκηση έχουμε 
μπροστά μας και καινούρια εργαλεία, όπως το Ταμείο 
Ανάκαμψης, ένα ευρωπαϊκό υπέρ-όπλο που μπορεί 
να συμβάλει αποφασιστικά στην ανοικοδόμηση μιας 
πιο πράσινης, πιο ψηφιακής, πιο ανθεκτικής αλλά 
και πιο ανεκτικής Ελλάδας. Μια Ελλάδας όπου και η 
περιφερειακή ανάπτυξη δε θα είναι πια ένα σύνθημα, 
αλλά μια πραγματικότητα. 
Εμείς από την πλευρά μας -και ως δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη αλλά και ως ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συμβάλουμε με κάθε τρόπο σε αυτή τη μεγάλη εθνική 
προσπάθεια. 
Για την επανεκκίνηση της αυτοδιοίκησης. Για μια πιο 
σύγχρονη Ελλάδα. 

• Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων της Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

Περιφερειακή ανάπτυξη - 
από το σύνθημα στην πράξη!

Ως Αυτοδιοίκηση έχουμε 
το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα 

ευρωπαϊκό υπέρ-όπλο 
που μπορεί να συμβάλει 

αποφασιστικά στην 
ανοικοδόμηση μιας πιο 

πράσινης, πιο ψηφιακής, 
πιο ανθεκτικής αλλά και πιο 

ανεκτικής Ελλάδας.

TOY IΓΝΑΤΙΟΥ
ΚΑΪΤΕΖΙΔΗ*
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Τη βεβαιότητα πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας εκφράζει μέσα 
από τη συνέντευξη του στην εφημερίδα Καρφίτσα 
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος 
Δήμας. 

Η 86η ΔΕΘ, με τιμώμενη χώρα φέτος τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, τα οποία και επισκεφθήκατε στις 
αρχές του χρόνου, συνεχίζει την παράδοση της 
σύνδεσής της με την επιχειρηματικότητα και την 
εξωστρέφεια. Τι σημαίνει για την πόλη η επίτευξη 
αυτών των στόχων;

Το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) 
είναι φέτος η τιμώμενη χώρα της 86ης ΔΕΘ, σίγουρα 
θα συμβάλει στην προβολή και στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης, αλλά και της χώρας.  
Πράγματι, τον Φεβρουάριο πραγματοποιήσαμε την 
πρώτη επιχειρηματική, ερευνητική και επιστημονική 
αποστολή της Ελληνικής Πολιτείας στα ΗΑΕ. Στόχος 
της αποστολής μας ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας 
μας, η ενίσχυση επενδύσεων, και η μελέτη βέλτιστων 
πρακτικών σε θέματα που αφορούν το οικοσύστημα 
καινοτομίας και την ερευνητική δραστηριότητα. Για 
τον λόγο αυτό, επισκεφτήκαμε το Τεχνολογικό Πάρκο 
Dubai Silicon Oasis και τα Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία 
της χώρας.
Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη δυναμική στο 
οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, καθώς αποτελεί 
έδρα για πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεγάλα 
Ερευνητικά Κέντρα όπως το ΕΚΕΤΑ, την Τεχνόπολη 
και Πανεπιστήμια. Μάλιστα, αποτελεί έναν ανερχόμενο 
προορισμό για την επιστημονική κοινότητα και το 
οικοσύστημα καινοτομίας της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, καθώς δρομολογήσαμε την δημιουργία του 
Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC, 

που θα φιλοξενήσει ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις 
και τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και 
βιομηχανιών.

Έχετε την ευθύνη ενός κυβερνητικού τομέα, 
ιδιαίτερα κρίσιμου. Ποιες πολιτικές έχει εισάγει 
η κυβέρνηση για την απλοποίηση των κινήτρων, 
όσων θέλουν να επενδύσουν στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη (Ε&Α);

Η ενίσχυση της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς και 
η σύνδεση τους με την επιχειρηματικότητα αποτελούν 
στρατηγική προτεραιότητα για το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύεται από μία 
σειρά πρωτοβουλιών στις οποίες έχουμε προβεί τα 
τελευταία χρόνια. Αυξήσαμε τις υπερεκπτώσεις των 
δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης από το 130% στο 200%, 
γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό 
κίνητρο ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν 
περισσότερο στο R&D, αλλά και για να προσελκύσουμε 
ακόμα περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό.
Επίσης, ιδρύσαμε το Elevate Greece, το εθνικό μητρώο 
των  νεοφυών επιχειρήσεων που δίνει στην Πολιτεία 
την δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα 
και οικονομικά οφέλη σε νέους επιχειρηματίες, όπως 
φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (An-
gel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και 
παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας.
 Προκειμένου να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε 
αποτελεσματικότερα τον χώρο έρευνας στην Ελλάδα, 
ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με συνεκτικό τρόπο 
ένα θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη λειτουργία των 
εταιρειών-τεχνοβλαστών. Σημαντικές δράσεις στις 
οποίες προχωρήσαμε ακόμη μέσω ΕΣΠΑ, είναι οι 
Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation 
Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Cen-
ters) για την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια 
επιχειρηματικότητα. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια 
η χώρα μας προσελκύει ολοένα και περισσότερο το 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Micro-
soft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon Web 
Services, καθιστώντας την Ελλάδα ως έναν ανερχόμενο 
επενδυτικό προορισμό. 

Κύριε Δήμα έχετε εισέλθει στον τελευταίο 
χρόνο της θητείας σας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πόσους από τους 
αρχικούς σας στόχους έχετε εκπληρώσει;

Ένας από τους κεντρικούς στόχους που είχαμε 
θέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ήταν η σημαντική αύξηση της έντασης δαπανών 
Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
αλλά και ως προς το μίγμα των δαπανών, με 
επίκεντρο την βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το 2020 πετύχαμε την μεγαλύτερη αύξηση 
της τελευταίας δεκαετίας στον δείκτη έντασης 
Έρευνας και Ανάπτυξης, της τάξεως του 18% 
από 1,28% το 2019 σε 1,51% και αύξηση της 
συμμετοχής των επιχειρήσεων στο μίγμα, από 
0,59% σε 0,69% (πηγή: ΕΚΤ). Επίσης, σύμφωνα 
με το European Innovation Scoreboard 2021 η 
Ελλάδα βρισκόταν ανάμεσα στις πέντε πρώτες 
Ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη βελτίωση 
στην καινοτομία. Βασικός μας στόχος είναι να 
αισθάνονται οι ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες, 
ερευνητές και επιχειρηματίες πως μπορούν να 
είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την 
Ελλάδα.

• Ολόκληρη τη συνέτευξη του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δίμα 
μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.karfitsa.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Το ενδιαφέρον 
επιχειρηματικών 
κολοσσών καθιστά 
την Ελλάδα 
ανερχόμενο 
επενδυτικό 
προορισμό

Σύμφωνα με το European 
Innovation 

Scoreboard 2021 η Ελλάδα 
βρισκόταν ανάμεσα στις 

πέντε πρώτες Ευρωπαϊκές 
χώρες με την μεγαλύτερη 
βελτίωση στην καινοτομία.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων 
Χρίστος Δήμας στην «Κ»
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Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
προκειμένου να καθιερώσουμε τη χώρα μας 

ως κόμβο πράσινης ενέργειας για ολόκληρη τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και βάζουμε τις βάσεις 
για να γίνει η Ελλάδα εξαγωγική χώρα καθαρής 

ενέργειας.

Η κρισιμότερη παράμετρος στο τρίπτυχο που 
αποτελεί την εθνική ενεργειακή στρατηγική, 
είναι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης 
η οποία είναι η μόνη λύση για την ενεργειακή 
αυτονομία της χώρας μας και τη μείωση του 
κόστους σε σταθερή βάση για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις.  Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε 
συγκριτικά με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης 
και να αξιοποιήσουμε το πλούσιο ηλιακό και 
αιολικό δυναμικό της χώρας. Η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον 
άνεμο, δύο φυσικούς πόρους που η πατρίδα 
μας διαθέτει σε αφθονία, κοστίζει έως και πέντε 
φορές λιγότερο από εκείνη που παράγεται από 
ορυκτά καύσιμα. Είναι ενδεικτικό ότι για κάθε 
1.000 MW νέων έργων ΑΠΕ που συνδέουμε, 
εξοικονομούμε έως και 250 εκατ. ευρώ από 
εισαγωγές φυσικού αερίου με τις υφιστάμενες 
τιμές. 
Το 2022 θα αποτελέσει χρονιά ρεκόρ, καθώς 
θα συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο νέα έργα 
ισχύος άνω των 1.740 MW, συνεχίζοντας τις 
θετικές επιδόσεις των τελευταίων τριών ετών. 
Την προηγούμενη χρονιά συνδέθηκαν έργα 
1.115 MW και το 2020 955 MW. 

Το 2018 η κατάσταση ήταν εκ διαμέτρου 
αντίθεση, δεδομένου ότι συνδέθηκαν μόλις 
250 MW νέων έργων. Έως το τέλος του 
2022 η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα θα υπερβεί το 50% από 43% το 2021. 
Τα στοιχεία αυτά μας κάνουν αισιόδοξους 
ότι θα πετύχουμε νωρίτερα από το 2030 τον 
στρατηγικό μας στόχο να καλύπτουμε πάνω 
από το 70% της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ. 
Τέλη Ιουνίου ψηφίσαμε το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για την επιτάχυνση της αδειοδότησης 
νέων έργων ΑΠΕ, την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου για έργα αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη 
πλωτών φωτοβολταϊκών μονάδων. 
Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
προκειμένου να καθιερώσουμε τη χώρα μας 
ως κόμβο πράσινης ενέργειας για ολόκληρη 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και βάζουμε τις 
βάσεις για να γίνει η Ελλάδα εξαγωγική χώρα 
καθαρής ενέργειας. Ο στρατηγικός μας στόχος 
είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να 
ανέλθει το 2030 σε 25 GW από 9 GW που είναι 
τώρα και από έργα αποθήκευσης ενέργειας σε 
τουλάχιστον 3,5 GW έναντι αρχικού στόχου 2 
GW. 

Η ενεργειακή μετάβαση θα αποτελέσει βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, δεδομένου 
ότι θα χρειαστούν επενδύσεις πάνω από 10 δισ. 
ευρώ για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων 
μας. Παράλληλα, έχουμε δρομολογήσει δύο 
φιλόδοξες δράσεις για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών με μπαταρία στις στέγες 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις οποίες θα 
εντάξουμε στο REPowerEU. Με μια κρατική 
επιχορήγηση της επένδυσης της τάξεως του 
30%-40%, για εγκατάσταση φωτοβολταικών 
με μπαταρίες και χρήση αντλιών θερμότητας 
η απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης 
μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια.
Οι πρόσθετες επενδύσεις σε ηλιακά 
φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του REPowerEU 
θα ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ 
από τώρα έως το 2027.Έως το 2030 θα 
κινητοποιήσουμε συνολικά για τον δομικό 
μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου της 
χώρας μας περισσότερα από 44 δισ. ευρώ. 
Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια 
αποφασιστικότητα για να πετύχουμε τους 
φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς μας 
στόχους και να αλλάξουμε την Ελλάδα προς 
όφελος όλων των πολιτών.
• Ο Μάριος Δράμαλης είναι συντονιστής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Γραμματείας 
παραγωγικών Τομέων Νέας Δημοκρατίας 

Επιτάχυνση 
πράσινης 
μετάβασης 

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ* 
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Η επιτυχημένη διαχείριση μίας κρίσης, ξεκινά πολύ 
πριν την εμφάνιση της, με την προετοιμασία των 
αρμόδιων φορέων. Στην πράξη, η συμμετοχή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, 
ενισχύει  την ταχύτητα αναγνώρισης των απειλών και 
την έγκαιρη αντιμετώπιση τους(φυσικές καταστροφές, 
κλιματική αλλαγή, δημόσια υγεία, ενεργειακή κρίση). 
Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
σχεδίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της  
αντιμετώπισης. Η εξασφάλιση πόρων, η  επιλογή των 
κατάλληλων στελεχών , η εκπαίδευση του προσωπικού 
,η διαλειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα κρίνονται 
εξαιρετικά σημαντικές για την αποτελεσματική 
διαχείριση των  κρίσεων. 
 Στο επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιγράφεται 
αναλυτικά ο σκοπός και οι στόχοι του έργου, τι πρέπει 
να γίνει, το καθηκοντολόγιο των συμμετεχόντων, οι 
πόροι που θα απαιτηθούν, οι χρόνοι υλοποίησης, η 
αναγνώριση των κινδύνων αποτυχίας του σχεδίου 
(risk assessment), οι εναλλακτικές προτάσεις και τέλος 
κάποιοι δείκτες αξιολόγησης του βαθμού επιτυχίας του 
σχεδίου (Key Performance Indicators – KPIs).
Η προηγούμενη εμπειρία και η αναγνώριση των ορίων 
στα υπάρχοντα συστήματα, μας οδηγούν να ορίσουμε 
μια νέα προσέγγιση σε  περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την κρίση, που ακολουθούν καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και που δυστυχώς μπορεί να 
διαρκέσουν χρόνια. Τοπικοί παράγοντες(ποτάμια, 
λίμνες, εδαφικό ανάγλυφο, οικισμοί μέσα σε δάση κλπ)  
που συμβάλλουν στην εμφάνιση επαναλαμβανόμενων 
απειλών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί,) όπως και 
αναδυόμενων (πανδημία COVID-19) λαμβάνονται 
υπόψιν για την προσαρμογή του σχεδίου σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις κάθε περιοχής. 
Οι οικονομικοί πόροι ,το ανθρώπινο δυναμικό ,οι 
αρμόδιοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης  και η 
κοινωνία των πολιτών παρουσιάζουν άλλοτε άλλη 
δυναμική σε διαφορετικούς δήμους. Η ετερότητα και 
οι ανισότητες μεταξύ των δήμων  αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ανάγκες (αστικός 
ιστός, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές, εγγύτητα σε 
υπηρεσίες, διαρκής παρουσία κατοίκων).

 Η εμβάθυνση  της διαλειτουργικότητας και της 
κινητικότητας πόρων επιβάλλεται να καλλιεργηθεί 
σε όλους τους συνεργαζόμενους, με την 
πραγματοποίηση ασκήσεων πεδίου μικρής, μεσαίας 
και μεγάλης κλίμακας και με τη συμπερίληψη τους 
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η επικοινωνία είναι 
θεμελιώδης για την επιτυχία ενός σχεδίου και στην 
περίπτωση της διαχείρισης μίας κρίσης είναι τόσο 
ενδοκοινοτική(γενικό πληθυσμό και εθελοντικές 
ομάδες)  όσο και με τις ιεραρχικά ανώτερες υπηρεσίες 
και τοπικούς φορείς. Ειδικότερα η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση του προσωπικού, κρίνεται απαραίτητη και 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο αρχών και υπηρεσιών.
 
 Η αυξανόμενη αποκέντρωση  σε όλο τον κόσμο, οδηγεί 
τόσο σε ισχυρή εδαφική ταύτιση όσο και σε νέες τοπικές 
πολιτικές ελίτ με τεράστια ευθύνη απέναντι στους 
πολίτες , αλλά όχι πάντα τα μέσα, για να εκπληρώσουν 
τα καθήκοντά τους. Η ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση 
του ρόλου των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη της 
χώρας μας και οι στενοί δεσμοί μεταξύ καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης 
καθιστούν την τοπική αυτοδιοίκηση καταλύτη στη 
διαχείριση των επόμενων κρίσεων.
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Η στάση του, το ενδιαφέρον του και η προσφορά του 
στους πολίτες τον έχουν κατατάξει στα πιο αγαπητά 
πρόσωπα της θεσσαλονικιώτικης κοινωνίας, ενώ πλέον 
αρκετοί τον αποκαλούν ο «γιατρός των φτωχών». Από 
την άλλη δημοσκοπήσεις και «πηγαδάκια» τον δείχνουν 
να μπαίνει με άνεση στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. 
Ο λόγος για τον ειδικό καρδιολόγο και πολιτευτή 
Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, Διαμαντή Γκολιδάκη. 
Μιλώντας στην Karfitsa αναφέρει μεταξύ άλλων πως 
«ως Διαμαντής οραματίζομαι την πολιτική αλλιώς. Μια 
πολιτική με πιο ανθρώπινη διάσταση».

Πόση πρόοδο έχει κάνει η Θεσσαλονίκη από την 
αρχή της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη; Αλλάζει 
προς το καλύτερο η πόλη;
 Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την 
πρώτη στιγμή έθεσε τη Θεσσαλονίκη ως προτεραιότητά 
της. Τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται τεράστια άλματα 
αναφορικά με τα μεγάλα έργα στην πόλη, αλλά και σε 
όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Το μετρό έχει μπει στην 
τελική ευθεία και τέλη του 2023 θα λειτουργήσει. Έξι 
μήνες μετά θα δοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς και 
ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση στα 
Δυτικά. Ο υπερυψωμένος περιφερειακός (flyover) 
συμβασιοποιείται τον Οκτώβριο και αρχές του 2023 
ορίζεται προσωρινός ανάδοχος για σιδηροδρομική 
σύνδεση λιμανιού και Προαστιακού Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Ήδη παραδόθηκε ο δρόμος Θέρμης – 
Γαλάτιστα, ενώ προχωρά η διαδικασία για την κατασκευή 
17 σχολείων, της γέφυρας του Αλιάκμονα και των 
Δικαστικών Μεγάρων Κεντρικής Μακεδονίας. Το 
επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα στην Κεντρική 
Μακεδονία που θα φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Επιτέλους η Θεσσαλονίκη αποκτά τις υποδομές 
που θα βελτιώσουν αισθητά τη ζωή των κατοίκων 
της και θα ενισχύσουν καθοριστικά το ρόλο της στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών 
φέρνουν έναν δύσκολο χειμώνα. Η Ελλάδα με 
κυβέρνηση τη ΝΔ θα μπορέσει να βγει αλώβητη από 
αυτή την δυσκολία;
 Αλώβητος δεν μπορεί να βγει κανείς όταν έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε 
φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα. Η κυβέρνηση 
της ΝΔ έχει ανακοινώσει την πολιτική που θα 
ακολουθήσει προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία με 
πάνω από 8 δισεκατομμύρια. Τα δεδομένα που είχαμε 
δυστυχώς αλλάζουν. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να 
εξοικονομήσει κάθε δυνατό διαθέσιμο δημοσιονομικό 
χώρο ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες. Είμαι βέβαιος 
ότι θα συνεχίσει να το πράττει για όσο χρειαστεί. 
Η κυβέρνηση με τα μέτρα που έλαβε εξοικονομεί 
μεγάλη ποσότητα ενέργειας στο Δημόσιο και αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό. 
Είστε αρκετά δραστήριος. Πέρα από την 
επαγγελματική σας ιδιότητα ως γιατρός έχετε έντονη 
κοινωνική δράση και προσφορά, ενώ πολλοί είναι 
αυτοί που σας αποκαλούν «γιατρό των φτωχών», 
τι έχετε να πείτε για αυτό; Είστε δίπλα στους νέους 
και αφουγκράζεστε τον παλμό και τις ανησυχίες. Τι 
είναι αυτό λοιπόν που χρειάζονται οι κάτοικοι της 
πόλης, ειδικά οι νέες γενιές για να μπορέσουν να 
μείνουν και να εξελιχθούν στη Θεσσαλονίκη;
Ως γιατρός και ως νέος επιστήμονας, έχω άμεση επαφή 
με τη νεολαία της πόλης. Αυτό που μπορώ να σας πω με 
σιγουριά είναι ότι οι νέοι της πόλης θέλουν να μείνουν 
στη Θεσσαλονίκη, να εργαστούν και να δημιουργήσουν 
οικογένεια. 

Πρόκειται για ανθρώπους με εξαιρετικές σπουδές, που η 
Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια να τους χάσει. Ήδη 
οι επενδύσεις που γίνονται στην πόλη έχουν καταφέρει να 
κρατήσουν στη Θεσσαλονίκη αρκετούς νέους με τις θέσεις 
εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Χρειάζονται να γίνουν 
ακόμη περισσότερα. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι 
εθνικό ζήτημα που απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Οσο 
για το «γιατρός των φτωχών», είμαι γιατρός όλων όσων 
έχουν ανάγκη. Η ιατρική είναι λειτούργημα. Ας κάνουμε 
λειτούργημα και την πολιτική.
Ολοένα πληθαίνουν οι συζητήσεις στα  πολιτικά 
«πηγαδάκια» της πόλης ότι παρουσιάζετε ανοδική 
πορεία κάτι  που καταγράφεται και στις πρόσφατες 
δημοσκοπήσεις. Πως το σχολιάζετε αυτό;
Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που 
αποτυπώνει την τάση της συγκεκριμένης στιγμής. Οι 
εκλογές όμως είναι εκείνες που  καθορίζουν το αποτέλεσμα 
και όχι οι δημοσκοπήσεις. Προσωπικά, δεν θα μπορούσε 
παρά να με ικανοποιεί η αποδοχή της προσπάθειάς 
μου από τους συμπολίτες μου, όπως την περιγράφετε. 
Έχω καταθέσει όμως τις δυνάμεις μου στη συλλογική 
προσπάθεια της κυβέρνησης και της παράταξης της ΝΔ, 
όπου εργαζόμαστε ως ομάδα όχι μόνο για την επίτευξη του 
προσωπικού στόχου του καθενός μας, που βρίσκεται στην 
δημοκρατική κρίση των πολιτών, αλλά για την ολοκλήρωση 
του οράματος για μια καλύτερη Ελλάδα, μια καλύτερη 
Θεσσαλονίκη. Αυτής που μας αξίζει. Η αυτοδυναμία της 
κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές με πρωθυπουργό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι κρίσιμα σημαντική για μια 
Ελλάδα που ενισχύει πλέον την θέση της διεθνώς και όπου 
επιβάλλεται να ευημερούν οι πολίτες της.
Εάν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή στις επόμενες 
εκλογές πείτε μας τρία πράγματα που θα είναι ψηλά 
στην ατζέντα σας;
Θα ήταν δύσκολο για εμένα να επιλέξω μόνο τρία.
Είναι τόσες πολλές οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και τόσο 
αποφασιστική η διάθεσή μου να προσπαθήσω για αυτές.

Εξάλλου, πιστεύω στη συνολική διαχείριση των προκλήσεων 
και των ευκαιριών που θα κληθούμε να διαχειριστούμε 
προσεχώς σε συνεργασία με όλες τις βαθμίδες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
Η καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά στους νέους, και η 
δημιουργία κινήτρων για επιστροφή των επιστημόνων 
στην Ελλάδα και μείωση του brain drain σίγουρα θα είναι 
προτεραιότητα.
Η Ορθολογική Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, με συμμετοχή και των ειδικών ιατρών, προκειμένου 
να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και να ανακουφιστούν 
οι συμπολίτες μας, είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν το χωράει το 
μυαλό μου, να ταλαιπωρείται ένας ασθενής, πέρα από την 
πάθηση του, και από πολύωρες αναμονές στα εξωτερικά 
ιατρεία των μονάδων υγείας. Αν και αναγνωρίζω ότι 
έχουν γίνει βήματα στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό 
και ενίσχυση δομών, χρειαζόμαστε περισσότερα. Σε 
αυτό το σημείο, να εξάρω την συνεισφορά των ιατρών, 
νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, που βάζουν πλάτη με 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, υπό αντίξοες συνθήκες, για 
το κοινό καλό.
Τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και η εγκληματικότητα, 
απασχολούν την καθημερινότητά μας. Παρά τις σημαντικές 
επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η περαιτέρω ενίσχυση 
του έργου  των ανδρών και γυναικών των σωμάτων 
ασφαλείας, με ενέργειες που θα αυξήσουν τον αριθμό 
του προσωπικού και θα ενισχύσουν τα υλικά μέσα που 
διαθέτουν, απαιτείται. Μπροστά στις αυξημένες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αυτό θα  έχει ως 
αποτέλεσμα μια ποιοτικότερη καθημερινότητα για όλους 
μας. 
Ο ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός ως τρόπος ζωής. Θέλω 
να στο πρόσωπο μου κάθε πολίτης της Θεσσαλονίκης να 
βρει αυτόν που θα πρεσβεύει τις σημαντικότερες αξίες του.
Ως Διαμαντής οραματίζομαι την πολιτική αλλιώς. Μια 
πολιτική με πιο ανθρώπινη διάσταση. 
                          

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ήρθε η ώρα 
του Γιατρού;

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης στην ''Κ'
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Οι πολίτες θα 
επιλέξουν την 
«Αλλαγή» στον 
Δήμο Παύλου Μελά

-Στα θέματα της καθημερινότητας ποιο είναι κατά τη 
γνώμη σας το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή 
στον Δήμο;
Ο Δήμος μας έχει μία ιδιαιτερότητα. Αποτελείται από περιοχές 
που διαφέρουν αρκετά ως προς το βαθμό αστικοποίησης 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά και 
διαφορετικής υφής προβλήματα, εξίσου σημαντικά όμως 
για τους δημότες. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνδημότες 
μας που εν έτει 2022 δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο 
της ΕΥΑΘ, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ κάποιες άλλες 
γειτονιές κινδυνεύουν εντονότατα στις καταιγίδες 
από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Υπάρχουν 
ολόκληρες πολεοδομικές ενότητες στις οποίες δεν έχουν 
γίνει έργα ανάπλασης, αστικής και περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης -πλην της ετεροχρονισμένης συντήρησης 
του οδοστρώματος- πάνω από μια δεκαετία. Γειτονιές με 
ελλιπέστατο ηλεκτροφωτισμό, κυριολεκτικά στο σκοτάδι. 
Ένα κάκιστο οδικό δίκτυο στο οποίο δύσκολα βρίσκουμε 
δρόμο χωρίς λακκούβες. Προβλήματα σχολικής στέγης 
σε Ευκαρπία και Νικόπολη και κακοσυντηρημενα σχολικά 
κτίρια. Γενικότερα, η καθημερινότητα και οι υποδομές στο 
Δήμο μας παρουσιάζουν εν πολλοίς εικόνα αποτελμάτωσης 
και για να αντιστραφεί αυτό θα απαιτηθεί επίπονη και χρόνια 
προσπάθεια. Η σημερινή Διοίκηση μπορεί να μην τα θεωρεί 
σοβαρά, όμως σας πληροφορώ πως οι συνδημότες μας 
έχουν ήδη προ πολλού απολέσει την ελπίδα ότι η Δημοτική 
Αρχή μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις.

Είναι νέος, με εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
χρόνια προσφοράς στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 
Ο Δημήτρης Ασλανίδης, γέννημα - θρέμμα της 
Σταυρούπολης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Karfit-
sa» εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να παραιτηθεί από 
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και να ριχτεί 
στη μάχη της διεκδίκησης του Δήμου Παύλου Μελά.
 Στέκεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, 
απαντά ποια είναι τα παράπονα που ακούει από τους 
συνδημότες του, αξιολογεί τη διοίκηση Δεμουρτζίδη, ενώ 
ανακοινώνει πότε θα προχωρήσει στο πρώτο επίσημο 
βήμα για την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης και 
των 100 πρώτων υποψηφίων του.
 
-Κύριε Ασλανίδη, τι ήταν αυτό που σας έπεισε να 
παραιτηθείτε από Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας και να διεκδικήσετε ως υποψήφιος 
Δήμαρχος τον Δήμο Παύλου Μελά;
Δεν θα μπορούσα ποτέ να εκμεταλλευτώ ένα αξίωμα, για 
να κερδίσω ένα άλλο. Έκρινα πως οφείλω να παραδώσω 
τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη ακριβώς τη στιγμή που 
αποφάσισα να διεκδικήσω τη Δημαρχία Παύλου Μελά. 
Ωστόσο, τιμώ την ψήφο των συμπολιτών μου και θα 
συνεχίσω μέχρι και την τελευταία ημέρα να ασκώ στο 
ακέραιο τα καθήκοντα του Περιφερειακού Συμβούλου. 
Έθεσα υποψηφιότητα στον Δήμο Παύλου Μελά, γιατί δεν 
μπορούσα να αγνοώ το κάλεσμα και τις προτροπές των 
συνδημοτών μου. Γιατί δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια μου 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος που μεγάλωσα. 
Αποφάσισα να ηγηθώ μιας προσπάθειας που ενώνει όλες 
τις δημιουργικές δυνάμεις του Δήμου μας, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις για ευημερία και ανάπτυξη σε μια περιοχή 
ξεχασμένη και αδικημένη.

-Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν αρνητικό το ότι είστε 
τόσο νέος σε ηλικία για Δήμαρχος και να πουν πως 
έχετε ακόμη χρόνια μπροστά σας για μία τέτοια θέση. 
Σας απασχολεί καθόλου;
Πριν σας απαντήσω ευθέως, θα ήθελα για την ιστορία 
να αναφέρω ότι ο Σπύρος Μπαρούτας, ένας από τους 
πιο επιτυχημένους Δημάρχους που πέρασαν από τη 
Σταυρούπολη, ήταν 39 ετών, όταν πρωτοεκλέχθηκε στα 
1990. Αυτήν ακριβώς τη -δημιουργική θα την χαρακτήριζα- 
ηλικία θα έχω τη χρονιά των αυτοδιοικητικών εκλογών. 
Αφού κοιτάξουμε τι συμβαίνει στην ηλικιακή εκπροσώπηση 
στο πολιτικό προσκήνιο των ευρωπαϊκών κρατών, από την 
Αυστρία, τη Φινλανδία, μέχρι και την Ιταλία, θα σας έλεγα ότι 
το νεαρό της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να θεωρηθεί 
προτέρημα ή μειονέκτημα για την πολιτική ενασχόληση. 
Αθροιζόμενο, όμως, και σε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
σηματοδοτεί εν πολλοίς το ελπιδοφόρο, το ανανεωτικό, το 
άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά που φρονώ ότι η τοπική 
μας κοινωνία αναζητά και εν τέλει θα επιλέξει.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ 

-Σχεδόν ένα χρόνο πριν τις εκλογές φαντάζομαι έχετε 
ξεκινήσει «ζυμώσεις» με τους δημότες. Τι σας λένε; Τι 
σας ζητάνε;
Μεγάλωσα και κοινωνικοποιήθηκα στη Σταυρούπολη κι 
εδώ μεγαλώνουν και τα παιδιά μου. Κινούμαι καθημερινά 
σε όλο τον Δήμο και διαρκώς βρίσκομαι σε επικοινωνία 
με τους συμπολίτες μου. Δεν ακούω απλά τα προβλήματα 
του τόπου, αλλά τα βιώνω κιόλας. Εντονότερα μου 
μεταφέρεται η οργή και η απογοήτευση. Οι δημότες 
θέλουν να ζουν σε έναν Δήμο αναβαθμισμένο, ασφαλή 
και με ισότιμη προσβασιμότητα για όλους. Επιθυμούν 
συγκεκριμένες λύσεις και όχι υποσχέσεις. Ζητούν ποιότητα 
ζωής. Ζητούν τα μικρά και καθημερινά προβλήματα να 
λυθούν. Να απολαμβάνουν πληθώρα κοινωνικών δομών 
και υπηρεσιών -σε έναν τομέα βεβαίως που για να 
αποδώσουμε τα οφειλόμενα η Αντιδήμαρχος κ.Αμανατίδου 
διαχειρίζεται εξαιρετικά. Να έχουν πλήθος πολιτιστικών, 
παιδευτικών και αθλητικών επιλογών και δράσεων. Να 
μπορούν να κυκλοφορούν απρόσκοπτα στο πεζοδρόμιο 
τα άτομα με αναπηρία, οι  μαμάδες με μικρά παιδιά και 
καροτσάκια, αλλά και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

-Εξελίξεις όσον αφορά την επίσημη ανακοίνωση της 
παράταξης σας αλλά και των υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων που θα σας στηρίξουν πότε να περιμένουμε;
Έχουμε ήδη «δώσει τα χέρια» με 100 υποψηφίους, εκ των 
οποίων πολλοί είναι εν ενεργεία Δημοτικοί και Τοπικοί 
Σύμβουλοι. Στην ομάδα μας έχουν συμπεριληφθεί δεκάδες 
ενεργοί πολίτες, επιστήμονες, άνδρες και γυναίκες από 
τους χώρους της εκπαίδευσης, των πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων, των ενοριών και του εθελοντισμού. 
Στην παράταξη συμμετέχουν έμπειρα αυτοδιοικητικά 
στελέχη, τα οποία μαζί με τους νέους ανθρώπους, θα 
δημιουργήσουν έναν πυρήνα προκειμένου όλοι μαζί με 
όρεξη και με μεράκι να αλλάξουμε το Δήμο μας. Η πρώτη 
κίνηση, η Ιδρυτική Διακήρυξη της Παράταξης έχει οριστεί 
για τις 9 Οκτωβρίου,  στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος 
Τσακίρης», με την βεβαιότητα ότι κάτι πολύ όμορφο και 
ελπιδοφόρο για τον τόπο γεννιέται.

-Με ποιο μήνυμα θα πορευτείτε μέχρι τις εκλογές; Τι 
θεωρείτε ότι είναι αυτό που θα κάνει τους πολίτες να 
σας εμπιστευτούν στην κάλπη;
Το μήνυμα είναι δυνατό και ξεκάθαρο. Ας γίνουμε 
όλοι μαζί η «Αλλαγή»! Αυτό που επιδιώκω είναι να 
εμπνεύσω, να ευαισθητοποιήσω και να κινητοποιήσω 
αρχικά τη νέα γενιά του τόπου μας, που παρακολουθεί 
δυστυχώς απογοητευμένη, κριτικά και από απόσταση 
τα πολιτικά δρώμενα. Θέλω δίπλα μου, επίσης, όλους 
τους δημιουργικούς και παραγωγικούς πολίτες, τους 
επιστήμονες και τους επαγγελματίες. Αυτούς που 
προσφέρουν πολλά στον τόπο, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
αναμείχθηκαν στα κοινά. Τους δίνουμε την ευκαιρία να 
γίνουν οι ίδιοι οι αλλαγή που χρειάζεται ο Δήμος. Να 
σχεδιάσουμε και να συνδημιουργήσουμε όλοι μαζί αυτό 
που ονειρευόμαστε για τον τόπο μας. ‘Εναν δήμο, όχι 
ουραγό, αλλά «μπροστάρη» στην προσέλκυση πόρων και 
προγραμμάτων, στην ανάπτυξη, την καινοτομιά, τις νέες 
τεχνολογίες. Ένα Δήμο πρότυπο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

-Το Μητροπολιτικό Πάρκο και το νέο Ογκολογικό 
Νοσοκομείο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου αρκούν 
για ένα καλύτερο αύριο στην περιοχή; Η’ απαιτούνται 
κι άλλα;
Θεωρώ πως είναι δύο έργα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αποπνέουν αισιοδοξία, ωστόσο όποιος ζει στον Δήμο 
Παύλου Μελά γνωρίζει καλά πως απαιτούνται πολλά 
περισσότερα.
Να σας θυμίσω πως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά καθυστέρησε για 
μια 15ετία τουλάχιστον. Υπάρχουν ευθύνες στη παρούσα 
Διοίκηση για τη χρονοκαθυστέρηση και δεν μπορώ να 
αποδώσω τα εύσημα. Με ενοχλεί ξέρετε και το γεγονός 
ότι δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο. Το Φθινόπωρο 
του 2023, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουν 
ολοκληρωθεί μόνο η περίφραξη και οι πρόδρομες εργασίες 
για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως όλοι το ονειρευόμαστε, θα 
απαιτηθούν πάνω 60 εκατ. ευρώ και αρκετά χρόνια ακόμη. 
Και σίγουρα αυτό θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες 
προκλήσεις της νέας Διοίκησης. Τώρα, βεβαίως, δεν 
μπορώ να αποκλείσω το ότι η ολοκλήρωση της περίφραξης 
και μερικά παρτέρια από φρεσκοφυτεμένα λουλούδια 
μπορούν να αποτελέσουν χαροποιό αιτία εγκαινιασμού, 
εάν ορισμένοι επείγονται.
Για τη χωροθέτηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου, 
από την άλλη, όλοι συμφωνούμε πως κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση και το έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. 
Όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει ένα έργο πνοής για την 
περιοχή, για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσουν με 
γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες. Η χωροθέτηση του ήταν 
επιλογή της Κυβέρνησης, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος 
ήταν ο καταλληλότερος πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και 
συγκοινωνιακά.
Ωστόσο, σίγουρα απαιτούνται και άλλα έργα στην περιοχή 
μας. Το Μετρό πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο προς 
τη Δυτική Θεσσαλονίκη, για να εξυπηρετεί τους χιλιάδες 
εργαζόμενους. Πάγιο αίτημα ακόμη αποτελεί η βελτίωση 
της  συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των συνδημοτών 
μας από τον ΟΑΣΘ, τα νέα σχολικά κτίρια, η αξιοποίηση 
της βιομηχανικής - αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 
πόλης, των Καπναποθηκών καθώς και η επέκταση του 
ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου εντός όλων 
των περιοχών του Δήμου.

-Από τις πιο κλασικές ερωτήσεις είναι «πως θα 
βαθμολογούσατε διοίκηση του δήμου Παύλου Μελά». 
Εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε βαθμολογήσει πολλούς 
μαθητές. Άρα, τι βαθμό θα βάζατε σε δήμαρχο και 
αντιδημάρχους για το έργο τους;
Γνωρίζετε ότι ο καταλληλότερος βαθμολογητής σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι οι ίδιοι οι πολίτες, οι οποίοι και αξιολογούν 
καθημερινά ακριβοδίκαια το έργο της Διοίκησης. Από 
την καθημερινή επικοινωνία μου αντιλαμβάνομαι πως 
οι δημότες βαθμολογούν κάτω από τη βάση τη σημερινή 
Διοίκηση, η οποία μπορεί να έχει εξαιρετική επικοινωνιακή 
πολιτική, ωστόσο τα προβλήματα και οι αβελτηρίες είναι 
πολλές και η πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκρυβεί. 
Πιστεύω ότι η μεγάλη μερίδα των συνδημοτών μας 
είναι απογοητευμένοι από τα έργα και τις ημέρες της 
παρούσας Διοίκησης. Άλλωστε αυτό θα είναι και το μεγάλο 
διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Όσοι είναι 
ευχαριστημένοι από την παρούσα κατάσταση θα επιλέξουν 
και πάλι την σημερινή Αρχή. Πιστεύω ακράδαντα, όμως, ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών οραματίζονται κάτι 
πολύ ομορφότερο για τον τόπο και, όταν έρθει η ώρα, θα 
επιλέξουν σωστά. Θα εκλέξουν την «ΑΛΛΑΓΗ» στο Δήμο 
Παύλου Μελά. 

Η καθημερινότητα 
και οι υποδομές 
στο Δήμο μας 
παρουσιάζουν εν 
πολλοίς εικόνα 
αποτελμάτωσης και 
για να αντιστραφεί 
αυτό θα απαιτηθεί 
επίπονη και χρόνια 
προσπάθεια

Ο υποψήφιος δήμαρχος Π. Μελά Δημήτρης Ασλανίδης στην «Κ»
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Η Θεσσαλονίκη έχει τώρα την ευκαιρία να ενισχύσει 
την φυσιογνωμία της ως ένα ευρωπαϊκό κέντρο 
οικονομίας, πολιτισμού, ευζωίας και καινοτομίας  
τονίζει στη συνέντευξη της στην εφημερίδα Karfitsa η 
Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη επισημαίνοντας 
παράλληλα  την  επιλογή του πρωθυπουργού για 
ενεργειακή συνεργασία και ισχυρές εταιρικές σχέσεις 
με τον αραβικό κόσμο η οποία αποτυπώνεται και στην 
86η  ΔΕΘ.

 Η 86η ΔΕΘ και φέτος συνεχίζει την παράδοση της 
σύνδεσής της με την επιχειρηματικότητα και την 
εξωστρέφεια. Τι σημαίνει για την πόλη η επίτευξη 
αυτών των στόχων;
 Το γεγονός ότι είναι τιμώμενη, για πρώτη φορά, μια 
αραβική χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία 
θα συμμετάσχει με εταιρείες κολοσσούς και ισχυρούς 
κυβερνητικούς φορείς στην 86η ΔΕΘ έχει προκαλέσει 
μεγάλο ενδιαφέρον σε επισκέπτες και επιχειρήσεις τόσο 
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η επιλογή 
του πρωθυπουργού για ενεργειακή συνεργασία και 
ισχυρές εταιρικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο 
αποτυπώνεται και στη ΔΕΘ. Τα μηνύματα έως 
τώρα είναι αισιόδοξα ειδικά σε μία περίοδο που τα 
νοικοκυριά  και οι επιχειρήσεις μας δοκιμάζονται από 
την ενεργειακή κρίση. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν 
από κεντρικές παρεμβάσεις της ΕΕ ώστε να ελεγχθεί 
άμεσα το ενεργειακό κόστος. Διαφορετικά τίθεται σε 
κίνδυνο η συνοχή της κοινωνίας μας. Ειδικότερα η 
φετινή ΔΕΘ θα προβάλλει την «κυκλική» οικονομία 
και επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Η αύξηση της δημόσιας αποδοχής των ΑΠΕ

είναι κλειδί για πολλή «πράσινη» και τελικά «φθηνή» 
ενέργεια. Το σίγουρο είναι ότι, εκτός από τις 
επενδυτικές ευκαιρίες και τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της επιχειρηματικότητας, η φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί και 
το νέο βηματισμό  της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα 
αναμένει εντός του 2023 την επενδυτική βαθμίδα από 
τους οίκους αξιολόγησης, καθώς οι μεταρρυθμίσεις 
αποδίδουν και οι  αναπτυξιακές επιδόσεις της 
οικονομίας, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, είναι από 
τις υψηλότερες στην ευρωζώνη. 

Η ΝΔ προσφάτως έκλεισε τρία χρόνια διακυβέρνησης 
της χώρας. Τι έφεραν αυτοί οι τριάντα οχτώ μήνες 
κυβέρνησης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη;
Κυρίως, έργα και υποδομές. Η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί για εγκαίνια σε 
«μουσαμά» προχώρησε δραστικά σημαντικά έργα 
στη Θεσσαλονίκη. Το πολύπαθο Μετρό παραδίδεται 
πλήρες και λειτουργικό στο τέλος του 2023. Η 
σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης δρομολογήθηκε, καθώς ο διαγωνισμός 
για το έργο βρίσκεται ήδη στη β’ φάση. Οι εργασίες στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά έχουν ξεκινήσει. 
Στα τέλη του χρόνου ξεκινούν τα εργοτάξια του Fly-
over. Έξι μήνες νωρίτερα  από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία εγκαινιάζεται ο αυτοκινητόδρομος Θέρμη – 
Γαλάτιστα. Και την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων που όμοιό του δεν 
έχει ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν. 
Με παρεμβάσεις στις υποδομές, στην υγεία και την 
πρόνοια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που αναβαθμίζουν 
συνολικά την Θεσσαλονίκη.Μαζί με τα έργα είναι 
απαραίτητο να γίνουν επιπλέον παρεμβάσεις στον

ΟΑΣΘ και στη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε 
να βελτιωθεί άμεσα η καθημερινότητα όλων μας. Η 
Θεσσαλονίκη έχει τώρα την ευκαιρία να ενισχύσει την 
φυσιογνωμία της ως ένα ευρωπαϊκό κέντρο οικονομίας, 
πολιτισμού ευζωίας και καινοτομίας .

Η άνευ προηγουμένου άνοδος των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν εκτοξευθεί σχεδόν 
10 φορές το περασμένο έτος, τροφοδότησε τον 
πληθωρισμό και αύξησε την οικονομική επιβάρυνση 
για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που 
ανακάμπτουν από την πανδημία. Θα υπάρξει τελικά 
παρέμβαση από την Ε.Ε;
Η βασική ιδέα είναι να περιοριστεί η επίδραση της τιμής 
του φυσικού αερίου, το οποίο «οπλοποιεί» ο Πούτιν 
επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και 
την παραγωγική διαδικασία και το επιπλέον κόστος 
να το αναλάβουν τα κράτη και ένα μέρος η ΕΕ. Τα πιο 
ώριμα βήματα είναι: 
-Να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές του  ρωσικού φυσικού 
αερίου που έρχεται στην ΕΕ.
-Να προχωρήσει η  αποσύνδεση των τιμών του φυσικού 
αερίου από αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος, έστω και 
με προσωρινή τροποποίηση του μοντέλου τιμολόγησης. 
-Να απελευθερωθούν τα 220 δισ. ευρώ που λιμνάζουν 
από το Ταμείο Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας για 
τα  κράτη-μέλη, ώστε να ενταχθούν σε μηχανισμούς 
εξισορρόπησης της αγοράς ενέργειας. 
  Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές ευθύνες. 
Η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση επείγει για 
να μην βιώσουμε τη διάλυση των κοινωνιών μας, με το 
τέρας του λαϊκισμού να επιστρέφει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Η εφετινή ΔΕΘ 
σηματοδοτεί 
το βηματισμό 
της ελληνικής 
οικονομίας

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές 
ευθύνες. Η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην 

κρίση επείγει για να μην βιώσουμε τη διάλυση 
των κοινωνιών μας, με το τέρας του λαϊκισμού να 

επιστρέφει. 

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία 
Σπυράκη στην «Κ»
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Υπάρχει ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας 
συνολικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα 
στηρίζεται σε μια κοινά αποδεκτή ταυτότητα της 

Θεσσαλονίκης

H Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι 
κάθε χρόνο μια καλή ευκαιρία για συζήτηση 
πάνω στις προϋποθέσεις και κυρίως στις 
απαιτούμενες δράσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τις προοπτικές της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής.
Δεν αναφέρομαι ασφαλώς σε εξαγγελίες έργων 
υποδομής πολλαπλώς επαναλαμβανόμενες σε 
κάθε ΔΕΘ. Εκεί άλλωστε και οι πλέον δύσπιστοι 
βλέπουν πως οι εξελίξεις -επιτέλους- είναι 
θετικές και σημαντικά έργα προχωρούν εντός 
των χρονοδιαγραμμάτων: το Μετρό βρίσκεται 
στην τελική του φάση, η fly over περιφερειακή 
εξελίσσεται νωρίτερα του σχεδιασμού, οι 
συνδέσεις του Λιμανιού με ΠΑΘΕ και Εγνατία 
“ξεκόλλησαν” μετά απο χρόνια, σιδηροδρομικά 
δίκτυα προωθούνται. Υποδομές που έρχονται 
να προστεθούν στην εμφανή ανάπτυξη του 
Λιμανιού και του Αεροδρομίου τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα, βλέποντας προοπτικές, 
μεγάλες εταιρείες επενδύουν στη Θεσσαλονίκη 
δημιουργώντας όχι μόνο νέες θέσεις εργασίας 
αλλά τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, σε 

συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα εδώ 
ερευνητικά ινστιτούτα, ενός ερευνητικού-
εκπαιδευτικού-τεχνολογικού κέντρου.
Αναφέρομαι στην ανάγκη για τη διαμόρφωση 
μιας συνολικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
που θα στηρίζεται σε μια κοινά αποδεκτή 
ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Να το πω 
απλά: Τι μπορεί και τι θέλουμε να γίνει η 
Θεσσαλονίκη και πως θα επιτύχουμε αυτόν 
τον στόχο. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα 
της η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι:

• Τουριστικός προορισμός 12μηνης διάρκειας 
με αξιοποίηση, εκτός της ιστορικής-
πολιτιστικής ταυτότητας, και του χαρακτήρα 
city break και της γαστρονομίας-ψυχαγωγίας.
• Εκπαιδευτικό-ερευνητικό hub με βάση τα 
πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά της ιδρύματα 
και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί 
στην περιοχή
• Διαμετακομιστικό κέντρο και πύλη εισόδου 
προϊόντων στην Βαλκανική, με αξιοποίηση 

Λιμανιού, Αεροδρομίου, Εγνατίας και 
ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου με βάση 
την πλεονεκτική γεωγραφική της θέσης
Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα πρέπει να 
κινούνται οι σχεδιασμοί και οι παρεμβάσεις 
όλων: κεντρικής διοίκησης-κυβέρνησης, 
αυτοδιοίκησης, φορέων, ιδιωτών. Το μείζον 
είναι να υπάρξει μια ανοικτή διαβούλευση, 
μια διαδικασία με την ουσιαστική και ενεργό 
συμμετοχή όλων και κυρίως των πολιτών 
ώστε η ταυτότητα και το σχέδιο να είναι 
κοινό κτήμα. Συμπεφωνημένο με ευρεία 
πλειοψηφία αλλά και δεσμευτικό. Διότι η 
Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλες προσωπικές 
ατζέντες, πισωγυρίσματα και εσωτερικές 
αντιπαραθέσεις. Πρέπει να προχωρήσει 
μπροστά με συνένωση δυνάμεων και 
συγκλίσεις.

• Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι δικηγόρος, π. 
Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας 

Τι θέλουμε να γίνει 
η Θεσσαλονίκη 
και πώς θα το 
πετύχουμε 

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΥ* 
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Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία εξελίσσεται σε έναν 
υβριδικό παίκτη απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα οι 
στρατιωτικές απειλές, οι απειλητικές δηλώσεις 
του Casus Belli και η επιθετική πολιτική, μαζί  με 
τις συνεχείς παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας, 
συνδυάζονται με την ανεξέλεγκτη αποστολή 
προσφύγων και μεταναστών που παραβιάζουν τα 
ελληνικά σύνορα και κατ επέκταση τα σύνορα  της ΕΕ. 
Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
τέτοιες «γκρίζες» πρακτικές;
H Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως παράγοντας 
αστάθειας και υποδαύλισης της έντασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν ακόμα 
αυτής. Οι παλινωδίες της ηγεσίας της καταδεικνύουν 
ότι δεν αντιλαμβάνεται τη συμφωνία για συστράτευση 
εναντίον του επιθετικού αναθεωρητισμού, καθώς και το 
κάλεσμα για σταθερότητα, τα στοιχεία που κυριαρχούν 
στους διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες όπου ανήκει 
ή διατείνεται ότι επιθυμεί να ενταχθεί. 
Το χειρότερο για την Άγκυρα είναι ότι στο τέλος της 
ημέρας, δεν κερδίζει τίποτα από αυτά τα, επιτρέψτε μου 
την έκφραση, υβριδικά «παιχνίδια» στα οποία επιδίδεται. 
Τα ελληνικά σύνορα σε ξηρά, αέρα και θάλασσα 
προστατεύονται αποτελεσματικά και η ελληνική 
κυριαρχία δεν θίγεται ούτε στο ελάχιστο, χάρη στο 
αδιαπέραστο τείχος που υψώνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις 
και τα Σώματα Ασφαλείας μας. Το μόνο που πετυχαίνει, 
λοιπόν, η Τουρκία  είναι να εκτίθεται ως ομοφρονούσα 
ή ακόμα και συνοδοιπόρος άλλων χωρών, όπως 
για παράδειγμα της Λευκορωσίας του Λουκασένκο,  
που επίσης επιχείρησε πέρυσι να εργαλειοποιήσει 
το μεταναστευτικό εναντίον των εταίρων μας στην 
Ανατολική Ευρώπη. 

Όσο για εμάς, προτιμάμε τη σκληρή δουλειά και τη 
διαρκή επαγρύπνηση από τα «μεγάλα λόγια». 
Παρακολουθούμε την κατάσταση με ψυχραιμία και 
αποφασιστικότητα, προστατεύουμε την ειρήνη, 
θωρακίζουμε την πατρίδα μας με ένα από τα πιο 
φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα στην ιστορία 
της και, όταν απαιτείται, δίνουμε στην πράξη τη 
δέουσα απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. 

Οι «παραβιάσεις» του εθνικού μας εναέριου 
χώρου είναι απλά η απάντηση στις υπερπτήσεις 
της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τουρκικό 
έδαφος λένε Τούρκοι αξιωματούχοι . Πως 
αντιδράτε στις αιτιάσεις αυτές;
Πρόκειται για τις γνωστές αστήρικτες και 
ανυπόστατες τουρκικές αιτιάσεις για να 
«δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα». Η Πολεμική 
Αεροπορία επιχειρεί πάντοτε με γνώμονα το 
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο εξάλλου 
είναι η «ναυαρχίδα» της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής.  Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια 
Τουρκία η οποία χρησιμοποιεί τις Ένοπλες Δυνάμεις 
της ως εργαλείο προβολής του νέο-οθωμανικού 
αναθεωρητισμού της, καταπατώντας συστηματικά 
θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ας 
μη γελιέται λοιπόν η Άγκυρα: Έχουμε επιλέξει να 
μην είμαστε ίδιοι, και αυτό το αντιλαμβάνονται 
όλοι οι σύμμαχοι και εταίροι μας. Ο δρόμος για τη 
βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας δεν 
είναι δυνατόν να χαραχθεί με τα μυθεύματα και τη 
διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά μόνο 
μέσα από την ειλικρινή και ανεπιφύλακτη ένταξή 
της στο στρατόπεδο όσων σέβονται τη διεθνή 
νομιμότητα.
          

 Έντονη είναι η  ανησυχία πως στο πλαίσιο 
της κλιμάκωσης της έντασης, από την 
πλευρά της Άγκυρας θα επιχειρηθεί μια 
επανάληψη της άνοιξης του 2020. Υπάρχει 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης ;
Εκτιμώ ότι η υπερβολική δημόσια συζήτηση 
σχετικά με τις πιθανές βλέψεις της Τουρκίας 
στερείται νοήματος ή μπορεί ακόμα και να 
λειτουργεί βλαπτικά. Είναι δεδομένο ότι 
αντιμετωπίζουμε μια απρόβλεπτη γείτονα, 
η οποία εδώ και αρκετό καιρό λειτουργεί 
σπασμωδικά. Ας μην αναζητούμε διαρκώς, 
εν είδη «Μαντείου των Δελφών», κάποιο 
υποτιθέμενο βαθύτερο νόημα πίσω από 
κάθε επίδειξη τουρκικής αμετροέπειας, ούτε 
να υπεραναλύουμε τη σχεδόν καθημερινή 
τουρκική παραβατικότητα. Οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που 
είναι επιφορτισμένοι με την προστασία και 
επιτήρηση των συνόρων επαγρυπνούν και 
παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για 
τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας. Για 
παράδειγμα, πρόσφατα αποφασίστηκε από 
το ΚΥΣΕΑ η επέκταση του φράχτη στον Έβρο 
και η προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για την 
επιτήρηση της μεθορίου. Ελπίζω πάντως ότι η 
Άγκυρα έβγαλε τα κατάλληλα συμπεράσματα 
από την καίρια ελληνική αντίδραση το 2020 
και δεν θα εκτεθεί σοβαρά εκ νέου. Σε κάθε 
περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε 
ενδεχόμενο, ακόμα και για το χειρότερο 
δυνατό σενάριο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Τα ελληνικά σύνορα 
σε ξηρά, αέρα και 

θάλασσα προστατεύονται 
αποτελεσματικά χάρη 

στο αδιαπέραστο τείχος 
που υψώνουν οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και τα Σώματα 

Ασφαλείας μας

«Είμαστε έτοιμοι για 
κάθε ενδεχόμενο, 
ακόμα και για το 
χειρότερο δυνατό 
σενάριο»

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς στην ‘’K’'



Τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν πως 
οι «επενδύσεις» του Υπουργείου Εθνικής  
Άμυνας σε εξοπλισμό και προγράμματα μπορεί 
να εκτροχιάσουν τη δημοσιονομική πορεία της 
Ελλάδας ;

Επιβάλλεται να κρατήσουμε τον χώρο της 
Άμυνας μακριά από την ακραία πόλωση και τον 
τοξικό πολιτικό λόγο. Οι δαπάνες για εξοπλιστικά 
προγράμματα, από τη φύση τους, δεν μπορούν 
να συγκριθούν με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
δαπανών, αφού στοχεύουν στην προστασία 
του ύψιστου δημόσιου αγαθού της εθνικής 
άμυνας. Και η εθνική άμυνα συνιστά το αναγκαίο 
προαπαιτούμενο για την πραγμάτωση όλων των 
υπόλοιπων εθνικών στόχων, το ίδιο το θεμέλιο 
της υπόστασης της πατρίδας μας. Οι γυναίκες 
και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι 
οποίοι συγκαταλέγονται στην «αφρόκρεμα» των 
στρατιωτικών δυνάμεων του δυτικού κόσμου, 
επαγρυπνούν καθημερινά για την προστασία της 
εθνικής μας κυριαρχίας. Το λιγότερο που τους 
οφείλουμε, είναι να τους παράσχουμε τα αναγκαία 
μέσα για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά την 
αποστολή τους, ειδικά τώρα που η πολυετής 
δοκιμασία των μνημονίων ανήκει στο παρελθόν.
Επομένως, το δίλημμα «εξοπλισμοί ή 
δημοσιονομική σταθερότητα» είναι παραπειστικό 
και όσοι το χρησιμοποιούν, εκτίθενται. 
Χρειαζόμαστε και δημοσιονομική ισορροπία και 
στιβαρή εθνική άμυνα! Αυτή η κυβέρνηση έχει 
αποδείξει ότι μπορεί να τις εξασφαλίσει αμφότερες.    

     Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
υπεύθυνη είναι η πολιτική. Μπορούν οι Ένοπλες 
Δυνάμεις να συνεισφέρουν σε αυτόν τον αγώνα 
και κατά πόσο επηρεάζονται ;

Η κλιματική κρίση αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση της γενιάς μας. Συνιστά μια πραγματική 
υπαρξιακή απειλή, η οποία σχετίζεται με κάθε 
πτυχή του δημόσιου βίου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
είναι αυτονόητο ότι αγγίζει και τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, αφού επηρεάζει τον επιχειρησιακό τους 
σχεδιασμό, φθείρει τις στρατιωτικές υποδομές, 
αυξάνει το κόστος συντήρησης των μέσων και 
των υλικών και εγκυμονεί κινδύνους για την 
υγεία του προσωπικού. Επιπλέον, οι διάφορες 
φυσικές καταστροφές που προκαλεί η κλιματική 
κρίση, επιτάσσουν την εμπλοκή των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ένα σοβαρό καθήκον που έρχεται 
να επιβαρύνει την – ήδη εξαιρετικά απαιτητική – 
κύρια αποστολή τους. 
Με βάση το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, το ΥΠΕΘΑ αναθεώρησε πρόσφατα 
την Περιβαλλοντική-Ενεργειακή Πολιτική 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για τις 
Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουμε θέσει πληθώρα 
φιλόδοξων στόχων με ορίζοντα το 2030, στο 
πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης της χώρας σε 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Και βεβαίως, 
συμμετέχουμε ενεργά σε πληθώρα «πράσινων» 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

Το δίλημμα «εξοπλισμοί 
ή δημοσιονομική 

σταθερότητα» είναι 
παραπειστικό και όσοι 

το χρησιμοποιούν, 
εκτίθενται. Χρειαζόμαστε 

και δημοσιονομική 
ισορροπία και στιβαρή 
εθνική άμυνα! Αυτή η 

κυβέρνηση έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να τις 

εξασφαλίσει αμφότερες
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Η χρονική συγκυρία στην οποία βρίσκεται το επιχειρείν 
στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα οι επαγγελματίες 
της Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη, αβέβαιη και δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια εφησυχασμού.
Το σίγουρο είναι πως αν οι επαγγελματίες και κυρίως 
οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θέλουν να επιβιώσουν 
και να ξεπεράσουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο 
έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός αυτών, θα πρέπει 
να εξελιχθούν. Προϋπόθεση για μια πόλη όπως η 
Θεσσαλονίκη, αποτελεί η περιφερειακή ανάπτυξη και η 
εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, με το πρώτο να 
βοηθά το δεύτερο και αντίστροφα.
Καθώς αυτές οι γραμμές γράφονται την περίοδο 
διοργάνωσης της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αναφέρω πως η ΔΕΘ 
προσφέρει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές για τις 
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν, 
ενώ όφελος έχουν ακόμη και οι επαγγελματίες απλοί 
επισκέπτες.
Ως γεγονός εκτός πρωτεύουσας, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα των θετικών αποτελεσμάτων της 
αποκέντρωσης και αναδεικνύει τη σημασία και τα οφέλη 
της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η υλοποίηση της και μόνο αυξάνει τον κύκλο εργασίας 
πολλών διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων που 
επωφελούνται από την αυξημένη κίνηση στη πόλη, αλλά 
και από τις ανάγκες που δημιουργούνται από μια τέτοιου 
μεγέθους διοργάνωση.
Θεωρώ πως ένα από τα σημαντικά σημεία στα οποία  
θα πρέπει να επενδύσει η κυβέρνηση είναι στις νέες 
τεχνολογίες υλοποιώντας ότι είναι απαραίτητο ώστε 
αυτές να είναι διαθέσιμες στους επαγγελματίες της 
περιφέρειας. Παράλληλα, θα πρέπει να φροντίσει και 
για το ενημερωτικό κομμάτι, ώστε να το γεγονός πως 
είναι διαθέσιμα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, να 
φτάσει σε όλους τους επιχειρηματίες, κυρίως στους 
μικρομεσαίους. 
Από την δική μας πλευρά οι επαγγελματίες είναι 
πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την εξωστρέφεια 
της επιχείρησης μας και την ενίσχυση αυτής, τον 
εκσυγχρονισμό της και την εκμετάλλευση των νέων 
τεχνολογιών.  Καθώς αλλάζουν τα δεδομένα στα 
επαγγέλματα που έχουμε ακολουθήσει, θα πρέπει να 
φροντίζουμε ώστε να ενημερωνόμαστε για όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο μας. Οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αποτελούν

κίνδυνο και αρνητικό παράγοντα μόνο για τους 
επαγγελματίες που δεν θα εξοικειωθούν μαζί τους και 
δεν θα τις θέσουν στην υπηρεσία τους. 
Είναι σίγουρο πως αν δεν το κάνουν θα τους ξεπεράσει ο 
ανταγωνισμός. Πρέπει ως επαγγελματίες από μόνοι μας 
να κατανοήσουμε τις αδυναμίες μας και να φροντίσουμε 
να τις εξαλείψουμε.
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εργαλείων 
αποτελεί σίγουρα ευκαιρία περιφερειακής ανάπτυξης.
Ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ως 
επαγγελματίες έχουμε έλθει αντιμέτωποι με διαδοχικά 
οικονομικά πλήγματα, κάθε ευκαιρία που ανοίγει 
τις «πόρτες» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
περισσότερα μάτια, κάθε ευκαιρία για επαφή με 
άλλους επαγγελματίες και επαγγελματική ζύμωση, 
κάθε ευκαιρία για την λήψη νέων ιδεών, αλλά και για 
ενημέρωση σε θέματα τεχνογνωσίας, δεν θα πρέπει να 
περνά ανεκμετάλλευτη.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσω πως για τους 
επαγγελματίες της πόλης μας μια τέτοια ευκαιρία είναι η 
συμμετοχή τους στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
• Ο Μιχάλης Ζορπίδης είναι πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ 
ΖΟΡΠΙΔΗ*

Οι νέες 
τεχνολογίες 
και η ευκαιρία 
περιφερειακής 
ανάπτυξης

Από την δική μας πλευρά οι 
επαγγελματίες είναι πολύ σημαντικό 
να φροντίζουμε για την εξωστρέφεια 

της επιχείρησης μας και την 
ενίσχυση αυτής, τον εκσυγχρονισμό 
της και την εκμετάλλευση των νέων 

τεχνολογιών
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινάει και 
παρά το ότι αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός 
για την πόλη μας, με σχέδια, προτάσεις και 
εξαγγελίες, δυστυχώς δεν μπορεί να συμβάλλει 
στην επίλυση πάγιων και σημαντικών 
ζητημάτων που μας απασχολούν. Κάτω από τα 
λαμπερά φώτα της φετινής ΔΕΘ, ας μιλήσουμε 
λοιπόν για τα του οίκου μας.

Προτεραιότητα  στη βελτίωση της 
καθημερινότητας. 
Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης έχει, σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη πάνω και 
πριν από όλα, από οποιαδήποτε πρόταση ή 
δράση, τη βελτίωση της καθημερινότητας 
μας. Γιατί αν δεν φροντίσουμε να λύσουμε τα 
καθημερινά προβλήματα που απασχολούν 
τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες της 
πόλης μας, οποιαδήποτε άλλη πρόταση ακόμα 
και αν υλοποιηθεί με επιτυχία είναι πολύ 
πιθανό να έχει περισσότερο αρνητικό παρά 
θετικό αντίκτυπο για την πόλη μας. 

Θετικές ενέργειες που μπορεί να 
επιφέρουν αρνητικό αποτέλεσμα
Ένα παράδειγμα θετικών ενεργειών που 
μπορούν όμως να επιφέρουν τελικά αρνητικό 
αντίκτυπο είναι το παρακάτω. Παρατηρούμε 
ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 
σημαντικές δράσεις και καμπάνιες για την 
προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
της Θεσσαλονίκης, τόσο από το Δήμο 
Θεσσαλονίκης, όσο και από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών των ενεργειών είναι να επισκέπτονται 
τακτικά την πόλη μας πλεόν χιλιάδες τουρίστες 
από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αμέσως μετά 
την επίσκεψή τους, γίνονται κοινωνοί της 
εμπειρίας τους σε ακόμα περισσότερους εν 
δυνάμει επισκέπτες.
Ας σκεφτούμε λοιπόν το αρνητικό μήνυμα 
που θα μεταφέρουν, αν ενώ ξεκινάνε την 
επίσκεψη τους στην πόλη μας με την καλύτερη 
διάθεση, αντικρύσουν μια Θεσσαλονίκη με 
έλλειψη υποδομών, βρώμικη, άναρχη, με 
δυσλειτουργικές συγκοινωνίες και τεράστιο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα.

O Άκης Πούλακας είναι Επιχειρηματίας
Μέλος Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.
Πρόεδρος της επιτροπής Νεοφυών Επιχειρήσεων & Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Θ.

Υπάρχει
Θεσσαλονίκη
μετά τη... ΔΕΘ;

Ο Άκης Πούλακας στην «Κ»

opinion

Φορείς και κάτοικοι όλοι μαζί για μια 
καλύτερη Θεσσαλονίκη.
Οι καιροί λοιπόν απαιτούν συνέργειες και 
άμεσες, στοχευμένες και δραστικές λύσεις για 
την καθημερινότητα μας. Περιφέρεια, Δήμος, 
Επαγγελματικοί και άλλοι αρμόδιοι φορείς 
(αστυνομία, τροχαία κλπ)  πρέπει επιτέλους να 
συντονιστούν και να πορευτούν με σχέδιο, γιατί 
στο «περίπου» τα προβλήματα δεν λύνονται.
Ένα σχέδιο βέβαια που όσο ολοκληρωμένο και 
άρτιο και αν είναι, δεν μπορεί να γίνει πράξη αν 
δεν το υποστηρίξουμε και δεν συμμορφωθούμε 
με αυτό, πρώτα εμείς, οι κάτοικοι αυτής τη 
πόλης. Η τήρηση των κανόνων και ο σεβασμός 
στον συνάνθρωπο και τον δημόσιο χώρο είναι 
τα απαραίτητα στοιχεία για καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης.

Η δημοτική αρχή να ακούει τους 
επαγγελματίες της πόλης
Η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με 
τους επαγγελματικούς φορείς τη πόλης μας σε 
θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των 
επαγγελματιών, πρέπει να είναι συνεχής και 
εποικοδομητική. 
Ακόμα και σήμερα, αν και η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί αρκετά, σε μερικές περιπτώσεις 
η άγνοια, η προχειρότητα και η αδιαφορία 
οδηγούν σε αποφάσεις που αντί να λύνουν 
προβλήματα δημιουργούν νέα.
Κλείνοντας, ας κάνουμε όλοι μια αυτοκριτική.
Να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις και αστοχίες 
έτσι ώστε ο αγώνας για τη Θεσσαλονίκη της 
δημιουργίας, της προόδου και της ανάπτυξης 
να στεφθεί επιτέλους με επιτυχία.
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Για τον εξαιρετικά κομβικό ρόλο που έχει το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για εκατοντάδες 
εταιρείες, για την δραστηριότητα του φορέα, αλλά 
και τον στόχο που έχει τεθεί ώστε να αναδειχθεί η 
προστιθέμενη αξία της Διαπίστευσης, η «εγγύηση» 
ποιότητας που προσδίδει και να γίνει γνωστή στο ευρύ 
κοινό μίλησε στην εφημερίδα Karfitsa ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, Χρήστος Νέστορας. Όπως σημειώνει ο ίδιος 
«ταυτόχρονα θέλουμε να αναδειχθούν και οι εταιρείες 
που επενδύουν στην ποιότητα των υπηρεσιών και των 
προϊόντων του».
 
κ. Νέστορα είστε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και θα 
θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει ο όρος Διαπίστευση 
και ποια η δραστηριότητα αυτού του φορέα που είναι ο 
μοναδικός στην Ελλάδα;
Σας ευχαριστώ τόσο για την πρόσκληση, όσο και για 
την ευκαιρία να αποσαφηνίσω τι ακριβώς σημαίνει 
Διαπίστευση ένας όρος που συχνά συγχέεται με την 
Πιστοποίηση, αλλά διαφέρει σημαντικά. Διαπίστευση 
είναι η επίσημη αναγνώριση μέσω του Πιστοποιητικού 
που εκδίδει το Ε.ΣΥ.Δ., ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης, 
πως ένας φορέας  αξιολόγησης συμμόρφωσης (φορέας 
/ εργαστήριο) δύναται να παρέχει συγκεκριμένες 
υπηρεσίες με αμεροληψία και τεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα πρότυπα 
(π.χ. έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, έκδοση 
εκθέσεων ελέγχου ή/και δοκιμών, έκδοση εκθέσεων 
επαλήθευσης κ.λπ.). Σε όλη την Ευρώπη μόνο ένας 
οργανισμός μπορεί να διαπιστεύει, δηλαδή να εγγυάται 
την αμεροληψία και την τεχνική επάρκεια αυτών των 
ελέγχων, και για την χώρα μας αυτό το «μονοπώλιο» το 
διαχειρίζεται το Ε.ΣΥ.Δ.

Στους ελέγχους που, κατά καιρούς, έχετε διεξάγει 
σε εταιρείες που πιστοποιούν, έχετε διαπιστώσει 
περιστατικά μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και εάν 
ναι, σε τι ποσοστό;
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το Ε.ΣΥ.Δ. διεξάγει 
περιοδικές αξιολογήσεις σε φορείς πιστοποίησης, αλλά 
και στα εργαστήρια, ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται 
η τεχνική επάρκεια, η αξιοπιστία και καταλληλότητα 
των οργανισμών που διαπιστεύει και έτσι, ο τελικός 
αποδέκτης να λαμβάνει το αποτέλεσμα της ποιότητας 
που εγγυάται η διαπιστευμένη πιστοποίηση. 

Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης συμμορφώνονται 
πλήρως με τα κριτήρια της Διαπίστευσης, που θα πρέπει 
να σημειωθεί εδώ πως είναι κριτήρια που θεσπίζονται 
πρωτίστως σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ σε ορισμένα 
αντικείμενα εξειδικεύονται σε εθνικό επίπεδο από το 
Ε.ΣΥ.Δ. Στο πλαίσιο του ρόλου μας, δεν σας κρύβω 
όμως, ότι έχουν υπάρξει και περιπτώσεις, ευτυχώς σε 
μικρό ποσοστό όπου έχει χρειαστεί να επιβάλλουμε 
ποινές, καθώς ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε 
την ποιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορείς οι 
οποίοι έχουν λάβει ένα είδος επίπληξης, στην συνέχεια 
έχουν συμμορφωθεί πλήρως και όλοι εμείς στο Ε.ΣΥ.Δ. 
είμαστε ειλικρινά χαρούμενοι που ο στόχος μας, δηλαδή 
η διασφάλιση  της ποιότητας, επιτυγχάνεται.

Τι είδους εταιρείες ζητούν συνήθως Διαπίστευση και 
ποια τα πλεονεκτήματα από αυτήν την διαδικασία;
Οι φορείς που ζητούν Διαπίστευση είναι, συνήθως, δύο 
κατηγοριών: αφενός οι φορείς πιστοποίησης/ ελέγχου 
και αφετέρου, τα εργαστήρια (κάθε κατηγορίας). 
Φυσικά, το ευρύ κοινό γνωρίζει περισσότερο τους 
φορείς πιστοποίησης, που λαμβάνουν Διαπίστευση, 
καθώς ορισμένα από τα πρότυπα που χρησιμοποιούν, 
π.χ. ISO 9001, είναι αναγνωρίσιμα. Όμως, το Ε.ΣΥ.Δ. 
διαπιστεύει πληθώρα φορέων και εργαστηρίων 
σε μεγάλο εύρος τεχνικών αντικειμένων  καθώς 
το αντικείμενο τις διαπίστευσης μπορεί να αφορά 
υπηρεσίες (πχ. Δήμοι και Περιφέρειες), προϊόντα, ακόμα 
και επαγγέλματα. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω πως 
η Διαπίστευση θα εισέλθει ακόμα περισσότερο στην 
ζωή των επαγγελματιών, μιας και διαφαίνεται πως θα 
αποτελεί, στο σύντομο μέλλον, ένα είδος προϋπόθεσης 
ή αποδεικτικού ικανοτήτων.
Από αυτά που μας περιγράψατε, δείχνει πως ο ρόλος 
του Ε.ΣΥ.Δ. είναι ή μπορεί να γίνει κομβικός. Δώστε μας 
κάποια επιμέρους στοιχεία για αυτό.

Ο ρόλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης είναι 
ήδη εξαιρετικά κομβικός για εκατοντάδες εταιρείες, οι 
οποίες βασίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
τους πάνω στις διαπιστεύσεις μας. Για να γίνω πιο 
κατανοητός για τους αναγνώστες μας, θα σας έλεγα 
το εξής παράδειγμα. Όλοι πηγαίνουμε για αγορές σε 
super market και παρατηρούμε στα τρόφιμα, που 
είναι μια καθημερινή ανάγκη, μια σειρά από σήματα 
διαπιστευμένων πιστοποιήσεων (πχ. Βιολογικά ή 
τρόπου παραγωγής, κτλ) που φέρουν το σημεία 
διαφόρων εταιρειών.
Όλη αυτή η διαδικασία της εγγύησης της ποιότητας 
ή της ασφάλειας πως συγκεκριμένοι κανόνες 
συμμόρφωσης έχουν ακολουθηθεί, δεν θα υπήρχε 
χωρίς την Διαπίστευση και το Ε.ΣΥ.Δ., άρα ήδη ο ρόλος 
μας είναι κομβικός. Το στοίχημα για το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης, αλλά και για εμένα προσωπικά είναι 
να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της Διαπίστευσης 
και αυτή η «εγγύηση» ποιότητας που προσδίδει, να 
γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό ώστε ταυτόχρονα να 
αναδειχθούν και οι εταιρείες που επενδύουν στην 
ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων του. Για 
αυτόν το στόχο έχουμε ήδη ξεκινήσει ημερίδες ανά την 
Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Διαπίστευσης, 
αλλά και έχει εκπονηθεί για το επόμενο χρονικό 
διάστημα μια σειρά επικοινωνιακής προβολής που 
περιλαμβάνει παρουσία και εκδήλωση στην Δ.Ε.Θ. 
και παρουσία σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ταυτόχρονα, έχουμε συνεχή επικοινωνία 
με όλους τους εταίρους μας που είναι ο ΣΕΒ, η HEL-
LASCERT και η HELLASLAB, οι Ενώσεις Καταναλωτών 
και αρκετά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου 
το Ε.ΣΥ.Δ. ως φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, να 
δώσει την ώθηση που χρειάζεται στον όρο Διαπίστευση, 
αλλά και σε όλους τους συνεργάτες μας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Χρήστος Νέστορας: 

Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. 
είναι κομβικός 
για εκατοντάδες 
εταιρείες
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«Η Νέα Δημοκρατία αλλά και η κυβέρνησή μας, έχει 
ταυτιστεί με το ψηφιακό άλμα που έχει πραγματοποιήσει 
η χώρα μας τα τελευταία χρόνια», τονίζει σε συνέντευξη 
της εφημερίδα Karfitsa η Διευθύνουσα Σύμβουλος του 
Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.), 
Γεωργία Ρεμπούτσικα.

Όπως προσθέτει η ίδια «το ΕΣΥΠ δεν θα μπορούσε να μην 
ακολουθήσει. Συνεπώς ανανεώνοντας την ψηφιακή μας 
παρουσία τόσο στον ΕΛΟΤ, όσο και στο ΕΙΜ που ακολουθεί, 
βγαίνουμε στο προσκήνιο και γινόμαστε ανταγωνιστικοί».

Στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) 
περιλαμβάνονται οι 2 λειτουργικές μονάδες του 
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (γνωστού ως 
ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας 
(ΕΙΜ), το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ποιες οι 
αρμοδιότητες των δύο αυτών Οργανισμών που έχετε 
αναλάβει τους τελευταίους 8 μήνες;
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο ΕΙΜ, που από το 1994 
εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης και αν και η σημαντική 
του συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής  οικονομίας 
είναι ιδιαίτερης σημασίας, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. 
Η στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό και οι 
υπηρεσίες διακρίβωσης που παρέχει τόσο σε επιχειρήσεις 
όσο και σε βιομηχανίες συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ποιότητα των προϊόντων ελληνικών και μη. Με τη διενέργεια 
συνεχών δοκιμών υποστηρίζει το εθνικό μετρολογικό 
σύστημα και παράλληλα τηρεί τα εθνικά πρότυπα για 
υλοποίηση των βασικών και παράγωγων μονάδων 
μέτρησης του διεθνούς συστήματος SI. Με το χρόνο όμως 
δυστυχώς υπήρξε μια σημαντική υποστελέχωσή του και 
φθορά τόσο στις εγκαταστάσεις, όσο και στα εργαστήρια που 
λειτουργούν εδώ και 30 περίπου χρόνια. Από την ανάληψη 
των καθηκόντων μου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος κάνω 
μια προσπάθεια σε συνεργασία με το προσωπικό να 
αποκτήσει το ΕΙΜ την εικόνα που του αρμόζει.  

Μια και κάναμε αναφορά στα πρότυπα, θα ήθελα να περάσω 
στο έργο του ΕΛΟΤ που η ανάδειξή του αποτελεί και για 
μένα ένα προσωπικό στοίχημα. 
Ο ΕΛΟΤ έχει περάσει ‘ένδοξες’ στιγμές στο παρελθόν όταν η 
τυποποίηση, τα εργαστήρια και η πιστοποίηση βρίσκονταν 
κάτω από μια ομπρέλα. Από το 1976 που ιδρύθηκε αποτελεί 
το μοναδικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, 
έγκριση και έκδοση αλλά και διάθεση των ελληνικών 
προτύπων. 
Εκτός από τα εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ, και ΕΛΟΤ ΕΝ), διαθέτει 
στο κοινό και διεθνή (ISO & IEC) αλλά  και εθνικά πρότυπα 
άλλων χωρών (DIN, BSI, AFNOR, ANSI κ.α.), τα οποία ο 
καθένας μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά απευθείας 
από τον ΕΛΟΤ. 

Τι έχει αλλάξει στον ΕΛΟΤ τους τελευταίους 8 μήνες 
και πως μπορεί ο απλός πολίτης να ενημερωθεί για το 
έργο του;
Ο ΕΛΟΤ έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί. Ξεκινώντας από 
την αναβάθμιση του site του elot.gr, οι ενδιαφερόμενοι πλέον, 
μπορούν να ανατρέξουν σε πρότυπα αλλά και να μάθουν 
τις διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός. Θέλοντας να 
του δώσουμε  πίσω την παλιά του αίγλη, εστιάσαμε στο 
βασικό μας προϊόν που είναι φυσικά τα ΠΡΟΤΥΠΑ. Μέσω 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το eshop 
του ΕΛΟΤ θα εκσυγχρονιστεί, θα γίνει άκρως λειτουργικό 
και φιλικό προς το χρήστη. Με την ψηφιοποίηση όλων των 
λειτουργιών (από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 
Τεχνικές Επιτροπές μέχρι την αναζήτηση και την αγορά 
προτύπων με το πάτημα ενός κουμπιού) θα επιλύσουμε 
σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης αλλά θα κάνουμε 
πιο προσβάσιμες τις Τεχνικές Επιροπές που εποπτεύει ο 
ΕΛΟΤ στην αγορά. Ένα ακόμα σημείο της επικαιροποίησης 
της τιμολογιακής μας πολιτικής ήταν και η αλλαγή του ΦΠΑ 
στο χαμηλό συντελεστή του 6%. 

Στόχος μας είναι να γίνει γνωστή η χρησιμότητα της 
τυποποίησης και το έργο του ΕΛΟΤ σε όλο τον κόσμο, από 
τους πολίτες μέχρι και τις βιομηχανίες της χώρας μας.
Η Νέα Δημοκρατία αλλά και η κυβέρνησή μας, έχει ταυτιστεί 
με το ψηφιακό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια. Το ΕΣΥΠ δεν θα μπορούσε να μην 
ακολουθήσει. Συνεπώς ανανεώνοντας την ψηφιακή μας 
παρουσία τόσο στον ΕΛΟΤ, όσο και στο ΕΙΜ που ακολουθεί, 
βγαίνουμε στο προσκήνιο και γινόμαστε ανταγωνιστικοί.

Πείτε μας κάποιες από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες 
ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ τον τελευταίο χρόνο;
Το “ξεπάγωμα” των τεχνικών επιτροπών για την δημιουργία 
εθνικών προτύπων προς χάρην της αγοράς και της 
ελληνικής οικονομίας. Την προσέγγιση και την συνεργασία 
με τους  φορείς που κάνουν διαπίστευση, πιστοποίηση 
αλλά και τα εργαστηριακές δοκιμές για την στήριξη της 
τυποποίησης, για την εκπόνηση προτύπων, μιας και αυτοί 
δεν μπορούν να υπάρξουν και να λειτουργούν χωρίς τα 
πρότυπα.  
Τον τελευταίο μήνα βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με 
τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη καθώς εξετάζουμε την έκδοση 
εθνικών προτύπων που θα συμβάλλουν στη θωράκιση της 
εγχώριας βιομηχανίας. Αυτό άλλωστε είναι και ο σκοπός 
που εξυπηρετεί ο εκάστοτε εθνικός φορέας τυποποίησης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του 
Εθνικού Συστήματος Υποδομών 
Ποιότητας μιλάει στην Karfitsa

Γεωργία Ρεμπούτσικα:

Η ΝΔ έχει ταυτιστεί 
με το ψηφιακό 
άλμα που έχει 
πραγματοποιήσει 
η χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια





Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος η ΑΝΑΚΕΜ, 
το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Πρωταρχικοί στόχοι της είναι η 
προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, καθώς και η 
χρήση των δευτερογενών προϊόντων που προκύπτουν από 
την επεξεργασία που υφίστανται. Σημαντικός πυλώνας 
σε αυτήν την προσπάθεια είναι η λειτουργία ενός πυκνού 
δικτύου Μονάδων Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας 
ΑΕΚΚ σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. 
Σήμερα, υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ λειτουργούν 
περισσότερες από 160 μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ 
σε 13 Περιφέρειες και 60 Περιφερειακές Ενότητες της 
χώρας. Στο διάστημα αυτό η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί 
ποσότητες ΑΕΚΚ που ξεπερνούν τους 7.800.000 τόνους, 
παρουσιάζοντας κατακόρυφη μέση ετήσια αύξηση της 
τάξης του 75%.

Μέσα από τις συνεχείς δράσεις της αυτά τα δέκα 
χρόνια λειτουργίας, η ΑΝΑΚΕΜ προάγει την αξία της 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και στέλνει το μήνυμα για την 
ανάγκη της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
και της υιοθέτησης μιας εναλλακτικής διαχείρισης. Στο 
πλαίσιο αυτό, πέρα από τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 
των Μονάδων Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η 
ΑΝΑΚΕΜ λαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλίες, ημερίδες, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις με στελέχη 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διαρκή 
ενημέρωση αναφορικά με την αναγκαιότητα, αλλά 
και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ. Παράλληλα, ευαισθητοποιεί τους πολίτες για 
την ανάγκη καταπολέμησης της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
μπαζών, καθώς και για την επίτευξη των στόχων σχετικά 
με την ανακύκλωση ΑΕΚΚ, την ανάκτηση υλικών και την 
επαναχρησιμοποίησή τους. Το μήνυμα το οποίο επιδιώκει 
να περάσει η ΑΝΑΚΕΜ προς τους πολίτες αλλά και προς 
τους αρμόδιους γύρω από αυτά τα θέματα είναι ότι μέσω 
της ορθολογικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ επιτυγχάνεται η 
προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη της κυκλικής 
οικονομίας και η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. 

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών 
είναι ενθαρρυντικά. Πλέον, Μονάδες Ανακύκλωσης και 
Επεξεργασίας ΑΕΚΚ βρίσκονται σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα. Ταυτόχρονα οι αρμόδιες κρατικές και τοπικές 
αρχές είναι πλήρως ενημερωμένες για την αναγκαιότητα 
αλλά και την υποχρέωσή τους να μεριμνούν για την ορθή 
διαχείριση των ΑΕΚΚ. Το ίδιο και οι εταιρείες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής δημοσίων 
έργων, αλλά ακόμη και ιδιώτες κατασκευαστές. 
Οι πάντες γνωρίζουν πλέον τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις τους και με την συμβολή της ΑΝΑΚΕΜ 
όλο και περισσότεροι συμμετέχουν στην αύξηση των 
ποσοτήτων των Αποβλήτων τα οποία οδηγούνται στις 
Μονάδες Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας. 

Πλέον, κεντρικός στόχος αποτελεί η αξιοποίηση των 
δευτερογενών (ανακυκλωμένων) υλικών τα οποία 
παράγονται στις Μονάδες, μέσω της επιστροφής τους 
στην παραγωγική διαδικασία, της επανάχρησής τους 
δηλαδή, στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. 

Στην επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου επικεντρώνει 
τις προσπάθειές της η ΑΝΑΚΕΜ, υποστηρίζοντας το 
νέο «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» στον πυρήνα του 
οποίου είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους». Σήμερα, 
το ποσοστό των δευτερογενών υλικών και πόρων που 
επιστρέφουν στην οικονομία δεν υπερβαίνει το 15%. 
Επιδίωξη της ΑΝΑΚΕΜ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία 
αγοράς δευτερογενών υλικών ως παραγωγικών πόρων. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται εντατικά σε 
όλη την Ελλάδα, υπηρετώντας αυτόν τον σκοπό, μέσα 
από τις 160 και πλέον Μονάδες Ανακύκλωσης και 
Επεξεργασίας ΑΕΚΚ που λειτουργούν υπό την αιγίδα 
της και τους περισσότερους από 10.000 παραγωγούς 
αποβλήτων με τους οποίους συμβάλλεται ετησίως για 
την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγουν 
στα έργα τους. Είναι ενδεικτικό ότι το 2021 παρέλαβε 
προς επεξεργασία 2.350.700 tn, ενώ διατέθηκαν από τις 
μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ δευτερογενή υλικά της 
τάξης των 1.200.000 tn.

Συγχρόνως, παράλληλα με το περιβαλλοντικό έργο της, 
η ΑΝΑΚΕΜ συνεχίζει και τις κοινωνικές δράσεις της, 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δράσεις 
οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, με έμφαση στην 
προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, αλλά και 
πρωτοβουλίες ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο στη διάρκεια των δύο τελευταίων 
χρόνων η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε στον καθαρισμό 
παράνομων μπαζότοπων σε πολλές περιοχές υψηλού 
οικολογικού ενδιαφέροντος, στην Κεντρική Μακεδονία, 
στην Αττική και στην Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα 
ανέλαβε και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες όπως η 
προσφορά ιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία «Γ. 
Παπανικολάου» και «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, 
η στήριξη προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, η 
ενίσχυση του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ.ο.κ.

Η ΑΝΑΚΕΜ δίνει δυναμικό «παρών» και στην 86η ΔΕΘ, 
στο περίπτερο 10 (stand 27). Εκεί οι επισκέπτες έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δράσεις 
της ΑΝΑΚΕΜ και τις διαδικασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, 
καθώς και να διερευνήσουν δυνατότητες και πεδία 
συνεργασίας.

Οι νέες προκλήσεις στον τομέα 
της διαχείρισης των Αποβλήτων 
Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων
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Περιφερειακές 
Ενότητες 

Περιφέρειες 
της Ελλάδας &

60

Η ΑΝΑΚΕΜ 
διαχειρίστηκε

7.970.000
τόνους ΑΕΚΚ

Eτήσια 
αύξηση 
σε χιλιάδες 
τόνους (tn)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2013 - 6/2022

Αλλάζουμε σελίδα
για το περιβάλλον

και τον άνθρωπο

μονάδες ανακύκλωσης – 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ

>160

ΑΝΑΚΕΜ. 
Υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΑΝΑΚΕΜ επεκτείνει διαρκώς το πανελλαδικό της δίκτυο, 
αυξάνοντας με θεαματικούς ρυθμούς τις ποσότητες που 
διαχειρίζεται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
και στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για τη διαχείριση των 
ΑΕΚΚ. Είμαστε κοντά σε όλα τα τεχνικά έργα της χώρας και 
προσφέρουμε σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη σε κάθε τοπική κοινωνία. Kάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία.  Mέση ετήσια αύξηση 75%  

2013 2014

32 63
2015

80

2016

160

2017

300

2018

620

2019

1035

2020

1900

2021

2350

Ισχυρό 
Πανελλαδικό Δίκτυο
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Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ ανέλαβαν 
την διακυβέρνηση της χώρας το 2019 έβαλαν σε 
πρώτο πλάνο την αντιμετώπιση της τεράστιας 
πρόκλησης του brain drain. Η Ελλάδα από την αρχή 
της οικονομικής κρίσης, και με αποκορύφωμα 
την καταστροφική τετραετία της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, υπέφερε από την «απώλεια» ανθρώπων 
που, ενώ ανήκαν στο παραγωγικότερο κομμάτι της, 
επέλεγαν το δρόμο του εξωτερικού. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας της, η κυβέρνηση 
δρα με στόχο να γίνει η χώρα πρώτη επιλογή, και 
όχι «λύση ανάγκης», για τους νέους ανθρώπους.

Υπάρχει όμως ακόμη ένας εξίσου σημαντικός 
στόχος, του οποίου η επίτευξη αποτελεί 
προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη: Να δοθούν ακόμα περισσότερες 
ευκαιρίες στους νέους που ζουν έξω από την 
πρωτεύουσα και η δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν 
τη ζωή και το επαγγελματικό τους μέλλον στον 
τόπο καταγωγής τους. Προς αυτήν ακριβώς την 
κατεύθυνση έχουν γίνει αξιοσημείωτα βήματα, μέσα 
από τις μεταρρυθμίσεις διάφορων χαρτοφυλακίων. 

Αρχικά, η σημαντική αναβάθμιση των οδικών 
δικτύων στις περιοχές της ελληνικής επαρχίας 
μίκρυνε της αποστάσεις και τους χρόνους των 
ταξιδιών, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τη 
μετακίνηση, και κατ’ επέκταση την οικονομική 
δραστηριότητα μεταξύ των επαρχιακών πόλεων, 
αλλά και τη διασύνδεσή τους με τα αστικά κέντρα.

Στον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε από την 
Κυβέρνηση στις αρχές του 2022, το 97% των 
επενδυτικών σχεδίων αφορούσαν την ελληνική 
περιφέρεια, με τον περιφερειακό χάρτη να έχει 
αυξημένα ποσοστά. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η ψήφισή 
του συνέπεσε χρονικά με τη νέα προγραμματική 
περίοδο του ΕΣΠΑ. Με άλλα λόγια, η μετατροπή της 
περιφέρειας σε φιλόξενο επενδυτικό προορισμό 
αποτελεί βασική επιδίωξη, καθώς η ποσοτική 
και ποιοτική αναβάθμιση των επενδύσεων θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αντάξιες της 
κατάρτισης και της αξιοσύνης των νέων ανθρώπων 
της ελληνικής επαρχίας. Πρωτοποριακή και 
ουσιαστική μεταρρύθμιση αποτελούν, ακόμη, τα 
βιομηχανικά διδακτορικά, που θεσπίστηκαν με το 
πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μέσω του θεσμού αυτού, επιχειρήσεις της 
περιφέρειας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση διδακτορικών φοιτητών από 
περιφερειακά πανεπιστήμια, δημιουργώντας έναν 
ισχυρό δεσμό μεταξύ επιχειρηματικής καινοτομίας 
και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης. Παράλληλα, 
η Κυβέρνηση κινείται αποφασιστικά προς την 
κατεύθυνση της στήριξης των νέων ανθρώπων που 
θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής, επιδιώκοντας τη μετάβαση από το 
μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό 
της αγροτικής επιχείρησης. 

Αυτό, αποδεικνύει στην πράξη ότι η «επένδυση» 
στους νέους ανθρώπους της περιφέρειας αποτελεί 
βασική προτεραιότητά της κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δρόμος μπορεί να είναι 
μακρύς, ωστόσο τα θεμέλια έχουν μπει και είναι 
ισχυρά. 

*Ο Ορφέας Γεωργίου είναι Δικηγόρος και Πρόεδρος 
της ΟΝΝΕΔ

Στον αναπτυξιακό νόμο 
που ψηφίστηκε από την 
Κυβέρνηση στις αρχές 
του 2022, το 97% των 
επενδυτικών σχεδίων 

αφορούσαν την ελληνική 
περιφέρεια, με τον 

περιφερειακό χάρτη να 
έχει αυξημένα ποσοστά.

ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ* Σχέδιο "Αποκέντρωση": 

Οι νέοι της ελληνικής 
περιφέρειας στο 
επίκεντρο
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Για τα νέα δεδομένα στο digital marketing και το πόσο 
σημαντικό είναι κάθε επιχείρηση να στραφεί προς αυτό 
εξήγησε ο Ceo Founder της SIGMA Marketing, Αντώνης 
Σαμουργιαννίδης σε συνέντευξη του στην Karfitsa. «Τα So-
cial Media εξελίσσονται συνεχώς και αν έχεις στην ομάδα 
σου τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να συνδυάσεις τις 
γνώσεις τους  θα πετύχεις την ανάπτυξη», τονίζει.

Πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τομέας 
του marketing και πως έχετε προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα;

Ο τομέας του μάρκετινγκ δεν έχει αλλάξει ακριβώς. Αυτή η 
λεπτή γραμμή ανάμεσα στην Διαφήμιση και το Μάρκετινγκ 
είναι που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια 
τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στα νέα ψηφιακά 
δεδομένα. Δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση σχετικά με το 
«Τι είναι μάρκετινγκ;». Σε μια απλή αναζήτηση στη google θα 
συναντήσετε πολλούς ορισμούς, αυτός που αντιπροσωπεύει 
εμένα παρόλα αυτά είναι πως "Μάρκετινγκ είναι όλες εκείνες 
οι ενέργειες που κάνει μια επιχείρηση για να πετύχει τους 
στόχους της". Το digital marketing έφερε στην αγορά νέα 
δεδομένα, νέα μέσα προβολής και προώθησης. Η διαχείριση 
αυτών όμως χρειάζεται γνώσεις μάρκετινγκ. Σε αυτό το 
λεπτό σημείο λοιπόν ενσωματώνεται και ξεχωρίζει από τους 
ανταγωνιστές της η SIGMA Marketing.

Είναι εύκολο μια επιχείρηση να αναπτύξει δραστηριότητα 
μέσω social media και να έχει κέρδος από αυτό;

Bεβαίως, αρκεί να έχει ΥΠΟΜΟΝΗ - ΕΠΙΜΟΝΗ και ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Εμείς 
σαν SIGMA Marketing βρισκόμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι 
για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πραγματοποιώντας 
όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των 
στόχων. Τα Social Media εξελίσσονται συνεχώς και αν έχεις στην 
ομάδα σου τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να συνδυάσεις τις 
γνώσεις τους  θα πετύχεις την ανάπτυξη. Ένα βασικό keyword που 
αξίζει να τονιστεί, είναι το «Brand Awareness». 
Αποτελεί το Α και το Ω στην επιτυχία των πωλήσεων.

Ποιες εταιρείες πρέπει να στραφούν περισσότερα στα 
διαδικτυακά κανάλια του marketing;

Εν έτη 2022 οφείλεις αν θέλεις να εξελίσσεσαι σαν εταιρία να 
ακολουθήσεις την τεχνολογική εξέλιξη και να εντάξεις την 
επιχείρησή σου στα διαδικτυακά κανάλια. Το ζήτημα είναι να 
σκεφτείς ορθά και αναλύοντας των ορισμό «Social Media Network» 
να φροντίσεις για το κατάλληλο περιεχόμενο. Θα σε βοηθήσω και 
θα σου πω πως αναφέρεσαι σε μια Κοινότητα. Η ενημέρωση αυτής 
ορθά όπως προανέφερα θα φέρει το αποτέλεσμα που θες. Εξάλλου 
η διαφήμιση τι μας λέει; «Δρα ψυχολογικά στον καταναλωτή και του 
δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν». Let's do it!

Ολοένα και 
περισσότερες 
επιχειρήσεις 
εντάσσονται στον 
ψηφιακό κόσμο

Η εταιρεία Sigma 
Marketing παρέχει 
πλήθος υπηρεσιών 

έχοντας παράλληλα μια 
δυνατή και εξειδικευμένη 

ομάδα με γνώσεις

Αντώνης Σαμουργιαννίδης: info@sigmamarketing.eu

2310 644171 & 6908608479

Στρ.Μακρυγιάννη 65, 

Ηλιούπολη/Θεσσαλονίκη

www.sigmamarketing.eu
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Μπορούν να «σωθούν» εταιρείες εάν στραφούν 
με σωστά βήματα προς το digital marketing;

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμπειρικά θα σου πω πως όχι. 
Αν το τελευταίο χαρτί «απελπισίας» είναι το Digital Mar-
keting και δείξουν σε αυτό αδύναμοι χωρίς  ΥΠΟΜΟΝΗ 
και ΕΠΙΜΟΝΗ όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν 
θα αντέξουν τον ανταγωνισμό. Θέλει την δική του «αγάπη» 
το Digital Marketing. Στους κανόνες όμως υπάρχουν και 
εξαιρέσεις. Αξίζει να το δοκιμάσει κανείς!

Ποιες υπηρεσίες παρέχετε;

Η SIGMA Marketing είναι ένα 360°  DIGITAL AGEN-
CY. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε 
επιχείρηση. Όλες οι ενέργειες γίνονται εντός του χώρου 
μας και καλύπτουμε από την διαχείριση των Social Me-
dia, την σχεδίαση και κατασκευή ενός επαγγελματικού 
Website καθώς και Eshop, την σχεδίαση της εταιρικής 
ταυτότητας (λογότυπο, εταιρικά folder, φυλλάδια κτλπ.), 
διαχείριση facebook Ads, διαχείριση Google Ads μέχρι και 
την Συμβουλευτική προσέγγιση.

Οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη 
Θεσσαλονίκη και λαμβάνουν υπηρεσίες 
digital marketing αυξάνονται;

Καθημερινά. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
εντάσσονται στον ψηφιακό κόσμο και εμπιστεύονται 
εξωτερικά διαφημιστικά γραφεία για την ανάπτυξή τους. 
Τους συμφέρει νομίζω καθώς επιλέγουν ένα πακέτο δίχως 
περεταίρω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Έχουν άμεσα 
στο εργατικό δυναμικό τους μια ομάδα ανθρώπων που 
ασχολείται με την επιχείρησή τους.

Με πόσες εταιρείες συνεργάζεστε; Είναι μόνο από 
Θεσσαλονίκη; Πείτε μας μια από τις επιτυχίες 
σας στο ψηφιακό marketing;

Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 70 επιχειρήσεις 
και τα project καθημερινά αυξάνονται. Ιδιαίτερη χαρά 
έχουμε από την συνεργασία μας με την  3η Υγειονομική 
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας με επιτυχία την 
σχεδίαση των προωθητικών της ενεργειών. Φυσικά και οι 
συνεργασίες μας δεν είναι μόνο από Θεσσαλονίκη καθώς 
οι υπηρεσίες μας προσφέρονται πανελλαδικά και όχι μόνο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της SIGMA Marketing είναι οι 
μακροχρόνιες συνεργασίες της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
επιτυχία και χαρά για εμάς να βλέπουμε τα project των 
συνεργατών μας να μεγαλώνουν.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 και 
η οργάνωση της έγινε κατά τα 
χρόνια φοίτησής του Αντώνη 
Σαμουργιαννίδη στην σχολή, 
Εμπορίας και Διαφήμισης(μάρκετινγκ) 
στο  Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 
«Η πτυχιακή μου εργασία με θέμα 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» 
βαθμολογήθηκε με 9.8/10 και 
φυσικά με βοήθησε να μελετήσω 
και να οργανώσω άρτια το Proj-
ect ώστε με την αποφοίτηση μου 
να οραματίζομαι την ένταξη του 
στην αγορά», περιγράφει ο Ceo της 
εταιρείας. «Δύναμη της Sigma Mar-
keting είναι η γνώση. Ξεχωρίζουμε 
στην αγορά καθώς είμαστε σε θέση 
να αναλύσουμε το εκάστοτε project 
επιστημονικά προσαρμόζοντας τις 
γνώσεις μας με σκοπό την ανάπτυξη 
της εκάστοτε εταιρίας. Είμαστε 
ο εξωτερικός συνεργάτης που 
χρειάζονται!».

SIGMA
MARKETING

info@sigmamarketing.eu

2310 644171 & 6908608479

Στρ.Μακρυγιάννη 65, 

Ηλιούπολη/Θεσσαλονίκη
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Η Θεσσαλονίκη και οι ανάγκες της είναι στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησής μας τονίζει σε 
συνέντευξη του στην εφημερίδα Karfitsa, λίγο πριν 
από τα επίσημα εγκαίνια της 86ης ΔΕΘ, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης 
Σταύρος Καλαφάτης. Μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με 
το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας λόγω 
ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας επισημαίνει πως «τα 
αυξημένα δημόσια έσοδα του εφταμήνου, μας βοηθούν, 
χωρίς τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού, στη 
στήριξη νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και αγροτών απέναντι στις εφιαλτικές ενεργειακές 
ανατιμήσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα προς τους οικονομικά 
αδύναμους και τη μεσαία τάξη».

Η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα 
στο επίκεντρο, υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα 
που παραμένουν στην καθημερινή ζωή της πόλης. 
Τι κάνετε για αυτό ; 

Η Θεσσαλονίκη και οι ανάγκες της είναι στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησής μας. Με εντολή του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρούμε 
τις δεσμεύσεις μας και μιλάμε με έργα. Στόχος μας να 
βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών 
μας. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα ένα προς ένα. Για 
παράδειγμα, λύσαμε το πρόβλημα που προέκυπτε 
κάθε χρόνο, με τον καθαρισμό του Θερμαϊκού, με την 
καθιέρωση μόνιμου κονδυλίου, μέσω του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 
Αναδείχτηκε ανάδοχος για τα έργα της Λαχαναγοράς, 
ώστε να δοθεί λύση στην αποχέτευση ομβρίων υδάτων 
σε Δενδροπόταμο, Διαβατά, Στρατόπεδο Γκόνου, 

Καλοχώρι, περιοχές που πλημμύριζαν από τα νερά 
της βροχής, με επισπεύδοντα του έργου την ΕΥΑΘ 
Α.Ε., εποπτευόμενο φορέα του Τομέα Μακεδονίας 
και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΥΑΘ, 
παράλληλα, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον 
ανάδοχο του έργου της βελτίωσης του διυλιστηρίου 
νερού της Θεσσαλονίκης, κάτι που σημαίνει ότι θα 
διπλασιαστούν οι ποσότητες που θα καταλήγουν στο 
σύστημα ύδρευσης της πόλης. Προσθέστε σε αυτά το 
διπλασιασμό του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, 
την ολοκλήρωση των έργων του μετρό σε ποσοστό 85%, 
την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων και την 
ένταξη έργων μικρής κλίμακας (όπως η υπογειοποίηση 
κάδων, ή δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς 
όφελος του πολίτη) στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 
κι άλλα ανάλογα προγράμματα, αλλά και την επίλυση 
του θέματος που αντιμετώπιζαν με τις ιδιοκτησίες 
τους, επί δεκαετίες, 400 οικογένειες της περιοχής 
Μετεώρων, στην οποία επίσης συμμετείχα.

Πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομής στη 
Θεσσαλονίκη και πώς απαντάτε στις επικρίσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ που λέει πως παρότι υπήρχαν ώριμα έργα, 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέτρεψε ό,τι βρήκε;

Στα τόσα ψεύδη δεν διστάζουν να το προσθέσουν κι 
αυτό.  Για ποια ανατροπή μιλάνε; Όλα τα μεγάλα έργα 
υποδομής είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το έργο του 
Μετρό είναι στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης. Προχωρά 
το FlyOver, έργο που αναμένεται να δώσει σημαντική 
ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Έχει 
ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται ανάδοχος μέχρι το 
τέλος του έτους. 

Η σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμανιού, που το θα 
αναδείξει σε διαμετακομιστικό κόμβο, μετά από χρόνια 
καθυστερήσεων, βρίσκεται ήδη στη Β' φάση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου. Προχωρά ο διαγωνισμός για 
το μεγαλύτερο δημόσιο έργο όλων των εποχών (1,68 
δις ευρώ), τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη - 
Τοξότες, αναβαθμίζοντας πλήρως τη σιδηροδρομική 
σύνδεση της πόλης με την ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Προχωρούν και οι εργασίες για την αναβάθμιση 
του δικτύου Θεσσαλονίκη-Ειδομένη. Παράλληλα, έχει 
ήδη δημοπρατηθεί με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού 
διαλόγου και αναμένεται ο ανάδοχος στις αρχές του 
2023, για το δίκτυο προαστιακού σιδηρόδρομου που 
θα καλύψει περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Ανησυχείτε, κύριε Υπουργέ, ότι η εμπρηστική 
ρητορική της Τουρκίας μπορεί να μεταφερθεί και 
επί του πεδίου και να οδηγήσει σε μια επανάληψη 
όσων συνέβησαν την άνοιξη του 2020 στον Έβρο;

Υπάρχει ήδη αυξανόμενη πίεση για παράνομη είσοδο 
μεταναστών στη χώρα μας τόσο από τα χερσαία όσο 
και από τα θαλάσσια σύνορά μας. Υποκινείται -όπως 
ματυρούν οι ίδιοι οι μετανάστες- από τις τουρκικές 
Αρχές. Έχουν γνώση οι φύλακες και έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους. Συνεχίζουμε να φυλάσσουμε 
τα σύνορά μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, 
με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο. Συνεχίζουμε να διασώζουμε χιλιάδες ζωές σε 
στεριά και θάλασσα.Και βέβαια είμαστε έτοιμοι και 
αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τα δίκαια 
και τα δικαιώματά μας.
• Ολόκληρη την συνέντευξη του Υπ. Μα-Θρα. Σ. 
Καλαφάτη μπορείτε να το διαβάσετε στο 
www.karrfitsa.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Καμία 
ανατροπή στα 
χρονοδιαγράμματα 
των μεγάλων έργων

Τα αυξημένα δημόσια έσοδα του εφταμήνου, μας 
βοηθούν, χωρίς τον κίνδυνο δημοσιονομικού 

εκτροχιασμού, στη στήριξη νοικοκυριών, 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών 

Ο υφυπουργός εσωτερικών 
Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος 
Καλαφάτης στην «Κ»
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ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ 
ΓΕΡΑΝΗ* 

Όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία  - αυτό δεν αφορά 
μόνο τις ροές υλικών αλλά και τις ροές της ενέργειας. 
Ιδιαίτερα σήμερα, με όσα γίνονται στον πόλεμο στην 
Ουκρανία και τις εξωφρενικές τιμές της ενέργειας, γίνεται 
ξεκάθαρο ότι κάθε χώρα είναι αναγκασμένη να εξαντλήσει 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης αλλά και τις δυνατότητες 
αξιοποίησης υφιστάμενων ενεργειακών πόρων.  

Στον πυρήνα της στροφής προς την κυκλική οικονομία 
βρίσκεται η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, 
δηλαδή ο εντοπισμός νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων για 
παραγωγή προστιθέμενης αξίας από υλικά και προϊόντα 
που έτσι και αλλιώς έχουν παραχθεί και ολοκληρώνουν 
τον κύκλο ζωής τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα μεγάλο 
μέρος των ρευμάτων που συνιστούν τα στερεά απόβλητα 
δεν είναι δυνατό να ανακυκλωθεί. 

▶ Άλλα δεν είναι τεχνολογικά εφικτό να ανακυκλωθούν 
όπως πχ τα προϊόντα με PVC και οι συσκευασίες 
πολυστυρενίου  
▶ Άλλα δεν είναι οικονομικά εφικτό να ανακυκλωθούν 
όπως πχ πολλά πλαστικά παιχνίδια
▶ Άλλα δεν είναι περιβαλλοντικά σκόπιμο να 
ανακυκλωθούν όπως πχ λερωμένα χαρτιά και χαρτόνια, 
φθαρμένα δέρματα και χρησιμοποιημένα κουτιά από 
συσκευασίες τροφίμων

Η ενεργειακή αξιοποίηση ρευμάτων όπως τα παραπάνω 
προσθέτει άλλο ένα στάδιο άντλησης ενεργειακών πόρων 
από υλικά που σε άλλη περίπτωση θα βρεθούν στις 
χωματερές και θα πάνε απολύτως χαμένα.

Τι μάθαμε από την περίοδο της πανδημίας; Τι μάθαμε 
από τα μνημόνια; Τι μαθαίνουμε από τον πόλεμο της 
Ουκρανίας; Μαθαίνουμε με τον σκληρό τρόπο ότι κάθε 
χώρα, κάθε περιφέρεια, οφείλει να αυξήσει την αυτάρκεια 
και την ανθεκτικότητα της. Η ενεργειακή αξιοποίηση 
υπολειμμάτων και υλικών που δεν ανακυκλώνονται είναι 
στοιχείο ενίσχυσης της αυτάρκειας και της ανθεκτικότητας 
των επωφελούμενων περιοχών. Για να το θέσω αλλιώς: 
από την πρόταση μας « Εγνατία Διαχείρισης Αποβλήτων» 

μπορούν να παραχθούν 30 MW ενέργειας ικανά να 
καλύψουν τις ανάγκες 70-80.000 χιλιάδων νοικοκυριών. 
Υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που στις σημερινές 
συνθήκες μπορεί να πει «δεν πειράζει, τι να την κάνουμε 
αυτή την ενέργεια, ας τα θάψουμε καλύτερα» ;
Ένα ειδικό θέμα είναι αυτό των πλαστικών. Μιλάνε σε 
όλο τον κόσμο για το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης 
της θάλασσας από τα πλαστικά. 10-12 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικά καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα 
και στα ποτάμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στη 
θαλάσσια ζωή και τις παράκτιες κοινότητες. Γιατί γίνεται 
αυτό; Πρώτον, διότι σε πολλές χώρες απουσιάζουν 
υποδομές ανακύκλωσης. Μια καλύτερη ματιά στα στοιχεία 
δείχνει όμως σημαντικές διαρροές και από χώρες με 
αναπτυγμένα συστήματα – και σε αυτή την περίπτωση τα 
πλαστικά που οδηγούνται στους ωκεανούς είναι ακριβώς 
αυτές οι κατηγορίες που δε μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Αυτά τα πλαστικά οδηγούνται τελικά προς ταφή και είτε 
από τις διαδικασίες συλλογής μεταφοράς, είτε από τους 
χώρους ταφής, με ισχυρούς ανέμους ή δυνατές βροχές 
τα στέλνουν στη θάλασσα και τα ποτάμια.

Διότι η αλήθεια είναι ότι ένα ποσοστό της τάξης 
τουλάχιστον του 40% από τα πλαστικά των αποβλήτων 
δεν γίνεται να ανακυκλωθούν. Αν δε θέλουμε αυτά 
τα πλαστικά να καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον 
πρέπει να μην οδηγούνται προς ταφή – και εφόσον ως 
πλαστικά έχουν υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, η μόνη 
ενδεδειγμένη λύση, όπως και σε όλη την ΕΕ, είναι αυτά να 
οδηγηθούν προς ενεργειακή αξιοποίηση. Το παράδειγμα 
της περιόδου της πανδημίας είναι χαρακτηριστικό: ενώ 
εμείς γεμίζουμε τους ΧΥΤΑ και στέλνουμε στα ΚΔΑΥ 
μάσκες, γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό που φέρει 
υγειονομικούς κινδύνους και σε καμία περίπτωση δεν 
ανακυκλώνεται, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες αυτό 
το υγειονομικά επικίνδυνο ρεύμα απλώς καίγεται στις 
μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Εμείς είναι θέμα 
χρόνου να το βρούμε στις θάλασσες και τα ποτάμια, 
ενώ αυτοί θα έχουν εγκλωβίσει όλους τους ρύπους στις 
στάχτες που και αυτές θα αξιοποιηθούν για οδοποιϊα.

Η νοοτροπία μας ανάγκασε ως χώρα να παίρνουμε πάντα 
ημίμετρα με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στις μέρες 
μας διαιωνίζοντας και διογκώνοντας το πρόβλημα αντί 
να το έχουμε λύση  οριστικά. Η Εγνατίας Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, μια ιδέα που πρακτικά φέρνει στην πατρίδα 
μας την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Μια 
ιδέα που έπαψε πια να κοιτά τα απορρίμματα ως κάτι 
που πρέπει να το θάψουμε, αλλά να τα αντιμετωπίζει ως 
πρώτη ύλη που στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας 
μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Με αυτό τον 
τρόπο λοιπόν θα πετύχουμε και τον ουσιαστικό στόχο 
μας που είναι πλέον η οριστική λύση στα προβλήματα 
Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων (αλλά και στην 
υποχρέωση μας, τον αναμφίβολα σημαντικό στόχο που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 10% της ταφής (σας 
υπενθυμίσω πως μέχρι πριν λίγο καιρό, το 2018 η ταφή 
στην χώρα μας ήταν πάνω του 80%).

Η «Εγνατία διαχείρισης απορριμμάτων» δίνει την 
οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων 
αλλά συμβάλει από την μεριά της και στην μετά λιγνίτη 
εποχή για την πατρίδα μας ως προς την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν όλα αυτά ενταχθούν και στο πλαίσιο ενός πάρκου 
κυκλικής οικονομίας (ενός εργαλείου που στόχο 
έχει να συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας), η ενεργειακή αξιοποίηση είναι 
μία άκρως απαραίτητη και αναγκαία δράση με στόχο 
την ανάκτηση των δευτερογενών πρώτων υλών στο 
πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης «οικοσυστήματος» 
περιβαλλοντικής βιομηχανίας και μεταποίησης. 

Αν πραγματικά θέλουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
κοινωνία που θα στρέφει τη ματιά της στην κυκλική 
οικονομία οφείλουμε να συνεργαστούμε να αφήσουμε 
πίσω μας δεκαετίες περιβαλλοντικών εγκλημάτων 
και παραβάσεων και να κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο 
επανάχρησης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 
προστασίας των ελληνικών οικοσυστημάτων. 

• Ο Μιχάλης Γεράνης είναι Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας, Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 

Η νοοτροπία μας ανάγκασε ως 
χώρα να παίρνουμε πάντα ημίμετρα 
με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει 
στις μέρες μας διαιωνίζοντας και 

διογκώνοντας το πρόβλημα αντί να 
το έχουμε λύση  οριστικά

Ο ρόλος της 
ενεργειακής 
αξιοποίησης στην 
κυκλική οικονομία



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ*

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταδίδει 
μέσω της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 
μήνυμα ότι η Ελλάδα προχωρά, και προχωρά ψηφιακά. 
Στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν μέσω της 
διαδραστικότητας με μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες 
του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν σχεδιαστεί με 
επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και με το 
έργο των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. 
Η ανθρωποκεντρική κατεύθυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού που προωθεί το Υπουργείο τα τελευταία 
τρία χρόνια είναι εμφανής σε πολλές εκφάνσεις της 
καθημερινότητας του πολίτη. Ενδεικτικά, αναφέρουμε 
μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία που τέθηκαν σε 
λειτουργία τον τελευταίο χρόνο, όπως το myHealth app 
και το myAuto, τα οποία τυγχάνουν πολύ σημαντικής 
ανταπόκρισης.  Ακόμη, μέσω των live υπηρεσιών όπως 
τα myKEPlive και myEFKAlive  και της διαδικασίας 
των ψηφιακών ραντεβού, διευκολύνονται καθημερινά 
χιλιάδες πολίτες εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. 
Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το GOV.gr Wallet, δηλαδή

ψηφιακά αντίγραφα του διπλώματος και της ταυτότητάς 
μας, απλουστεύουμε την καθημερινότητά μας. Από 
όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, βλέπουμε ότι 
το κράτος αλλάζει, ο δημόσιος τομέας καινοτομεί και 
βοηθά τους πολίτες να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες, 
ενώ παράλληλα και ο ιδιωτικός τομέας ενθαρρύνεται από 
το παράδειγμα του κράτους και εξελίσσεται ψηφιακά.
Για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός συνιστά μια οριζόντια 
και αναπτυξιακή πολιτική, και τελικά μια εξ ορισμού 
κοινωνική πολιτική όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτική αυτή διευκολύνει 
την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, 
ενθαρρύνει την καινοτομία και εξοικονομεί χρόνο και 
πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαμε στις αρχές 
Ιουλίου το «Μίτος», το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών που 
αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για την Δημόσια 
Διοίκηση. Αναμένεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση της 
εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας.

Στο «Μίτος», που αυτή τη στιγμή λειτουργεί πιλοτικά,  θα 
καταγραφούν σταδιακά όλες οι διαδικασίες του Ελληνικού 
Δημοσίου, και το Μητρώο θα παρέχει στους πολίτες όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές 
διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα 
νομοθεσία καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης των 
διαδικασιών. 
Σε αυτό το διαρκώς αναβαθμιζόμενο ψηφιακά περιβάλλον, 
η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να πρωτοπορήσει και να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Το γεγονός ότι εταιρείες όπως η Pfizer, η De-
loitte, η Deutsche Telecom και πολλές άλλες επιλέγουν να 
επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία 
ευρύτερα αποτελεί, σίγουρα, ένα είδος επιβράβευσης  
για την ψηφιακή πρόοδο που σημείωσε η χώρα, αλλά 
παράλληλα, και αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που 
γίνεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της δυναμικής που 
διαθέτει η περιοχή στον τομέα της τεχνολογίας, με ένα 
οικοσύστημα καταξιωμένων εταιρειών και σύγχρονων 
start-ups. 
• Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι Υπουργός Ψηφιακής 
Μεταρρύθμισης 
 

Σε ένα διαρκώς αναβαθμιζόμενο 
ψηφιακά περιβάλλον, η 

Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να 
πρωτοπορήσει και να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προχωράμε 
μπροστά, 
προχωράμε 
ψηφιακά



Η οικονομία, η ποιότητα 
και η φροντίδα περιβάλλοντος 

πάνε πακέτο... 

πάνε FISIKON!

• Σημαντικά οικονομικότερο συγκριτικά με τα άλλα συμβατικά καύσιμα 
• Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου • Φιλικό προς το περιβάλλον 

ΙΔΑΝΙΚΉ ΛΎΣΉ ΓΙΑ ΙΔΙΏΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 ΔΙΑΡΚΏΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΌΜΕΝΌ ΔΙΚΤΎΌ
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ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΣΟΥΤΗ* 

Η 86η ΔΕΘ διοργανώνεται σε μια δύσκολη συγκυρία 
λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και των επιπτώσεών της στις διεθνείς τιμές 
της ενέργειας και των καυσίμων που μετακυλίονται στις 
τιμές σχεδόν όλων των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό το 
πληθωριστικό κύμα «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα 
των νοικοκυριών και η συσχετιζόμενη με τον πληθωρισμό 
πρόσθετη αβεβαιότητα δυσχεραίνει κάθε επιχειρηματική 
και επενδυτική πρωτοβουλία.
Στη χώρα μας, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα 
θετικές εξελίξεις που λειτουργούν ως ανάχωμα στις 
αρνητικές πιέσεις της διεθνούς οικονομίας. 
Η καλή πορεία τόσο των εξαγωγών όσο κυρίως του 
τουρισμού δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για τη 
συνέχιση της αναπτυξιακής ορμής που ξεκίνησε την 
περασμένη χρονιά. 
Επιπλέον, ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση αναμένεται να 
δώσουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου 
ΕΣΠΑ που έχουν ήδη αρχίσει να αξιοποιούνται. Πέραν 
της τόνωσης της αγοράς, τα κονδύλια αυτά μπορούν 
να στηρίξουν τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα για 
να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να χτίσει ένα 
ισχυρότερο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. 

Τα κονδύλια αυτά (περί τα 77 δις) θα κινητοποιήσουν 
επιπρόσθετους ιδιωτικούς πόρους με στόχο την αύξηση 
του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και δημιουργία 180.000-
200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026. Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο που έχει 
διατεθεί ποτέ στη χώρα μας. 
Άρα πρέπει να δούμε τα κεφάλαια αυτά ως μια μοναδική 
ευκαιρία ανάταξης της οικονομίας μας. Όλοι γνωρίζουμε 
καλά ότι σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της 
τρέχουσας συγκυρίας η βελτίωση των επιχειρηματικών 
προσδοκιών είναι καθοριστικής σημασίας για την 
προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών γενικότερα.  
Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης απαιτεί 
προσπάθεια από όλους μας: Κυβέρνηση, τραπεζικό 
σύστημα, Επιμελητήρια και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
Η προσπάθεια αυτή είναι μονόδρομος, αν θέλουμε η 
ελληνική οικονομία να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο 
σημερινό δυσμενές διεθνές περιβάλλον, που είναι ρευστό 
και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 
Η επιτυχία, ωστόσο, δεν είναι δεδομένη, επειδή υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι. 

Είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, αλλά 
τελικά δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την κρίση χρέους 
και τα μνημόνια. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά θα κριθεί 
από τέσσερις βασικούς παράγοντες. 
• Πρώτος -και σημαντικότερος- είναι η πολιτική 
σταθερότητα 
• Δεύτερος παράγοντας είναι το κατά πόσο η δημόσια 
διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις θα 
μπορέσουν να συντονιστούν και να συνεργαστούν, ώστε 
οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε παραγωγικές 
επενδύσεις. 
• Τρίτος παράγοντας είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν και 
μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους. 
• Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει ο παράγων χρόνος. Πρέπει 
να κινηθούμε γρήγορα για να μην μείνει αναξιοποίητο 
ούτε ένα Ευρώ καθώς όλα τα έργα και επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. 

• Ο Ιωάννης Μασούτης είναι πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Τα κεφάλαια του 
Ταμείου Ανάκαμψης 
ευκαιρία ανάτασης 
της ελληνικής 
οικονομίας 

Η καλή πορεία τόσο των εξαγωγών 
όσο κυρίως του τουρισμού 

δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας 
για τη συνέχιση της αναπτυξιακής 

ορμής που ξεκίνησε την περασμένη 
χρονιά. 
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Η νέα πραγματικότητα της Ελλάδας απαιτεί γρήγορα 
αντανακλαστικά, σύγχρονες επιλογές που θα βασίζονται 
στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στις επενδύσεις 
προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και δη οι 
μικρομεσαίες.
Η πορεία αυτή, δεν είναι εύκολη και δεν είναι 
«χαρτογραφημένη». Βιώνουμε συχνά τις δυσκολίες 
αλλά και τα εμπόδια από ξεπερασμένες νοοτροπίες και 
ιδεοληψίες σε κάθε αναπτυξιακή δράση που υλοποιείται 
απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις, όπως η εκτίναξη των διεθνών τιμών στην 
ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η γενικότερη ακρίβεια που 
ταλανίζει το σύνολο των πολιτών θέτοντας σε κίνδυνο 
το μικρομεσαίο επιχειρείν, που ήδη έχει περιορίσει τα 
περιθώρια κέρδους.
Με «όχημα» το ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο εθνικό 
σχέδιο ανάκαμψης, με «οδηγό» την τάχιστη εισαγωγή της 
ψηφιακής τεχνολογίας σε κάθε κλάδο, με την καινοτομία 
σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας και με σύμμαχο 
τα χρηματοδοτικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και

του ΕΣΠΑ 2021-27, πρέπει να οδηγηθούμε στη μετάβαση 
της ψηφιακής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε αυτή 
την προσπάθεια η περιφέρεια δεν θα πρέπει να μείνει στα 
μετόπισθεν. Αντιθέτως θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. 
Είναι επιτακτική ανάγκη η περιφέρεια να «επανεκκινήσει» 
ψηφιακά, καινοτομώντας, ενισχύοντας την παρουσία 
της, επενδύοντας σε τομείς που θεωρούνται 
‘χρυσοφόροι’ όπως για παράδειγμα η μεταποίηση και ο 
αγροδιατροφικός.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες ανά 
περιφέρεια αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Βασική προϋπόθεση η στήριξη του μικρομεσαίου 
επιχειρηματία, προκειμένου να έχει δυνατότητα για 
αυξημένη τραπεζική ρευστότητα, καταβολή λιγότερων 
φόρων και επιπρόσθετα να μην έρχεται αντιμέτωπος με 
τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας. Παράλληλα απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα του επιχειρείν είναι 
η ενημέρωση για τις νέες επαγγελματικές/επενδυτικές 
ευκαιρίες και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η πρότασή μας δίνει έμφαση στον διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και το κράτος, στη διαφάνεια 
των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο επενδύσεων και 
στη νέα σύγχρονη «ψηφιακή» σχέση του πολίτη, του 
φορολογούμενου και του καταναλωτή.

Ο κύκλος που ξεκινάει με το Ταμείο Ανάκαμψης οφείλει 
να είναι πιο ρεαλιστικός, να προσανατολιστεί προς 
όφελος του μικρομεσαίου επιχειρείν, με τις δανειακές 
και ενεργειακές συνιστώσες να αποτελούν την κύρια 
στόχευση των δράσεων.

Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε την 
επιμελητηριακή πολιτική στήριξης των μελών μας σε όλα 
τα επίπεδα αναλαμβάνοντας δράση και πρωτοβουλίες 
που στο επίκεντρό τους έχουν πάντα την ενίσχυση και 
αναβάθμιση του μικρομεσαίου επιχειρηματία.  

• Ο Αναστάσιος Καπνοπώλης είναι πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΚΑΠΝΟΠΩΛΗ* Ψηφιακή τεχνολογία : 

Το κλειδί για 
περιφερειακή ανάπτυξη 



Οργανισμός
Τουρισμού
Θεσσαλονίκης

Παραγωγή
προωθητικών
βίντεο

Συμμετοχή
σε εξωτερικές
παραγωγές

Η αυθεντικότητα θα προσελκύσει τον 
ταξιδευτή του μέλλοντος

- Βούλα Πατουλίδου, Πρόεδρος Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Ο πολιτισμός μας, τα αυθεντικά τοπικά χαρακτηριστικά μας και 
κυρίως οι άνθρωποι, είναι τα ισχυρά ατού της Θεσσαλονίκης, που 
θα πρέπει να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε.

THESSALONIKI TOURISM ORGANISATION
www.thessaloniki.travel

Ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού κρουαζιέρας

Υποστήριξη διεθνών συνεδρίων

Ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού

Υποστήριξη 16 δημοσιογραφικών ταξιδιών

Έντυπη και online προβολή σε διεθνή και τοπικά μέσα

Στρατηγική
πολυεπίπεδων δράσεων

Δράσεις προβολής της
Θεσσαλονίκης

107

3 Διακρίσεις
Χρυσό βραβείο
στην κατηγορία

Destination Branding

30.000
unique visitors /Month

4k likes 

7k Subscribers
      /Month 

27k followers

45k likes

Ψηφιακό 
Προφίλ

Τουριστικό Portal
σε 9 γλώσσες 

www.thessaloniki.travel

@thessalonikitravel

@thessaloniki.travel

@mythessaloniki
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Ανάπτυξη της 
περιφερειακής 
βιομηχανίας με 
ορθή αξιοποίηση 
πόρων

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΚΗ* 

Η υλοποίηση κάθε είδους 
παραγωγικών επενδύσεων πρέπει 

να είναι μια από τις προτεραιότητες 
για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά 
ειδικότερα της Θεσσαλονίκης και 
ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.  

Ευτυχώς για τη χώρα μας, στο τέλος του Ιουλίου 
του 2022 η Ελλάδα απέκτησε – επιτέλους – τη δική 
της «Εθνική Στρατηγική» για τη βιομηχανία και το 
αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, κατ’ αρχήν 
θα υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις και θα 
αμβλυνθεί το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας 
βιομηχανίας και μεταποίησης που είναι η εύρεση 
μεσαίων στελεχών με τεχνικές γνώσεις και ανάλογες 
δεξιότητες. Είναι το κρίσιμο σημείο για την εγχώρια 
βιομηχανία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις και τις δυο μεγάλες προσαρμογές: τον 
ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ο ΣΒΕ ως υπεύθυνος 
εθνικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει ότι τα 
κονδύλια χρηματοδότησης της ανάπτυξης από 
τώρα και για τα επόμενα επτά χρόνια, θα πρέπει να 
κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση 
επενδύσεων και μάλιστα παραγωγικών επενδύσεων. 

Ουσιαστικά:
• η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, 
• η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας για την 
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
• ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής 
διαδικασίας των επιχειρήσεων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, και,
• η εύστοχη αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση, 
κλπ, 
μπορούν να γίνουν πράξη μέσω του συνδυασμού 
των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το 
νέο ΕΣΠΑ.
Η υλοποίηση ακριβώς κάθε είδους παραγωγικών 
επενδύσεων πρέπει να είναι μια από τις 
προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά 
ειδικότερα της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της 
Βόρειας Ελλάδας.  
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση μετά την έμπρακτη

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής 
βιομηχανίας, αφορά στη χρηματοδότηση του 
πρωτογενή τομέα, ο οποίος για τη Θεσσαλονίκη και 
τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός. Ο ΣΒΕ 
υποστηρίζει την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ 
του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης και γι’ 
αυτό θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και 
του ΕΣΠΑ μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο 
έλλειμμα και έτσι να παραχθούν μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν 
εξαιρετική απήχηση στις διεθνείς αγορές. 
Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Στρατηγική για τη 
βιομηχανία και τα σημαντικού ύψους χρηματοδοτικά 
εργαλεία μπορούν πράγματι να τοποθετήσουν τη 
μεταποιητική δραστηριότητα της χώρα μας στο 
επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό 
που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση που θα 
οδηγήσει την πατρίδα μας στη δημιουργία πολλών, 
σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
• Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

Βήμα βήμα ο νέος 
φράχτης στον 
Έβρο 

Στο σχέδιο «Ακρίτας» 
εντάσσεται η επέκταση 
του τεχνητού εμποδίου 
στην ελληνοτουρκική 
μεθόριο που σχεδιάζεται 
να ξεκινήσει από το 
Σουφλί 



Τμηματική κατασκευή 
 
Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την κατασκευή φράχτη επιπλέον 
140 χιλιομέτρων, για να καλυφθούν ουσιαστικά 
όλα τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό, η κατασκευή του έργου θα γίνει βήμα βήμα 
και ανάλογα με τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα, 
είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους. Η 
μέθοδος stepby step θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο εργολάβο που θα 
αναδειχτεί από τον διαγωνισμό, όπως ανακοίνωσε ο 
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό σημαίνει 
πως σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί η κατασκευή των 35 
χιλιομέτρων, για τα οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ήδη υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και η τελική έγκριση 
έναρξης των διαδικασιών. Έτσι θα καλυφτεί το τμήμα 
των συνόρων που χαρακτηρίζεται «κόκκινο» από τις 
συνοριακές αρχές.  
Μόλις διασφαλιστούν και άλλα χρήματα που θα 
διατεθούν για την ανέγερση έτερου τμήματος, θα 
ακολουθήσει νέα κατασκευή που θα έχει προβλεφθεί 
στην ίδια σύμβαση. Το τμήμα που θα καλυφτεί στη 
δεύτερη φάση θα προκύψει από τις επιχειρησιακές 
αναλύσεις της περιόδου εκείνης και αφού κριθεί πού 
και εάν θα υπάρχει πρόβλημα. 
Άλλωστε μπορεί τα άλλα τμήματα του φράχτη να ήταν 
εύκολο να κατασκευαστούν, δεδομένου ότι το πρώτο 
του βορείου Έβρου περιλαμβάνει μόνον το χερσαίο 
σύνορο και το δεύτερο στις Φέρες επίσης η ξηρά 
διαδέχεται το ποτάμι, σε αυτά όμως υπάρχουν διάφορα 
εμπόδια. Το βασικότερο είναι ότι σε ορισμένα σημεία η 
σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται ακριβώς δίπλα στο 
ποτάμι. Μάλιστα σε εποχές που ο Έβρος πλημμύριζε 
η γραμμή καλυπτόταν από νερά. Η πρόταση είναι να 
μεταφερθεί η γραμμή προς το εσωτερικό του νομού, 
πιο κοντά στην εθνική οδό. Ακόμη, η πρόσβαση των 
ντόπιων στο ποτάμι στην περίπτωση που αποκλειστεί ο 
Έβρος θα δημιουργήσει ζητήματα που σχετίζονται με την 
αλιεία, όπως και την άρδευση των καλλιεργειών τους. 
«Είναι θέματα που θα απασχολήσουν τους μελετητές», 
έλεγαν παράγοντες των συνόρων», προσθέτοντας πως 
εφόσον έχει δοθεί από την κυβέρνηση το «πράσινο 
φως» τέτοια προβλήματα μπορούν να λυθούν.  

Σε μήκος 35 χιλιομέτρων ένθεν και ένθεν του Σουφλίου, 
σχεδιάζεται η πρώτη επέκταση του φράχτη στον Έβρο, 
που έχει αποφασιστεί από το ΚΥΣΕΑ να φτάσει μέχρι τα 
140 χιλιόμετρα. Το νέο τμήμα αναμένεται να προστεθεί 
στο κομμάτι των 12,5 χιλιομέτρων που κατασκευάστηκε 
πρώτα στην περιοχή των Καστανιών και δέχτηκε την 
πίεση της κρίσης του Μαρτίου 2020, αλλά και στο 
επόμενο σύγχρονο τμήμα των 27 χιλιομέτρων στην 
περιοχή των Φερών.  
«Ο Έβρος δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση στο συγκεκριμένο 
τμήμα των συνόρων. Εκεί ένας φράχτης θα μείωνε 
κατά πολύ την προσέγγιση διακινητών, που προωθούν 
μετανάστες και πρόσφυγες», έλεγε παράγοντας των 
συνόρων που γνωρίζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
από τα συναρμόδια υπουργεία για την κατασκευή του 
νέου τεχνητού εμποδίου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στην επίσκεψή του την περασμένη 
Τρίτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης 
Θεοδωρικάκος επέλεξε να επισκεφτεί το στρατιωτικό 
φυλάκιο που βρίσκεται στο ύψος της Μάνδρας, όπου 
θα σχεδιαστεί η πρώτη επέκταση του φράχτη. Εκεί 
υπάρχουν εγκαταστάσεις και ο νομός δέχεται μεγάλη 
πίεση.  Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε στο 
ΚΥΣΕΑ η περιοχή που δέχεται την έντονη πίεση των 
μεταναστευτικών ροών μετά την κρίση των Καστανιών 
είναι βόρεια του Σουφλίου και ειδικότερα σε Λάβαρα, 
Κισσάριο και Αμόριο και νότια αυτού σε Κορνοφωλιά, 
Λυκόφη και Δαδιά. Η εγκατάσταση φράχτη στο 
συγκεκριμένο τμήμα των περίπου 35 χιλιομέτρων 
εκτιμούν οι αρχές των συνόρων ότι θα τους λύσουν 
τα χέρια για να επικεντρωθούν στην καλύτερη φύλαξη 
του υπόλοιπου τμήματος. Άλλωστε αυτή την περίοδο 
η πίεση στην περιοχή είναι έντονη και είναι σε πλήρη 
εφαρμογή το σχέδιο «Ακρίτας», το οποίο ουσιαστικά 
αποτελεί συνέχεια του σχεδίου «Ασπίδα» που 
υλοποιείται στον Έβρο από την αστυνομία για τη φύλαξη 
των συνόρων από κάθε είδους πίεση. Το συγκεκριμένο 
σχέδιο εφαρμόστηκε ειδικά στην κρίση των Καστανιών.  
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Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι –κατά 

μέσο όρο- πολύ μεγαλύτερες από 
εκείνες που δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά

Εξωστρέφεια 
σημαίνει 
ανάπτυξη 

ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ* 

Είναι πλέον δεδομένο πως ζούμε στην εποχή 
του ψηφιακού μετασχηματισμού και της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Η τεχνολογία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, 
τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική 
μας ζωή. Για εμάς τους εξαγωγείς δε, η μετάβαση 
αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική και παρεμβατική στη 
δουλειά μας. Επιχειρούμε σε πολλές και διαφορετικές 
αγορές και καλούμαστε να ανταγωνιστούμε ξένες 
επιχειρήσεις που –πολλές φορές- είναι πολύ 
μεγαλύτερες, με περισσότερους πόρους στη 
διάθεσή τους και τεχνολογικά πιο προηγμένες. Το 
να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί λοιπόν 
και να λειτουργούμε με βάση τα διεθνή πρότυπα, 
αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα.

Για εμάς εξωστρέφεια σημαίνει ανάπτυξη. Μελέτες 
έχουν αποδείξει ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι 
–κατά μέσο όρο- πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην εγχώρια 
αγορά. 

Είναι εκείνες που απασχολούν περισσότερο και 
πιο εξειδικευμένο προσωπικό, πραγματοποιούν 
επενδύσεις και πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό μεταφέροντας τεχνογνωσία και 
στις μικρότερες επιχειρήσεις. Η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση ξεκινάει από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις 
και γι’ αυτό θέλουμε όλο και περισσότερες –και 
ιδιαίτερα μικρομεσαίες- να αναπτύξουν εξαγωγική 
δραστηριότητα. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει κάποιες πολύ 
σημαντικές επενδύσεις έντασης τεχνολογίας στη 
Θεσσαλονίκη. Η παρουσία των Cisco, Pfizer, Deloitte 
και το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς ThessINTEC 
αναβαθμίζουν την πόλη και αποτελούν πόλο έλξης 
και άλλων high-tech επενδύσεων. Ταυτόχρονα, 
έχουμε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια της 
χώρας, εξαιρετικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο 
προσωπικό και επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο και παράγουν έρευνα και 
καινοτομία. 

Όλα αυτά καθιστούν την πόλη μας και την ευρύτερη 
περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ιδανικό προορισμό 
για να δημιουργηθεί ένα Technology Hub, όπου θα 
παράγεται νέα γνώση, νεοφυείς επιχειρήσεις και το 
οποίο θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
Τα παραδείγματα του Ισραήλ, της Βαρκελώνης 
στην Ισπανία και φυσικά της Silicon Valley στις 
ΗΠΑ αποδεικνύουν τη θετική επίδραση των 
οικοσυστημάτων καινοτομίας στην ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας. Γι’ αυτό και εμείς στον ΣΕΒΕ 
πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες και θέλουμε να 
ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας 
με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, η οποία δύναται 
να συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας. 

• Ο Συμεών Διαμαντίδης είναι πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας



Αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύετε!

Όποιο Συνδρομητικό Πρόγραμμα της 
υπηρεσίας EgnatiaPass κι αν επιλέξετε, 
εξασφαλίζετε σημαντικές εκπτώσεις!

Με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 100%, τώρα η υπηρεσία EgnatiaPass έρχεται… στα μέτρα σας!

Γνωρίστε τα νέα Εκπτωτικά Προγράμματα Citizen & Smart και γίνετε συνδρομητής σε αυτό που σας 
ταιριάζει, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των μηνιαίων διελεύσεών σας από τους σταθμούς διοδίων 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.egnatia.eu.

Εσείς είστε τύπος 
Citizen ή Smart;
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Πάγια θέση του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

είναι η κατάργηση του τέλους 
επιτεδεύματος και η ενίσχυση 

της ρευστότητας για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με την διευκόλυνση των 
επαγγελματιών στο να 

πληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους δίχως τον "πέλεκυ" του 

"Τειρεσία

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ*

Η ελπίδα πρέπει 
να επιστρέψει 
στους εμπόρους 
και την 
κοινωνία

Άλλος ένας χρόνος πέρασε με ανησυχία για την 
επόμενη μέρα, αντιμετωπίζοντας με αίσθημα 
ανασφάλειας την επαγγελματική μας εξέλιξη, 
συνεχίζοντας να βιώνουμε την κρίση της πανδημίας 
του COVID-19 αλλά και μια άνευ προηγουμένου 
ενεργειακή κρίση που συνοδευόμενη από την 
λαίλαπα της ακρίβειας και του πληθωρισμού 
δημιουργεί μια "τέλεια καταιγίδα" για την κοινωνία, 
την οικονομία και δη τον εμπορικό κλάδο.

Από την πρώτη κι όλας στιγμή, ο Εμπορικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισήμανε την ανάγκη να 
μην υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων, 
ζητώντας μάλιστα με επιστολή στους αρμόδιους 
Υπουργούς, το “πάγωμα” των τιμών των ενοικίων 
κατά την διάρκεια της περιόδου που διανύουμε. 

Πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
είναι η κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος και 
η ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με την διευκόλυνση των επαγγελματιών 
στο να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δίχως τον 
"πέλεκυ" του "Τειρεσία".

Η οικονομία για άλλη μια χρονιά συνέχισε να 
κλυδωνίζεται και οι επιχειρήσεις μας βρέθηκαν σε 
κατάσταση αναμονής, αγωνίας και ανασφάλειας για 
το τι μέλλει γενέσθαι.

Τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης ,το 
περασμένο διάστημα, για τη λειτουργία των 
καταστημάτων επιβάρυναν περισσότερο αυτή την 
δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.

Ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την επάξια 
συμβολή των επιχειρηματιών στην απαρέγκλιτη 
τήρηση των μέτρων, με σκοπό να συνδράμουν στην 
διατήρηση του πολυτιμότερου αγαθού που είναι η 
υγεία μας.  

Η ελπίδα πρέπει να επιστρέψει στους εμπόρους και 
την κοινωνία για να μπορούμε να μιλάμε για ουσιώδη 
ανάπτυξη τόσο σε μητροπολιτικές περιοχές όσο και 
στην περιφέρεια.

• Ο Παντελής Φιλιππίδης είναι πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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Το ψηφιακό στοίχημα της Αθήνας κερδίζεται μέρα με τη 
μέρα. Παραλάβαμε ένα Δήμο ο οποίος βρισκόταν σε ψηφιακό 
μεσαίωνα και με επίμονη δουλειά και συνέπεια ήδη έχουμε 
καταφέρει να φέρουμε την ψηφιακή αναγέννηση.
Και για να μη κατηγορηθώ ότι επαναλαμβάνομαι, δεν 
πρόκειται να αναφερθώ στην αύξηση του αριθμού των 
ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο 
Αθηναίων. Αυτό είναι για εμάς ρουτίνα. Συνεχίζουμε να 
αυξάνουμε τις υπηρεσίες μας και σε λίγο δεν θα υπάρχει 
λόγος να μιλάμε για αύξηση, καθώς από το ποσοστό ρεκόρ 
του 70% των υπηρεσιών του Δήμου που παρέχονται σήμερα 
ψηφιακά σε λίγο -μέχρι το τέλος του έτους- θα μιλάμε για το 
100%!
Και ασφαλώς πρόκειται για μια επιτυχία για την οποία όμως 
δεν αλληλοσυγχαιρόμαστε. Απλά μας κάνει χαρούμενους να 
τις θέτουμε στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Γιατί αυτός 
είναι ο προορισμός των πολιτικών μας. Να μπορεί ο πολίτης 
να μη ταλαιπωρείται και να εξυπηρετείται από όπου και να 
βρίσκεται. Μέσα από την πλατφόρμα eservices.cityofathens.
gr μπορεί η καθεμία και ο καθένας από εμάς να εκδώσει με 
ταχύτητα μια σειρά βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στη καθημερινή επαφή 

με το κράτος όπως πιστοποιητικά γέννησης, εγγυτέρων 
συγγενών, εντοπιότητας, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων 
γάμου, γέννησης, θανάτου αλλά και να ‘μπει’ στην υπηρεσία 
των ηλεκτρονικών ραντεβού. 
Ακόμα, ο πολίτης εξυπηρετείται σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθημερινότητάς του, με το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείριση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το my Ath-
ens pass για εύκολο πάρκινγκ, την ηλεκτρονική εγγραφή 
στις κατασκηνώσεις, αλλά και με την εφαρμογή Novoville 
που λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία καταγράφοντας 
σε πραγματικό χρόνο τα αιτήματα και την ανταπόκριση των 
υπηρεσιών του Δήμου, στην πόλη, αλλά και οι πλατφόρμες 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τις δράσεις μας. Αλλά και με τις υπηρεσίες 
προς τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για νέα παροχή ρεύματος, 
για απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, αλλά και 
για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με 
τραπεζοκαθίσματα.
Αυτό στο οποίο όμως θα ήθελα να σταθώ και το οποίο 
αποτέλεσε και την κορωνίδα των ανακοινώσεων του 
Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, στο Συνέδριο 

της Cisco στη Θεσσαλονίκη είναι η δημιουργία Ψηφιακής 
Βίβλου της πόλης των Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να σημειώσω, δε, 
ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια προσπάθεια στην 
Ελλάδα και μόλις η τέταρτη στην Ευρώπη, μετά το Παρίσι, το 
Βερολίνο και το Λονδίνο.
Τι είναι όμως η Ψηφιακή Βίβλος; Δεν πρόκειται για ένα 
ψηφιακό πυροτέχνημα, ούτε για μία καινοφανή διατύπωση 
των προσπαθειών μας, και ασφαλώς ούτε για μία συρραφή 
των υπηρεσιών που έχουμε ήδη υλοποιήσει. Πρόκειται 
για μια συνολική ψηφιακή συμφωνία με κάθε πολίτη, τη 
δημόσια σφαίρα, την επιχείρηση και ιδιωτικό τομέα, κάθε 
φορέα του Πολιτισμού και της Κοινωνίας των Πολιτών, να 
γίνει ψηφιακός συμμέτοχος στον συνολικό μετασχηματισμό 
της πόλης μας. Μιας πόλης εύκολης στην ψηφιακή της 
πρόσβαση, μιας έξυπνης πόλης η οποία θα προσκαλεί τη 
συμμετοχή και θα διευκολύνει την καθημερινότητα. 
Και αυτό θα αποτελέσει μια ψηφιακή ‘μαγιά’ εξυπηρέτησης, 
συμμετοχής αλλά και λογοδοσίας, η οποίο μόνο θα αυξάνεται, 
όπως αποδεικνύουμε μέρα με τη μέρα.
• Ο Νικόλαος Βαφειάδης είναι αντιδήμαρχος Ψηφιακής 
Μετάβασης και Παιδείας 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ* Η ψηφιακή 

αναγέννηση
είναι εδώ! H Ψηφιακή Βίβλος είναι 

μια συνολική ψηφιακή 
συμφωνία με κάθε 
πολίτη, τη δημόσια 

σφαίρα, την επιχείρηση 
και ιδιωτικό τομέα, κάθε 
φορέα του Πολιτισμού 

και της Κοινωνίας 
των Πολιτών, να γίνει 
ψηφιακός συμμέτοχος 

στον συνολικό 
μετασχηματισμό της 

πόλης μας





10.09.202272

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνδέεται άρρηκτα 
με την ιστορία τόσο της οικονομίας στη χώρα όσο και 
της Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο οι επισκέπτες της ΔΕΘ 
ανακαλύπτουν μέσα στα περίπτερα τις τάσεις της οικονομίας. 
Παράλληλα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί και 
το ετήσιο ραντεβού της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας με τον 
λαό προκειμένου να εκθέσει το αναπτυξιακό και οικονομικό 
πρόγραμμα του έτους που ακολουθεί.

Φέτος, βρισκόμαστε χρονικά σε ένα κρίσιμο για την οικονομία 
σταυροδρόμι. Στον απόηχο (;) της δημοσιονομικής κρίσης, 
στο κατεύνασμα (ελπίζουμε) της υγειονομικής κρίσης και 
στην απαρχή της ενεργειακής κρίσης, η πολιτική ηγεσία 
καλείται να εκθέσει στους πολίτες το σχέδιο της για την 
επόμενη μέρα της οικονομίας στην χώρα.

1) Ένα κατάλληλο για την ανάπτυξη περιβάλλον απαιτεί 
περισσότερες και καλύτερες υποδομές κάθε φύσεως 
(κτιριακές και ψηφιακές). Όλες οι προηγμένες οικονομικά 
χώρες διαθέτουν άριστες και σύγχρονες υποδομές. Πέραν 
από την επικείμενη ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου 
στην πόλη μας, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν όλες οι εγκαταστάσεις που στεγάζονται 
δημόσιες υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ κ.α.). Όπως είχε πει ο 
Τσώρτσιλ “We make our buildings and afterwards they make 
us”. 

2) Μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων. Η χαμηλότερη 
φορολογική επιβάρυνση προωθεί την ανάπτυξη νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων, αυξάνει την εισπραξιμότητα 
των φόρων και άρα δημιουργεί ασφαλείς προβλέψεις για 
τον Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην 
διαμόρφωση νοοτροπίας φορολογικής συμμόρφωσης. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να καταργηθούν η εισφορά 
αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος. Την κατάργηση του 
τελευταίου προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση 
αξιολόγησης του ελληνικού Προγράμματος Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης 2022-2025, όπου ρητά αναφέρεται ότι 
η απαλλαγή μιας επιβάρυνσης που είναι σημαντική για 
επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα θα οδηγήσει σε 
ένα κίνητρο για περαιτέρω άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων από αυτούς (σελ. 9 της  σχετικής Έκθεσης 
Αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

3) Τα ακίνητα αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικό στοιχείο 
της οικονομίας της χώρας. Η σημερινή κατάσταση στα 
Κτηματολόγια και τα Υποθηκοφυλακεία όχι μόνο πλήττει 
την έννοια της «δημόσιας υπηρεσίας» και αποτελεί βάσανο 
για δικηγόρους και πολίτες, αλλά καταντά και τροχοπέδη 
για την ανάπτυξη και τις συναλλαγές. Δάνεια ματαιώνονται, 
συναλλαγές δεν ολοκληρώνονται και η ανασφάλεια δικαίου 
αιωρείται πάνω από τον θεσμό που συστήθηκε ακριβώς για 
να εξυπηρετήσει σκοπούς δημοσιότητας και ασφάλειας. 

4) Θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει σύγχρονες 
συγκοινωνίες όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
πόλη. Το «Μετρό Θεσσαλονίκης» και ο «ΟΑΣΘ» έχουν 
στοιχειώσει την πόλη. Οι οδικοί άξονες που ενώνουν 
την Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να εξελιχθούν κι άλλο, όχι 
με γνώμονα μόνο την εξυπηρέτηση των εσωτερικών 
μετακινήσεων αλλά με στόχευση την βέλτιστη 
προσβασιμότητα ιδίως των πολιτών των Βαλκανικών χωρών 
για να γίνει η Θεσσαλονίκη πράγματι κέντρο των Βαλκανίων.

• Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης είναι Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Νομικής.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ* Το κρίσιμο για 

την οικονομία 
σταυροδρόμι

Στον απόηχο (;) της 
δημοσιονομικής 

κρίσης, στο κατεύνασμα 
(ελπίζουμε) της 

υγειονομικής κρίσης 
και στην απαρχή της 

ενεργειακής κρίσης, η 
πολιτική ηγεσία καλείται 
να εκθέσει στους πολίτες 

το σχέδιο της για την 
επόμενη μέρα της 

οικονομίας στην χώρα.
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Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 
(Σίνδος)  ΟΤ39Α Γ Ζώνη, Θεσσαλονίκη 

570 22
Tηλ. 231 070 6481

E-mail. info@regina-foods.gr

Instagram : regina_foods_kourantidis
Facebook : Μέλι Κυψέλη Regina-Foods

 Η Regina παράγει κι 
εμπορεύεται μέλι, μαρμελάδες, 

λουκούμια, γλυκά του 
κουταλιού και παστέλια 

ακολουθώντας πιστά μια 
συγκεκριμένη ροή εργασιών 
και διαδικασιών προκειμένου 

να προσφέρει πάντα στους 
καταναλωτές της προϊόντα 

ανώτερης ποιότητας.
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ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Ιστορίες 
με ...κάρυ! 

Ο Πέτρος Λεκάκης είναι πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Τραπεζικός στο 
επάγγελμα, αλλά «μπλεγμένος» από μικρός με 
τα προβλήματα της πόλης. Αρχικά ως δημοτικός 
σύμβουλος, στη συνέχεια ως αντιδήμαρχος και πλέον 
σε νέα θέση ευθύνης. Σοβαρός, μετρημένος στη 
δουλειά του, αλλά και με ιδιαίτερο χιούμορ. Πάμε να 
γνωρίσουμε καλύτερα τον 42χρονο αυτοδιοικητικό, 
πατέρα τριών παιδιών;

Συνηθίσατε να σας φωνάζουν …πρόεδρo;
Μ’ αρέσει να με φωνάζουν Πέτρο. Άλλωστε οι τίτλοι 
έρχονται και παρέρχονται.

Δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, πρόεδρος Δ.Σ. 
Τι προτιμάτε;
Προτιμώ να μπορώ να προσφέρω από όποια θέση 
κατέχω. Νιώθω υποχρεωμένος απέναντι στον κόσμο 
που με στήριξε με τη ψήφο του.

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

Λένε τα παράπονα στον 
δήμαρχο. Μήπως τα ακούει 
και ο πρόεδρος;

Τα ακούει και να σας πω κάτι; 
Χαίρομαι πολύ γι αυτό 
γιατί αφουγκραζόμαστε 
καλύτερα τα προβλήματα. 

Το να ακούμε παράπονα 
μας κινητοποιεί και μας 
διορθώνει. Βέβαια, να 
ακούμε προβλήματα της 
πόλης, όχι και τα προσωπικά 
τους! Γι αυτά δεν έχουμε 
λύσεις…

Θα είστε υποψήφιος με το 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;
ΠΑΣΟΚ υπήρξα στα 
εύκολα και στα δύσκολα. 
‘Ετσι, θα συμβάλλω με 
όλες μου τις δυνάμεις 
για την αναγέννηση 
της Δημοκρατικής 
παράταξης. Αν θεωρηθεί 
ότι μία υποψηφιότητα μου 
θα βοηθήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση τότε θα είμαι.

Εάν υπήρχε μαγικό ραβδάκι τι θα αλλάζατε στη Θεσσαλονίκη;
Μακάρι να υπήρχε! Θα άλλαζα τις νοοτροπίες που κρατούν την πόλη καθηλωμένη. Επειδή, 
όμως, δεν υπάρχει ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να τις αλλάξουμε.

Είδηση που θα μείνει χαραγμένη…
…η δολοφονία του ‘Αλκη. Δεν θα μείνει απλά χαραγμένη. Θα πληγώνει. Θα πονάει και θα 
καταδεικνύει το τεράστιο θέμα της οπαδικής βίας. ‘Ενα παιδί με όνειρα έφυγε και όλοι εμείς 
πρέπει να έχουμε τον ‘Αλκη οδηγό σε μία πορεία χωρίς φανατισμό και βία.

Αν μπορούσατε σε ποιο σήριαλ θα συμπρωταγωνιστούσατε με την αδελφή σας;
Σε ΟΛΑ! Απλά δεν ξέρω εάν η αδελφή μου θα με ήθελε για παρτενέρ στην τηλεόραση ή το 
θέατρο. Γιατί η αλήθεια είναι πως αυτή πήρε όλο το υποκριτικό ταλέντο της οικογένειας κι εγώ 
ως ηθοποιός είμαι …χάλια!

Από τα τρία παιδιά ποιο πήρε τα …κουσούρια σας;
Σιγά μην έχω κουσούρια! Χαχαχα! Θα έλεγα πως οι δίδυμες πήραν την επιμονή μου και είναι 
ιδιαίτερα πεισματάρες και ο γιος μου έχει μόνο ένα κουσούρι: δεν είναι ‘Αρης!

‘Αρης από κούνια;
Νομίζω ότι και η κούνια μου ήταν κιτρινόμαυρη!

Φήμες λένε ότι κάνατε τα περισσότερα rapid test απ’ όλους…
Νομίζω ότι κατέχω με διαφορά το ρεκόρ στα τεστ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βέβαια ο 
ιός δεν κάνει εξαιρέσεις όποτε νόσησα κι εγώ, ευτυχώς με πολύ ελαφρά συμπτώματα καθότι 
εμβολιασμένος.

Πέτρος Λεκάκης

ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ 
ΠΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΗ
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Για να πω την αλήθεια είμαι πολύ δύσπιστη και λίγο 
απογοητευμένη. Διαβάζω παντού για το τεύχος με 
εξώφυλλο τον αριθμό 30. Τα 30 έργα που θα αλλάξουν την 
Θεσσαλονίκη. Και ενώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει τα μέτρα 
που θα αναγγείλει από το καλάθι της ΔΕΘ, εγώ κρατάω 
μικρό καλάθι γράφοντας αυτές τις γραμμές λίγες μέρες 
πριν τα μεγάλα εγκαίνια. Το flyover, το μητροπολιτικό πάρκο 
«Παύλου Μελά», το Μουσείο Ολοκαυτώματος, δύο νέα 
νοσοκομεία, αστικές αναπλάσεις, οδικά και σιδηροδρομικά 
έργα, παρεμβάσεις στους δήμους και στις υποδομές, 
στην εκπαίδευση και στην υγεία είναι κάποια από αυτά 
τα 30 έργα που θα ολοκληρωθούν ως το 2030 και που η 
Θεσσαλονίκη τα χρειάζεται άμεσα. Το Μετρό δεν το βλέπετε 
να περιλαμβάνεται στη λίστα μου, διότι θα είναι έτοιμο το 
2023. Μάλιστα. 
Όλα αυτά σε μία πόλη που μετράει ένα εκατομμύριο 
κατοίκους, περιλαμβάνει ένα σωρό υπέροχους δήμους, 
δεν ανακυκλώνει επαρκώς, έχει μία δυτική πλευρά που 
αναπτύσσεται ραγδαία και μονίμως την έχουν ριγμένη, μία 
ανατολική πλευρά που αναπνέει στη θάλασσα, ταλαιπωρείται 

μόνιμα από τον ΟΑΣΘ και θεωρείται από τους Αθηναίους 
ερωτική πόλη μεν, γραφική δε. Τόσο γραφική, που δεν παίρνει 
κονδύλια, στερείται αυτοδυναμιών και αυτοδιοίκητων σε 
πολλές δημόσιες υπηρεσίες, και θεωρείται και "ιδιαίτερη” 
περίπτωση στις εκλογές. Προσθέστε σε αυτά την συμφωνία 
των Πρεσπών (νομίζουν ότι μόνο με αυτήν ασχολούμαστε), 
τους γραφικούς που βρίζουν τον Μπουτάρη επειδή έφερε 
τους τούρκους, τις απούσες διεκδικητικές φωνές και το 
παχύ μας λάμδα και θα σκιαγραφήσετε το προφίλ μας, όπως 
το έχουν στο μυαλό τους οι Αθηναίοι.  
Κι όμως αυτή δεν είναι η δική μας Θεσσαλονίκη. Είμαστε 
πολλοί και είμαστε αλλιώς. Είμαστε πολυπολιτισμικοί ανά 
τους αιώνες. Φιλόξενοι. Υποδεχόμαστε ειρηνικά  τους 
βαλκάνιους τουρίστες, τιμούμε την ιστορία της πόλης 
και συνυπάρχουμε με το εβραϊκό στοιχείο που αποτελεί 
μέρος του dna της πόλης μας. Κομμάτι της συλλογικής μας 
συνείδησης.  
Επιπλέον διψούμε για δουλειές. Θέλουμε ποιότητα ζωής. 
Κάνουμε ψυχοθεραπεία στη νέα Παραλία και ακόμα δεν 
έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε με το ενιαίο μας

παραλιακό μέτωπο. Κυκλοφορούμε με ποδήλατα, γεννούμε 
καλλιτέχνες και εναλλακτικούς μουσικούς τους οποίους 
τους βουτάει η Αθήνα, μποτιλιάρουμε στην κίνηση τρέχοντας 
από τη μία δουλειά στην άλλη και εκνευριζόμαστε που κάθε 
χρόνο τέτοιες μέρες δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε 
επειδή οι πολιτικοί αποφασίζουν να έρθουν εδώ, τα 
σωματεία αποφασίζουν να διαδηλώσουν και κανείς από τους 
προαναφερθέντες δεν κάνει κάτι ουσιαστικό για την πόλη. 
Εκτός από τον δήμο που ευτυχώς λόγω ΔΕΘ πλένει και 
κάποια πεζοδρόμια (δίπλα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης 
Βελλίδης). ΟΙ Αθηναίοι έρχονται, τρώνε στα καλύτερα 
εστιατόρια και εμείς οι φτωχοί ντόπιοι δημοσιογράφοι 
καλύπτουμε ό,τι δεν καλύπτουν οι πρωτευουσιάνοι που 
είναι πάντα πιο ικανοί. Επιπλέον ψάχνουμε στην ομιλία του 
Πρωθυπουργού το κομμάτι για τη Θεσσαλονίκη. Εμείς οι 
συμπρωτευουσιάνοι. Άντε και του χρόνου.
• Η Σύνθια Σάπικα είναι δημοσιογράφος – παρουσιάστρια της 
ΕΡΤ 3

ΤΗΣ ΣΥΝΘΙΑΣ 
ΣΑΠΙΚΑ* Οι Θεσσαλονικείς κάνουμε 

ψυχοθεραπεία στη νέα Παραλία 
και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει 

να προχωρήσουμε με το ενιαίο μας 
παραλιακό μέτωπο

Άντε και 
του … 
χρόνου!
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Γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη μορφή τέχνης;
Πιστεύω ότι για το stand-up comedy πρέπει κάποιος 

«εκ φυσικού» του να είναι αστείος. Εγώ από μικρός 
ήμουν ο αστείος της παρέας, ο «κλόουν» της τάξης. 
Από «φυσικού» μου τα πήγαινα καλά στο να κάνω τους 
άλλους να γελάνε. Έτσι, αισθάνομαι ότι με «διάλεξε» 
αυτή η μορφή τέχνης.

Ποιο είναι το στυλ κωμωδίας που χρησιμοποιείτε;
Το στυλ κωμωδίας μου είναι observational,  δηλαδή 

κωμωδία «παρατήρησης». Όλα τα κείμενά μου έχουν 
να κάνουν με μικροπράγματα της καθημερινότητας 
τα οποία αναλύω στο έπακρον για να δημιουργήσω 
μία κωμική υπερβολή.

Ποιες συνεργασίες σας έχουν μείνει αξέχαστες και 
με χαρά θα ξανακάνατε στο μέλλον;

Σίγουρα αξέχαστο μου έχει μείνει το «Comedy for the 
Masses», ένα  stand-up comedy το οποίο ήταν από 
τις πρώτες μεγάλες περιοδείες που κάναμε με τους 
Mikeius και Jeremy, και σίγουρα θα οργανώσουμε 
ξανά ένα επετειακό show, καθώς και το «Θα πέσουν 
τα τσιμέντα», με τον Βύρων Θεοδωρόπουλο, τον Ηλία 
Φουντούλη και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Ήταν μία 
σύμπραξη τεσσάρων κωμικών, όπου το κάναμε και στο 
YouTube και είναι από τις ωραιότερες συνεργασίες 
μου.

Πιο δημιουργικά έχετε αισθανθεί στον χώρο του 
YouTube ή στο stand-up comedy;

Έχουν και οι δύο χώροι πολύ παραγωγική διαδικασία 
και είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Συναντιούνται 
μόνο στο κομμάτι των κειμένων, διότι γράφεις κείμενα 
και στη μία περίπτωση αλλά και στην άλλη. Ωστόσο, 
θεωρώ ότι με ιντριγκάρει λίγο περισσότερο το stand-
up comedy γιατί υπάρχει άμεση επαφή με τον κόσμο. 
Ένα βίντεο μπορεί να το δει αρκετός κόσμος, αλλά 
ακόμα και μέσα από τα comments δεν έχεις την επαφή 
που θα είχες από έναν άνθρωπο που θα γελούσε με 
τα αστεία σου. Το ζωντανό πάντα θα νικάει.

Πώς αισθάνεστε ως κωμικός εκείνη τη στιγμή που 
το κοινό γελάει;

Είναι το καλύτερο συναίσθημα, αν και από το άγχος 
πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις. Γενικότερα, 
εμείς οι κωμικοί ηχογραφούμε τις παραστάσεις μας 
και μετράμε τα γέλια ανά λεπτό. Όσα περισσότερα 
γέλια το λεπτό, τόσο καλύτερο είναι το κείμενό σου. Τα 
ωραιότερα γέλια, όμως, είναι τα αυθόρμητα, αν γίνει 
κάτι στη σκηνή, αν ακούσεις κάτι από κάποιον θεατή, 
αν σου έρθει κάτι αυθόρμητο εκείνη τη στιγμή που θα 
κάνει το κοινό να χειροκροτήσει και να γελάσει. Αυτό, 
πιστεύω, σε φτάνει σε άλλο επίπεδο χαράς.

Πιστεύετε ότι το γέλιο στην εποχή μας είναι το 
«φάρμακο»  της ρουτίνας που ζούμε;

Όσο άσχημα και αν είμαστε ψυχολογικά, είναι μια 
διαφυγή το να γελάμε ή ακόμα και να χαμογελάμε. 
Η αλλαγή διάθεσης θεωρώ είναι αναγκαία, ειδικά σε 
μία εποχή που τα media, μόνο και μόνο για τα clicks, 
έχουν τίτλους «τρομακτικούς». Οι αποδράσεις μας 
μέσα από το γέλιο είναι απαραίτητες.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας πλάνα;
Σκοπεύω να είμαι παρουσιαστής φέτος για πρώτη 

φορά σε ένα τηλεοπτικό stand-up comedy στον ΑΝΤ1, 
που θα απαρτίζεται από δύο σεζόν, με έξι επεισόδια 
η κάθε μία, παρέα με διάφορους κωμικούς. Τα 
γυρίσματα θα τα ξεκινήσουμε από αυτόν τον μήνα.

Την άποψή του ότι η απόδραση μέσα από το γέλιο είναι απαραίτητη στη 
σημερινή εποχή, υποστηρίζει ο κωμικός Κώστας Μαλιάτσης. Αυτό, σύμφωνα 
με τον ίδιο, βασίζεται στο γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από τη 
δύσκολη καθημερινότητά του, και το γέλιο είναι το σωστό ίσως και το μοναδικό 
«μονοπάτι» απόδρασης.

Ο αγαπημένος κωμικός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στις 17 Σεπτεμβρίου με 
την stand-up comedy παράσταση «Τα λέμε στα Θερινά». Σε συνέντευξή του 
στην Karfitsa, ο Κώστας Μαλιάτσης κάνει λόγο για το δικό του στυλ κωμωδίας, 
για κάποιες αξέχαστες συνεργασίες του, ενώ, παράλληλα, αποκαλύπτει τα 
μελλοντικά του πλάνα.

Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας με stand-up comedy 
παραστάσεις;

Ξεκίνησα πριν δέκα χρόνια να ακολουθώ το μονοπάτι αυτής της καριέρας και 
ήταν κάτι τελείως τυχαίο, διότι είχα δηλώσει απλά μία μέρα συμμετοχή σε έναν 
διαγωνισμό stand-up comedy. Επίσης, ταυτόχρονα έκανα κάποια αστεία βίντεο 
στο YouTube. Έτσι, έτυχε να είμαι καλός σε αυτόν τον χώρο και επέλεξα να το 
ακολουθήσω και επαγγελματικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΛΑΔΑ 

«Τα αυθόρμητα 
γέλια είναι τα 
ωραιότερα»

Μαλιάτσης
Κώστας

«Οι 
αποδράσεις 
μέσα από 
το γέλιο 
σήμερα είναι 
απαραίτητες»
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Kατούνη 15, Λαδάδικα | +30 231 050 8509
Instagram : athivoli_rakadiko | Facebook : Αθιβολη-Ρακαδικο

Κρητικό παραδοσιακό φαγητό, 
Κρητική παραδοσιακή φιλοξενία!

Η Κρήτη στην 
καρδιά της 

Θεσσαλονίκης.

www.athivoli.gr



Κάθε φορά που ανοίγει ένα Φίλιωμα, ανοίγουν και οι καρδιές των φίλων. Φτιαγμένο από εκλεκτές ελληνικές ποικιλίες και 
βραβευμένο στον International Wine and Spirit Competition του Λονδίνου και στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου και Αποσταγμάτων 
Θεσσαλονίκης, το Φίλιωμα από την Οινοποιία Μαλαματίνα ήρθε να συντροφεύσει ξεχωριστές στιγμές που μένουν βαθιά 

χαραγμένες στη μνήμη. Ανακαλύψτε το στα ράφια των σούπερ μάρκετ και σε επιλεγμένους χώρους εστίασης.

ΦΙΛΙΩΜΑ
ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ

100% Merlot

ΦΙΛΙΩΜΑ
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
Σαββατιανό & Ροδίτης

ΦΙΛΙΩΜΑ
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

100% Αγιωργίτικο

Έτσι...
φιλιώνουν οι παρέες!
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Λούπινο, το must 
εστιατόριο της 
Θεσσαλονίκης

Τοπικές και έντονες γεύσεις, πλούσιες μερίδες, ποιοτικές 
πρώτες ύλες, παρεΐστικο κλίμα, προσιτές τιμές. Το Λούπινο 

είναι η επιτομή της θεσσαλονικιώτικης γαστρονομίας.

Το εστιατόριο βρίσκεται στην καρδιά της πιο παραδοσιακής 
περιοχής του κέντρου, τα Λαδάδικα. Το open περιβάλλον του 
από την πρώτη ματιά το κάνει να ξεχωρίζει και να προσελκύει 

Θεσσαλονικείς αλλά και τουρίστες. Ο σεφ Ιωάννης 
Κισκινίδης κάνει τα «μαγικά» του στην κουζίνα του Λούπινο 

και έχει καταφέρει να βρει την χρυσή τομή συνδυάζοντας 
απλές γεύσεις με γκουρμέ νότες ευχαριστώντας και τους πιο 

απαιτητικούς ουρανίσκους.

Το μενού καλύπτει σχεδόν κάθε γευστική επιθυμία. 
Περιλαμβάνει από ψάρια, που έχουν την τιμητική τους 

ιδίως το καλοκαίρι, μέχρι premium κρέατα, αλλά σαλάτες 
και ορεκτικά, τα οποία συνδυάζονται με κρασιά εκλεκτής 

λίστας ή κοκτέιλ και άλλα ποτά. Εντυπωσιακό είναι το ειδικά 
κατασκευασμένο γυάλινο ψυγείο με την βιτρίνα που κοσμούν 

τα εκλεκτά κρεατικά «Wet Aged Premium», τα οποία ο 
πελάτης βλέπει και επιλέγει ποιό θέλει να απολαύσει. 

Ζουμερά, γευστικά, με τις κατάλληλες κοπές και ψήσιμο 
ανάλογα με την επιλογή του κάθε πελάτη, εξαιρετικής 
ποιότητας premium κρέατα ερεθίζουν τους γευστικούς 

κάλυκες. Από Τ - bone και picanha μέχρι wagyu rib eye, 
rump steak, tomahawk, bavette.

Πέρα όμως από το γευστικό κομμάτι εντυπωσιάζει και η τιμή. 
«Έχουμε πελάτες κατοίκους της πόλης, αλλά και από κάθε 
άκρη της γης. Τουρίστες από την Κίνα έως και την Αμερική  
που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και επιλέγουν το Λούπινο. 

Οι ξένοι πελάτες μας λένε πόσο εντυπωσιασμένοι είναι που 
βρίσκουν νόστιμα κρέατα σε εξαιρετική τιμή και ποιότητα», 

περιγράφει στην Karfitsa ο σεφ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ



Ποιότητα και προσιτή απόλαυση
 Ο Ιωάννης  Κισκινίδης είναι στον χώρο της εστίασης 
30 χρόνια. Αυτό που ήθελε να δώσει στην κουζίνα 
του Λούπινο είναι ακριβώς αυτό που θα αναζητούσε 
ο ίδιος ως πελάτης. «Ήθελα να δημιουργήσω μια 
θεσσαλονικιώτικη κουζίνα με λαϊκές επιρροές που 
μπορεί να περάσει καλά κάθε πελάτης, ανεξάρτητα 
από την οικονομική δυνατότητα που μπορεί να έχει. 
Ποιότητα και προσιτή απόλαυση σε ένα. Στόχος μου 
όμως ήταν να βάλω ως θεμέλιο αυτό που έψαχνα εγώ 
ως πελάτης. Μπαίνω πάντα στην θέση του πελάτη. 
Αυτό λοιπόν είναι να μπορώ να βγω για φαγητό, αυτό 
που θα φάω να είναι νόστιμο, σε καλή τιμή, να νιώθω 
παράλληλα όμορφα και άνετα στον χώρο και όλο αυτό 
να έχει την μορφή διασκέδασης. Το αποτύπωμα του 
Λούπινο στην κουζίνα της Θεσσαλονίκης είναι ότι έχει 
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά».

Η κουζίνα είναι επηρεασμένη από τις τοπικές γεύσεις, 
τη Θεσσαλονίκη και από κάποιες ευρωπαϊκές με 
μερικές δόσεις από την Ανατολή. 

Άλλωστε όπως σημειώνει ο σεφ αγαπάει την κουζίνα 
της Θεσσαλονίκης και επιμένει τόσο στις τοπικές 
γεύσεις όσο και στις μεγάλες ποσότητες που την 
διακρίνουν. Το μενού έχει συχνά νέες προσθήκες με 
τελευταία, που κατατάσσεται στα must try πιάτα, το 
λευκό σαγανάκι γαρίδας με μοσχολέμονο, φινόκιο και 
γκρεμολάτα δενδρολίβανου και σκόρδου.
 

Εκλεκτοί προμηθευτές
Η διαδικασία επιλογής των προμηθευτών για τα 
προϊόντα που συνθέτουν τα πιάτα του Λούπινο 
γίνεται μετά από αρκετό ψάξιμο. «Έχουμε αρκετούς 
προμηθευτές και συνεχώς τους ανανεώνουμε. 
Επειδή έχουμε αρκετή κίνηση ως μαγαζί μας δίνεται η 
δυνατότητα να επιλέγουμε μέσα από μια μεγάλη λίστα 
προμηθευτές πάντα με γνώμονα το που θα βρούμε το 
καλύτερο. Προσπαθούμε παράλληλα να στηρίζουμε και 
την ντόπια παραγωγή. Για παράδειγμα κάποια κρέατα 
τα προμηθευόμαστε από μικρές φάρμες της Βέροιας 
και ντομάτες από την Κρήτη», σημειώνει ο σεφ.

Τηλ.Κρατήσεων: 231 0535707
Instagram: loupino.skg  | Tik Tok: loupino_skg 

Διεύθυνση: Κατούνη 4, Λαδάδικα 
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Polispin-up
 Το νέο τραγούδι του ταλαντούχου Λευτέρη Αδριανού 
με τίτλο «Όλα σου τα’ δώσε ο Θεός» κυκλοφορεί την 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου από την Heaven Music σε όλες 
τις πλατφόρμες… Ένα υπέροχο, άκρως ευδιάθετο 
και χορευτικό τραγούδι που σίγουρα θα αγαπήσει ο 
κόσμος… Τους στίχους υπογράφει ο Γιάννης Αργυρίου 
και την μουσική ο Λευτέρης Αδριανός ενώ την 
παραγωγή ο Βασίλης Λαμπριανός.

Ο Λευτέρης Αδριανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Θεσσαλονίκη. Ενώ ασχολήθηκε με την μουσική από 
πολύ μικρός, μόλις στα δεκαπέντε του χρόνια άρχισαν 
και οι πρώτες live εμφανίσεις στην Θεσσαλονίκη. Η 
πορεία του άκρως ανοδική, γεγονός που τον έφερε 
σε μεγάλες πίστες της Θεσσαλονίκης, δίπλα σε πολύ 
μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. 
Γοργόνες, Fix, Μαμούνια, Μούσες είναι μερικά από 
τα νυχτερινά κέντρα όπου κι εμφανίστηκε, πλάι σε 
ερμηνευτές όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, Ζαφείρης 
Μελάς, Λένα Παπαδόπουλου, Γιώργος Μαργαρίτης, 
Άντζελα Δημητρίου, Μάκης Χριστοδουλόπουλος και 
άλλοι.

Το πρώτο του επαγγελματικό βήμα στη δισκογραφία 
έγινε το 2011 με το τραγούδι ¨ Τα ίδια¨ το οποίο 
υπέγραψαν ο Γιώργος Λεμπέσης σε μουσική και ο 
Κωνσταντίνος Ιωάννου στον στίχο. Αργότερα ξεκίνησε 
τις εμφανίσεις του σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της 
επαρχίας. Κομοτηνή, Βόλος, Βέροια, Κοζάνη είναι 
μερικές από τις πόλεις όπου και αγαπήθηκε από τον 
κόσμο. Ακολούθησαν εμφανίσεις στο εξωτερικό όπως: 
Γερμανία, Ρουμανία και Ισραήλ το οποίο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως το δεύτερο καλλιτεχνικό σπίτι του 
Έλληνα τραγουδιστή, καθώς η αμέριστη αγάπη 
του κόσμου είναι πηγή αμέτρητων εμφανίσεων τα 
τελευταία χρόνια.

Η Κατερίνα Λιόλιου επιστρέφει με νέα 
μεγάλη επιτυχία και γίνεται «Το Κατερινάκι 
Σου» μέσα από το νέο της τραγούδι και mu-
sic video, που μόλις κυκλοφόρησε!

«Το Κατερινάκι Σου», σε μουσική Χρήστου 
Σαντικάι και στίχους Γρηγόρη Βαξαβανέλη, 
αποκαλύφθηκε πρώτη φορά μέσα από το 
live medley που παρουσίασε η μοναδική 
Κατερίνα Λιόλιου πριν από λίγο καιρό και 
αμέσως έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα 
τραγούδια του κοινού και hit του 
καλοκαιριού.

Τώρα, η Κατερίνα Λιόλιου, μία από 
τις πιο εντυπωσιακές και ξεχωριστές 
παρουσίες στα μουσικά δρώμενα, γίνεται 
«Το Κατερινάκι Σου» και μέσα από ένα 
κινηματογραφικό και ξεχωριστό music 
video, που γυρίστηκε σε διάφορα locations 
εκτός Αττικής, σε σκηνοθεσία του Alex 
Κωνσταντινίδη.

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΔΡΙΑΝΟ

‘ΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΙ ΣΟΥ’ ….ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ



Όλες αυτές που βγαίνουν στην 
τηλεόραση και μας διαβεβαιώνουν 
για μεθόδους και ινστιτούτα 
αισθητικής που επαναφέρουν την 
χαμένη νεότητα, γιατί δεν δοκιμάζουν 
πρώτες το «προϊόν»τους?

Το ότι τα κανάλια προβάλλουν 
ελληνικές κωμωδίες για να καλύψουν 
το κενό των ενημερωτικών εκπομπών 
όταν απεργούν οι δημοσιογράφοι, το 
λες και «γνώθι σεαυτόν».

Ανατροπές υπόσχεται η παραγωγή 
του GNTMgr για τη νέα σεζόν και 
αναρωτιέμαι τι είδους ανατροπές 
μπορούν να γίνουν σ’ ένα format 
που είναι δεδομένο αφού είναι 
αγορασμένο από την ξένη παραγωγή? 
Και… Ναι!  Εκεί που πάει το δικό σου 
το μυαλό πάει και το δικό μου.  Μόνο 
με ενίσχυση των στοιχείων ριάλιτι 
μπορεί να γίνει η όποια διαφορά.  
Έχουμε να δούμε πολλή trashίλα 
φέτος.

Εκθειάζουν στο «Πρωινό» του 
ΑΝΤ1 τις χορευτικές ικανότητες της 
μαγείρισσάς τους.  Αν είναι όπως τα 
λέτε, βάλτε την να χορεύει παρά να 
μαγειρεύει γιατί με την μαγειρική δεν 
το πολυ-έχει.  Όποια δική της συνταγή 
φτιάξαμε στο σπίτι την πετάξαμε 
και κλάψαμε τα υλικά.  Κι έρχεται 
δύσκολος ο χειμώνας, παιδιά!  Δεν 
είναι να πετάμε υλικά.  Προσοχή 
ποιους τηλεμάγειρες εμπιστεύεστε.

Για να γυριστούν οι «Άγριες 
Μέλισσες» δημιουργήθηκε ένα 
ολόκληρο χωριό για να γίνει το 
Διαφάνι.  Τώρα, σου λέει, έφτιαξαν 
ένα ολόκληρο μοναστήρι για τα 
γυρίσματα της σειράς του MEGA 
«Μαύρο Ρόδο».  Έτσι, παιδιά!  
Σήριαλ με σήριαλ σιγά - σιγά θα 
ξαναχτίσουμε μια νέα Ελλάδα… 
Τηλεοπτική!

Οδηγίες  προς celebrities:  Επειδή 
ήδη από πέρσι άρχισε να ξεχωρίζει 
σε ποιους τομείς εξειδικεύεται κάθε 
«ψυχαγωγική» εκπομπή φροντίστε 
να είστε στη σωστή εκπομπή για τα 
σωστά θέματα.  

Για αισθηματικά στην Τσιμτσιλή.  Για 
οικογενειακά στην Μενεγάκη.

Για θέματα εμφάνισης στην Δανάη.  
Για θέματα woke και κορεκτίλες 
στην Φαίη.  Για νομικά στην Ζήνα.  
Για ποινικά στον Λιάγκα.  Για 
ξεκατινιάσματα στην Καινούριου.   
Τώρα αν,  παρ’ ελπίδα, θέλετε απλώς 
να προβάλλετε την δουλειά σας…. 
Τι να σας πω? Δοκιμάστε κανένα 
Σαββατοκυριακάτικο μαγκαζίνο.

Themedia
Pinning

Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα, είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar - restau-
rant με υψηλές προδιαγραφές σε design και service αποτελώντας το hot spot της 
πόλης για ένα ευχάριστο και όχι μόνο διάλειμμα.

Σ’ έναν μοναδικό χώρο 400 τ.μ., με εκπληκτική διαμόρφωση και με την πιο θετική 
ενέργεια μπορείτε να απολαύσετε φαγητό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες της ημέρας 
και της νύχτας...

Το BARaki μπορεί να φιλοξενήσει από μικρές παρέες έως και μεγάλες εκδηλώσεις 
πολυάριθμων ατόμων..

Η κουζίνα και το bar του BARaki Coffee & More είναι με υψηλά "standard" και σε πολύ 
λογικές τιμές οι οποίες σε πείσμα των καιρών, κρατιούνται σε απόλυτη ισορροπία 
τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων, όσο με το σεβασμό και 
την εξυπηρέτηση των πελατών. Σας περιμένουμε για να σας αποδείξουμε πως 
η ποιότητα μας σε όλα τα επίπεδα είναι κορυφαία διαχρονικά και αξίζει να την 
απολαύσετε διότι "WeOnlyLiveOnce"...μην το ξεχνάτε!!!

Διέυθ. Διογένους 42,Τούμπα.Τηλ. 2313 026226

Στα Τέσσερα Πιπέρια γίνονται οι πιο «πιπεράτες» συναντήσεις. Το σύγχρονο 
συναντά το παραδοσιακό. Το ζεστό περιβάλλον συναντά τις πρωτοπόρες γεύσεις. 
Οι ξεχωριστές δημιουργίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον αυτών που μας επιλέγουν 
και γίνονται ανεξίτηλες γευστικές αναμνήσεις. Τα καλύτερα υλικά, το έμπειρο 
προσωπικό και η φιλική εξυπηρέτηση καθιστούν το σύγχρονο μεζεδοπωλείο μας 
το καλύτερο σημείο συνάντησης στην Θεσσαλονίκη. Μικρές παρέες, οικογενειακές 
συγκεντρώσεις και μεγάλες εκδηλώσεις μπορούν να φιλοξενηθούν στον ευχάριστο 
χώρο μας και να εξυπηρετηθούν με σεβασμό και προσιτές τιμές. Όλη η ομάδα μας 
σας περιμένει για να σας αποδείξει ότι μια επίσκεψη στα «Τέσσερα πιπέρια» δεν 
είναι ποτέ αρκετή.

Διεύθ.29,Τούμπα.Τηλ. 2311 826086

BARaki Coffee & More

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΠΕΡΙΑ
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Tα έργα του Θεσσαλονικιού εικαστικού 
ταξιδεύουν μέχρι την Αμερική

Αργύρης Κάλτσιος: 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ο Αργύρης Κάλτσιος είναι αυτό που λέμε με μια λέξη 
«πολυπράγμων». Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε αρχιτέκτονας μηχανικός, ένα επάγγελμα που 
ακολούθησε στη ζωή του. Ασχολείται με μεταφράσεις και 
συγγραφή άρθρων, ποιημάτων και πεζών, δίδαξε Ιστορία 
Τέχνης και Αρχιτεκτονικής σε ιδιωτικά κολέγια και από το 
2002 έως σήμερα έχει εκδώσει τέσσερα λογοτεχνικά και ένα 
τεχνικό βιβλίο.
Το πάθος του ήταν και είναι οι εικαστικές τέχνες. Παίρνοντας 
διάφορα υλικά πειραματίστηκε και το αποτέλεσμα που άρχισε 
να παράγει ήταν εντυπωσιακό. Με ξύλο και εποξική ρητίνη, 
ανθρώπινες φιγούρες, κρυμμένο και αναδυόμενο φως 
δημιουργεί έργα «κοσμήματα». Έχει ήδη πραγματοποιήσει 
εκθέσεις, ενώ έργα του έχουν αγοραστεί από συλλέκτες από 
χώρες του εξωτερικού, όπως την Αμερική. 

Είστε αρχιτέκτονας μηχανικός, ασχολείστε με 
μεταφράσεις και συγγραφή άρθρων, ποιημάτων 
και πεζών. Έχετε διδάξει Ιστορία Τέχνης και 
Αρχιτεκτονικής. Πως μπήκε στη ζωή σας η 
ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες;
Σταδιακά κι αυθόρμητα, έως το σημείο που η τεχνική 
μου εξελίχθηκε επαρκώς ώστε να ασχολούμαι με αυτές 
σε σταθερή, πλέον, βάση. Εκ των υστέρων, βέβαια, 
συμπέρανα πως οι εικαστικές τέχνες μπήκαν στη ζωή μου 
για να καλύψουν το κενό που άφησε η τέχνη της συγγραφής, 
ιδωμένη ως απότοκο ενός απόκοτου εγχειρήματος. Οι 
εικαστικές τέχνες έχουν ως βάση τους την εικόνα κι απαντούν 
στην πλέον προσφιλή αίσθηση της όρασης που προσφέρει 
μια εύκολη ανάγνωση, άμεσο εντυπωσιασμό κι, ακολούθως, 
αναγνώριση ή και ταύτιση. Εάν το έργο είναι καλό θα γίνει 
αρεστό, έστω για τα όμορφα χρώματα ή τις οικίες μορφές 
ενώ κάποιοι θα διακρίνουν τις βαθύτερες έννοιες εφόσον 
υπάρχουν. Αντιθέτως, η τέχνη της συγγραφής, ως εργαλείο, 
υπήρξε δύσχρηστη για την επίτευξη αυτών των στόχων 
καθώς προϋποθέτει πολλά περισσότερα, τόσο από τον 
δημιουργό όσο και από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν μη 
τι άλλο, προϋποθέτει, εκατέρωθεν, κάποιες βασικές γνώσεις 
κι αρετές όπως ορθή γραφή κι ανάγνωση, εγρήγορση, 
διαύγεια και κριτική ανάλυση. Σε πνευματικό επίπεδο, η 
εποχή μας είναι παρακμιακή και, ως ρεαλιστής, προσαρμόζω 
τα εργαλεία και τις τεχνικές μου αναλόγως.

Ξύλο και εποξεική ρητίνη. Τι σημαίνουν για εσάς 
αυτά τα δυο υλικά; Γιατί επιλέξατε με βάση αυτά 
να δημιουργήσετε έργα τέχνης; Τι αναδύεται με 
τον κρυμμένο φωτισμό μέσα από τα έργα σας; 
Το ξύλο αποτελεί ένα καθιερωμένο, παραδοσιακό υλικό με 
ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Η ρητίνη αποτελεί ένα σύγχρονο, 
καινοτόμο υλικό με σπάνιες ιδιότητες ενώ προσφέρει 
εξαιρετική ευελιξία στη χρήση. Ο συνδυασμός των δυο 
υλικών, το πάντρεμα του παλιού με το νέο, αποδείχθηκε 
επιτυχής σε δύο επίπεδα, αισθητικό και τεχνικό. Από τη 
μία, προσφέρει το ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα που 
αποζητούσα και, απ’ την άλλη, παρέχει λύσεις τεχνικής 
προσέγγισης. Το ίδιο επιδιώκω και με τη χρήση κρυφού 
φωτισμού που τίθεται στην υπηρεσία της τεχνικής για να 
ενισχύσει το αισθητικό αποτύπωμα. 
Οι ανθρώπινες φιγούρες πρωταγωνιστούν σε αρκετά έργα 
σας.
Ως κοινωνικά όντα, όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με 
τη γλώσσα του σώματος. Κατά συνέπεια, οι ανθρώπινες 
φιγούρες επιτρέπουν την άμεση ταύτιση του θεατή, η οποία 
μεγιστοποιείται λόγω της αντανακλαστικής ιδιότητας της 
ρητίνης που επιτρέπει την προβολή του ειδώλου του θεατή 
επί της φιγούρας. Με άλλα λόγια, σε αυτόν που στέκεται 
μπροστά στο έργο επιτυγχάνεται ένα ήπιο καθρέφτισμα 
και, μεταφορικώς, παίρνει τη θέση της αναπαριστάμενης 
φιγούρας.

Έργα σας φτάνουν μέχρι και την Αμερική. Πως 
το έχετε καταφέρει αυτό; Τι είναι αυτό που 
ψάχνουν κυρίως οι ξένοι αγοραστές; Αλλά και 
τι είναι αυτό που έχουν ανάγκη γενικότερα όσοι 
αγοράζουν έργα τέχνης;
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις, 
επιτρέποντας στον καθένα την προβολή του έργου του 
ανά τον κόσμο. Η αγορά της Αμερικής υπερτερεί για τρεις 
λόγους: το μέγεθός της, την οικονομική άνεση και την 
ευρεία χρήση των σύγχρονων, ηλεκτρονικών μέσων. Όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλογής των αγοραστών δεν έχω σαφή 
απάντηση, ίσως γιατί δεν δίνω τη δέουσα προσοχή. Καλώς 
ή κακώς, ο παράγοντας της εμπορικότητας επηρεάζει 
ελάχιστα τις επιλογές μου, οι οποίες στοχεύουν στην 
παραγωγή πρωτότυπων έργων με σαφές αισθητικό και, 
ενίοτε, πολιτικό αποτύπωμα.

Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο και πιο απαιτητικό 
έργο που έχετε φτιάξει;
Υπήρξαν κάποια έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων που εμπίπτουν 
στην κατηγορία των έργων «κατά παραγγελία». Μπορώ να 
αναφερθώ σε δυο έργα, ένα επιτοίχιο, φωτιζόμενο γλυπτό 
για μια μεγάλη αθηναϊκή εταιρεία με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
φωτισμού και μια μόνιμη εγκατάσταση σε εξοχική κατοικία 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις μεταφοράς κι ανάρτησης, όπου 
χρειάστηκε και η επιτόπια εκτέλεση του τελικού σταδίου 
παραγωγής του έργου. Ωστόσο, τα «κατά παραγγελία» 
έργα είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτα γιατί μου επιτρέπουν 
συχνά να ανασύρω και την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, ιδίως 
όταν το πρότζεκτ περιλαμβάνει τη συνολική διαμόρφωση 
του χώρου.

Τι σας εμπνέει περισσότερο και πως φτάνετε από 
την ιδέα στην κατασκευή του έργου;
Συνηθίζω να λέω ότι «η έμπνευση προκαλείται μεν, 
προσκαλείται δε». Μπορεί κανείς να εμπνευστεί αυθόρμητα 
από ποικίλα ερεθίσματα, μπορεί όμως και να εκβιάσει 
την έμπνευσή του μέσω της απομόνωσης. Προσωπικά, 
εμπνέομαι από τη φύση, το ανθρώπινο σώμα, τα ανθρώπινα 
πάθη και τις γυμνές και αφτιασίδωτες ιδέες. Η δε πορεία 
από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωση επιφυλάσσει 
εκπλήξεις καθώς στη διαδρομή ξεπηδούν νέες ιδέες που 
αλλάζουν κατάτι την αρχική προσέγγιση. 

Επόμενα βήματα; 
Θα εξακολουθήσω να παράγω επιτοίχια έργα με βάση 
τις διαθέσεις της στιγμής ενώ πρόσφατα ξεκίνησα τη 
δημιουργία μιας σειράς σύγχρονων γλυπτών, ανάλογης 
φιλοσοφίας και με τα ίδια υλικά. Επίσης, το τελευταίο 
διάστημα δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα σε «κατά παραγγελία» 
έργα για επαγγελματικούς χώρους εστίασης, ξενοδοχείων 
κ.ο.κ.

Δείτε περισσότερα έργα του Αργύρη 
Κάλτσιου στην ιστοσελίδα:  

www.arkal.art

Ακολούθησέ μας :
Instagram: artstudio_arkal



Λάτρεις των 
εικαστικών 

από το 
εξωτερικό έχουν 
ανακαλύψει τον 
καλλιτέχνη και 
αγοράζουν έργα 

του

«Εμπνέομαι 
από τη φύση, 
το ανθρώπινο 
σώμα, τα 
ανθρώπινα 
πάθη και τις 
γυμνές και 
αφτιασίδωτες 
ιδέες»
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Σε μια περίοδο που οι τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες παίρνουν την ανιούσα το Thessmassage κρατάει 
σταθερές και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένες τις τιμές του. Το 
κέντρο μασάζ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη διαθέτει μια πλειάδα 
ειδών μασάζ όπως  thai, χαλαρωτικό, αθλητικό, σουηδικό, λεμφικό 
μασάζ, βεντούζες, μασάζ για κυτταρίτιδα, ποδόλουτρο, hot stone, 
περιποίηση προσώπου.

Παράλληλα διαθέτει την υπηρεσία κατ’οίκον. «Φτάνουμε παντού, 
εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Αρκετός κόσμος που δεν μπορεί 
να έρθει στις εγκαταστάσεις μας, για παράδειγμα λόγω υγείας ή αν 
κάποιος θέλει να απολαύσει το μασάζ στο σπίτι του ή σε άλλο χώρο, 
ή αν απλά κάποιος δεν προλαβαίνει, επιλέγει την συγκεκριμένη 
υπηρεσία. Εμείς πηγαίνουμε με το ειδικό κρεβάτι και κάνουμε την 
συνεδρία», εξηγεί στην Karfitsa ο μασέρ και ιδιοκτήτης του Thess 
Massage, Δημήτρης Καλαϊτζόγλου

Προσφορές

«Προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας για να προσφέρουμε 
προσιτή απόλαυση σε όσους επιθυμούν και χρειάζονται την 
υπηρεσία του μασάζ. Μέσω το site (thessmassage.gr) και του 
instagram μπορεί όποιος θέλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις 
προσφορές μας», σημειώνει ο κ.  Καλαϊτζόγλου.

Τα οφέλη και η βεντούζα που έγινε μόδα

Ο μασέρ αναφέρθηκε και στα σημαντικά οφέλη που έχει το μασάζ 
στο ανθρώπινο σώμα. Αρχικά τόνισε ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα 
την ηλικία τους, χρειάζονται μασάζ. 
Επίσης, λόγω της έντονης και αγχωτικής καθημερινότητας το μασάζ 
βοηθάει στην χαλάρωση από το στρες. «Είναι μια διέξοδος από 
τους γρήγορους ρυθμούς, τα άγχη και τα ‘’βάρη’’ που κουβαλάμε», 
σημειώνει ο κ. Καλαϊτζόγλου. 

«Αυτό το βλέπουμε ακόμη και τώρα που υπάρχει άνοδος στις τιμές 
παντού και ο κόσμος προσπαθεί να περιορίσει τα έξοδα του. Το 
μασάζ δεν το έχει σταματήσει. Αφενός γιατί προσφέρουμε πολύ 
χαμηλές τιμές και αφετέρου γιατί έχουν δει στην πράξη τα οφέλη 
που έχει το μασάζ στο σώμα τους».

Ένα ακόμη είδος μασάζ που κάνει θραύση είναι για την 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. «Με περίπου 10 συνεδρίες έχουμε 
αποτέλεσμα κατά 60%», υποστηρίζει ο κ. Καλαϊτζόγλου.

Επιπλέον, οι βεντούζες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος 
στις προτιμήσεις του κόσμου. «Ανέκαθεν υπήρχε μεγάλο κοινό 
που επέλεγε τις βεντούζες, όμως παλιά το καλοκαίρι σταματούσαν 
επειδή αφήνει σημάδια. Μετά όμως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο έγινε πραγματικά μόδα. Ο κόσμος πλέον κάνει ακόμη και τους 
καλοκαιρινούς μήνες.  Άλλωστε τα οφέλη της βεντούζας είναι πολύ 
σημαντικά. Έχει σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος 
και της λέμφου. Ζεστές ή κρύες, σε συνδυασμό πάντα με δυναμική 
μάλαξη, πετυχαίνουμε τη μείωση του πόνου τοπικά, τη χαλάρωση 
της μυϊκής σύσπασης και έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε το 
απόλυτο θεραπευτικό αποτέλεσμα».

Επιλογή μασάζ με βάση τις ανάγκες

Η επιλογή του είδους μασάζ που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος 
διαφέρει. Ανάλογα με την ηλικία και την εργασία που κάνει επιλέγεται 
και το είδος που συνήθως χρειάζεται. «Προφανώς δεν είναι όλα 
τα μασάζ για όλους. Μόνο το χαλαρωτικό συστήνεται ανεξάρτητα 
για όλους. Για αυτό το λόγο το εξειδικευμένο μας προσωπικό 
έρχεται σε επικοινωνία με τον πελάτη, εάν θέλει να κάνει κάποιο 
διαφορετικό είδος, και λαμβάνοντας σχετικές πληροφορίες του 
προτείνει το είδος μασάζ που χρειάζεται. Ουσιαστικά οι ανάγκες 
του κάθε ανθρώπου εναρμονίζονται με τα οφέλη του κάθε είδους», 
εξηγεί ο ιδιοκτήτης του Thessmassage.

Thessmassage, η απόλαυση του 
μασάζ προσιτή για όλους



• Βελτιώνει την στάση του σώματος
• Μειώνει τις φλεγμονές (τενοντίτιδες, οσφυαλγία, ισχιαλγία)

• Άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους
• Βελτιώνει τα συμπτώματα μυοσκελετικών παθήσεων (αρθρίτιδα,

αυχενικό σύνδρομο, σκολίωση)
• Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

• Αυξάνει την παραγωγικότητα

Γιατί να κάνω μασάζ

Πλήθος ειδών μασάζ, προσιτές 
τιμές, ζεν περιβάλλον, 

εξειδικευμένα χέρια έμπειρων 
επαγγελματιών

Thess Massage, Ολυμπιάδος 49, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 126 3606
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Dan Paris Παπαγεωργίου, Dei College Director 

Prof. John Maclntyre , αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
του Sunderland 

Professor John Maclntyre, Ian Moody, Dan Paris Παπαγεωργίου, Μαρία Τσακάλη, 
Lorraine Robertson 

Μαρία Τσακάλη, επικεφαλής του British Council 
Θεσσαλονίκης και επίτιμος πρόξενος της Μεγάλης 
Βρετανίας

Μαρία Καραγιάννη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης 2022 του Dei College 

Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Macedonia Palace η τελετή 
αποφοίτησης 2022 του 
Κολλεγίου DEI, associate college του University of Sunderland στην Ευρώπη, 
όπου περισσότεροι από 500 φοιτητές και καλεσμένοι γιόρτασαν αυτήν την 
εξαιρετικά σημαντική στιγμή.
 
To Κολλέγιο τίμησαν με τις ομιλίες τους η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Μαρία 
Καραγιάννη, η Επικεφαλής του British Council στη Θεσσαλονίκη και επίτιμος 
πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας κα Μαρία Τσακάλη καθώς και ο Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων κος Κωνσταντίνος 
Παππάς.
 
Τα πτυχία απέμεινε ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Sunderland Prof. 
John Maclntyre ενώ η τελετή έκλεισε με το καθιερωμένο πέταγμα των καπέλων, 
και στην συνέχεια ακολούθησε cocktail party στην βεράντα του Μacedonia 
Palace.

ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΑΠΟΦΟΙΤHΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ DEI COLLEGE



Πολύγυρος: Μια 
πραγματική ιστορία 
με φανταστικό 
πρωταγωνιστή 
ηλικιωμένο 75 ετών 

Κάνουν πρόβα τα αστεία; 

Σταϊκούρας και 
Καραμανλής 
πέρασαν από όλους 
τους δήμους

Ο Κουτσοχήνας 
στην Α’ 
Θεσσαλονίκης;

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Στα τέλη των 70s ένας νεαρός 
– τότε – πτυχιούχος της Νομικής σε ένα ... 
κεφαλοχώρι της Χαλκιδικής κάθεται με δυο φίλους 
του σε ένα καφενείο κάνοντας σχέδια για το μέλλον 
τους. Ο ένας τους λέει ότι θέλει να φύγει για την 
Θεσσαλονίκη για να κάνει καριέρα στο δημόσιο. Ο 
άλλος ότι σκοπεύει να μείνει γιατί ο πατέρας του 
έχει πολλές ελιές. Ο τρίτος πρωταγωνιστής της 
ιστορίας μας λέει: «Εγώ θα μείνω στο χωριό, γιατί 
θέλω κάποια στιγμή να διοικήσω τον τόπο μου». 
O νεαρός δικηγόρος λοιπόν, από μικρός ήθελε 
από να αποκτήσει εξουσία και είχε δύο πάθη: Τις 
... γυναίκες και τα χρήματα! Ήξερε ότι αυτά τα δυο 
μπορούσε να κερδίσει μόνο με την εξουσία… 
Άρχισε λοιπόν να «στρατολογεί» ανθρώπους για 
να τον βοηθήσουν λέγοντάς τους ότι είναι «ο 
άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την μοίρα αυτού 
του τόπου». Με το ίδιο «παραμύθι» του καταφέρνει 
να εκλεγεί μια φορά δημοτικός σύμβουλος, στη 
συνέχεια η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που περίμενε 
κι έμεινε κάποια χρόνια εκτός δημοτικής σκηνής. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν τα παράτησε και για αρκετά 
χρόνια συνέχισε να το ... παλεύει σπίτι, σπίτι, 
πόρτα - πόρτα λέγοντάς στους συντοπίτες του 
ότι ο τόπος θα πάει μπροστά μόνο αν αναλάβει ο 
ίδιος... Πέρασαν κάποια χρόνια και οι συντοπίτες 
του αποφάσισαν, επιτέλους, να του δώσουν την 
ευκαιρία για να διοικήσει τον τόπο τους. Έτσι στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 τον ανακηρύσσουν 
δήμαρχο στο κεφαλοχώρι, βραδιά μεγάλη για τον 
φιλόδοξο δικηγόρο! 
Γλέντια και πανηγύρια έλεγε στους δικούς του «ο 
στόχος μου επιτεύχθηκε, θα μείνω για πολλά χρόνια 
δήμαρχος και μετά θέλω να διοικήσω όλη την 
Χαλκιδική». Όντως κατάφερε κι έμεινε δήμαρχος 
στο χωριό του για δώδεκα χρόνια και μέσα σ’ 
αυτό το διάστημα πέτυχε να δικτυωθεί πολιτικά 
με καλές γνωριμίες και είχε αρχίσει να βάζει σε 
εφαρμογή το μεγαλο του σχέδιο να διοικήσει όλη 
τη Χαλκιδική. Έβλεπε μπροστά ο νεαρός δικηγόρος 
ότι η Χαλκιδική θα γίνει πολύ γρήγορα το θέρετρο 
των Θεσσαλονικέων, ότι η γη θα πάρει πολύ μεγάλη 
αξια τα επόμενα χρόνια. Όπως κι έγινε! Πίστευε 
λοιπόν, ότι αν κατάφερνε να εκλεγεί στο ανώτερο 
όργανο πάνω από τους δήμους, θα μπορεί στη 
συνέχεια να έχει τον πρώτο λόγο σε ότι γίνεται... 
Το κατόρθωσε και αυτό μετά από δυο προσπάθειες 
και εξελέγη στο ανώτατο διοικητικό όργανο, σε μια 
περίοδο που η Χαλκιδική είχε τεράστια τουριστική 
και οικιστική ανάπτυξη, μεγάλες εργολαβικές 
εταιρίες δημοσίων έργων δούλευαν νυχθημερόν 
σε έργα υποδομής, καινούργια ξενοδοχεία και 
πολυτελείς βίλες ξεφύτρωναν το ένα πίσω από το 
άλλο, σε σημείο που να αναρωτιέσαι αν η Χαλκιδική 
είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο. 
Για να γίνονται όλα αυτά απρόσκοπτα, βεβαίως, 
έπρεπε όλοι αυτοί να παίρνουν την ευλογία του 
μεγάλου διοικητή και των υπολοίπων αρχών της 
Χαλκιδικής που ίδιος είχε καταφέρει να ελέγχει. 
Έτσι λοιπόν, «Γιάννης κερνούσε, Γιάννης έπινε...». 
Και το όνειρο του έγινε πραγματικότητα: Κατάφερε 
με την εξουσία να αποκτήσει χρήματα και να 
δελεάζει τις γυναίκες... Η συνέχεια στο επόμενο 
τεύχος της εφημερίδας...

Με αστειακι, όπως το συνηθίζει, μπήκε στην αίθουσα της σύσκεψης στο Μακεδονία Παλλάς 
ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήρθε στην πόλη με ταχύπλοο, είπε, σχολιάζοντας τις τελευταίες 
νεροποντές που έπληξαν την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα το είπε και δύο φορές στην τοποθέτησή 
του μήπως δεν το πιάσουμε. Πάντως στο αστειο δεν έκανε λάθος, όπως στην εισήγησή του. 
Μάλλον θα το κάνουν πρόβα πιο πριν. 

 Χαμός γίνεται αυτές τις μέρες στα δημαρχεία 
της Θεσσαλονίκης! Από συναντήσεις και 
ραντεβού με κυβερνητικούς παράγοντες. 
Πρωτοκλασάτοι υπουργοί, όπως ο Χρήστος 
Σταϊκούρας και ο Κώστας Καραμανλής, 
πέρασαν από αρκετούς δήμους και άκουσαν 
παράπονα και αιτήματα των Αυτοδιοικητικών. 
Για τους υπόλοιπους υπουργούς οι δήμαρχοι 
θα τρέχουν από περίπτερο σε περίπτωση 
της ΔΕΘ για να τους συναντήσουν μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. 

 Μπορεί στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ 
να ψάχνουν διακαώς γυναίκες για να 
συμπληρώσουν την ποσόστωση όμως όπως 
μάθαμε στις συζητήσεις ακούγεται ένα ακόμα 
αντρικό όνομα , αυτό του Στάθη Κουτσοχήνα. 
Πρόκειται για τον πρώην προέδρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονικης  το 
όνομα του οποίου ακούστηκε για τη λίστα της 
Α Θεσσαλονικης 
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Χαμογελαστός μπήκε στην αίθουσα του Μ. 

Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Χρήστος Σταϊκούρας με τον δήμαρχος 

Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλη και την γ.γ. 

του δήμου Ελένη Φύκα

Ο Στάθης Κουτσοχήνας

?



Ο «Αρμαγεδδών» της 
βροχόπτωσης και οι 
«καθησυχαστικοί» 
δήμαρχοι

Οι ευχές της Σπυράκη για τους 
μαθητές 

Δεν αλλάζει το πρόγραμμα 

Αραβικά deals φέρνει η 86η 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πάμε για μπάσκετ;

Ψάχνονται για... τελικό

Στο δρόμο οι υπάλληλοι 
του Δήμου ενόψει ΔΕΘ 

Η Θεσσαλονίκη που... 
βουλιάζει 

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζαν αρκετές 
περιοχές της Θεσσαλονίκης μετά την 
πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Τι τρύπες 
ξεφύτρωσαν στους δρόμους, τι αναπλάσεις 
«ξηλώθηκαν», τι δέντρα έπεσαν, τι αυτοκίνητα 
παρασύρθηκαν, τι καταστήματα πλημμύρισαν. 
Οι δήμαρχοι που την ...γλίτωσαν έκαναν 
αναρτήσεις στο facebook λέγοντας πως όλα 
κύλησαν ομαλά. Οι υπόλοιποι ούτε φωνή, 
ούτε ακρόαση!

Καλή σχολική χρονια, για όλα τα παιδιά μας με υγεία και έμπνευση ευχήθηκε 
πρωί πρωί η Μαρία Σπυρακη.Η ευρωβουλευτής της ΝΔ ανάρτησε μάλιστα 
μια φωτογραφία των παιδιών της στο instagram, με τους σάκους στους 
ώμους  την ώρα που έφευγαν για το σχολείο. Ο Λεωνίδας και η Σταματία 
είναι μαθητές γυμνασίου!

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν την μετεγχειρητική πορεία του Νίκου 
Ανδρουλάκη βλέποντας ότι ο προγραμματισμός της ΔΕΘ δεν θα αλλάξει. 
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου η ομιλία και την επόμενη μέρα η συνέντευξη 
τύπου. Ίσως από το πρόγραμμα εξαιρεθεί η βόλτα στη ΔΕΘ ή μια περιοδεία 
σε γειτονική πόλη ή περιοχή του νομού όπως είχε προταθεί στην Χαριλάου 
Τρικούπη. 

Με εταιρείες κολοσσούς και υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια δίνουν το παρών 
φέτος στην 86η ΔΕΘ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως τιμώμενη χώρα. 
Της αποστολής θα ηγείται ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΑΕ, Abdulla 
bin Touq Al Mari ενώ σε υψηλότατο επίπεδο θα εκπροσωπηθούν ακόμη 
τρία Υπουργεία, Άμυνας, Εξωτερικών και το Υπουργείο Βιομηχανιών και 
Προηγμένης Τεχνολογίας. Ως εκ τούτου ο πήχης των προσδοκιών από την 
πλευρά της χώρας μας έχει τεθεί πολύ ψηλά με την τεχνολογία και τις 
επενδύσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Με κοστούμι αλλά αθλητικό παπούτσι εμφανίστηκε στη σύσκεψη των 
παραγωγικών φορέων με τον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Θανάσης 
Σαββάκης. Η εμφάνιση έκανε αίσθηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τον 
καλεί σε αγώνα μπάσκετ. Δεν είδαν τι έπαθε ο Ανδρουλάκης; 

Θέμα συζήτησης στα πολιτικά πηγαδάκια και η πορεία της Εθνικής. 
Πολλοί είναι αυτοι, αυτοδιοικητικοί και πολιτικά στελέχη που αρχίζουν 
να ψάχνονται για εισιτήρια για την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. 
Μια φωτογραφία με την φανέλα του Γιάννη θα έδινε πόντους στο 
επικοινωνιακό παιχνίδι. MVP είναι αυτός... 

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι εργαζόμενοι του δήμου 
Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Έχουν αποφασίσει να 
απέχουν από τα καθήκοντα τους για τις δύο Κυριακές που απομένουν 
μέσα στον Σεπτέμβριο διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση Ζέρβα για τα 
χρωστούμενα μηνών, για τη λειτουργία της καθαριότητας, αλλά και για 
τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν έχουν λάβει ακόμη.

Μονοθεματικά τα πολιτικά σχόλια μετά τη νεροποντή της περασμένης 
Κυριακής στην Θεσσαλονίκη. Όλα είχαν να κάνουν σχέση με την 
κακοκαιρία. Όπως και αυτό του Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος σχολιάζοντας 
τα 30+ έργα που γίνονται ή θα γίνουν στην πόλη έγραψε μεταξύ άλλων 
«Η Θεσσαλονίκη του 2030 βουλιάζει το 2022. Βρέχει και ξέρουμε πλέον 
ότι θα πλημμυρίσουμε. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
αξίζει περισσότερα από υποσχέσεις και μακέτες» 
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Η φωτό με την ανάρτηση της Μαρίας Σπυράκη

Ο ... Αρμαγεδδών της Θεσσαλονίκης



Σας ευχαριστούμε
για την προτίμησή σας.

Γιώργος Γκουγκουλιάς

Φροντίζουμε 
για την
Οδική σας 
Ασφάλεια



•Eιδίκευση στον Σακχαρώδη  
  Διαβήτη
•Ειδίκευση στην Αθλητική Διατροφή
•Vegan Προγράμματα
•Diet Coaching
•Τest DNA
•Διατροφή για αυτοάνοσα
•Παιδική παχυσαρκία

Koσμά Αιτωλού & Ανδρούτσου 1, 
Θεσσαλονίκη 546 43
(+30) 697 3725 774
panagiotavar@gmail.com

healthy_project_more_than_diet

hp_morethandiet

▶Κλινικός Διαιτολόγος
  Διατροφολόγος MSc
▶Iατρική Σχ. ΑΠΘ 
  Μaster στις Διατροφικές  
  Διαταραχές

Βαρσαμά 
Παναγιώτα
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