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Ένας από τους λόγους που δηµιουργήσαµε

Η ετήσια διοργάνωση της ∆ιεθνούς Έκθεσης

τις ιστοσελίδες MyPortal.gr και ota365.gr, ήταν εκτός
από την ενηµέρωση για τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά ζητήµατα και η συµβολή στο διάλογο για το
µέλλον της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
και την ανάπτυξη του τόπου που έχει πολλές δυνατότητες και προοπτικές, πολλές από τις οποίες χάθηκαν
τις τελευταίες δεκαετίας.
Η έκδοση που σας παρουσιάζουµε έρχεται -µέσα
από τις παρεµβάσεις δεκάδων εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Βουλής, της οικονοµικής και αυτοδιοικητικής ζωής- όχι µόνο να εξελίξει τον διάλογο για
την επόµενη ηµέρα της Θεσσαλονίκης αλλά και να
δεσµεύσει σε πολιτικές που είναι απαραίτητες για
την ανάπτυξη της περιοχής και στα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησής τους.
Στις σελίδες που ακολουθούν αναπτύσσονται προτάσεις από ένα ευρύ φάσµα τοποθετήσεων και προσεγγίσεων όπως ακριβώς κάνουµε και µε τον ετήσιο θεσµό διαλόγου που έχουµε θεσµοθετήσει µέσα από το
Ελληνικό Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ) και το MyPortal.gr: Το Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που βαδίζει αισίως στην 5η διοργάνωση.
Πρεσβεύω πάντα την άποψη «η ισχύς εν τη ενώσει».
∆υστυχώς, και αυτό είναι κοινή διαπίστωση, αυτό
λείπει από τη Θεσσαλονίκη και είναι ένας από τους
λόγους που πολλά πράγµατα που πρέπει να γίνουν ή
ακόµη ξεκινούν να υλοποιούνται, καθυστερούν.
Με όσες δυνάµεις διαθέτουµε προσπαθούµε για την
συνεργασία όλων των υγιών δυνάµεων µε µοναδικό
γνώµονα και στόχο το καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε στο MyPortal.gr,
στο ota365.gr και το ΕΛΙΝΕΚΑ και το ανά χείρας περιοδικό, που πιστεύω θα βρει µια θέση στη «βιβλιοθήκη
της πόλης», είναι µια δηµοσιογραφική πράξη προς
αυτήν την κατεύθυνση.

Θεσσαλονίκης, στις απαρχές κάθε σεζόν, συνδέεται µε
ένα νέο πολιτικό και οικονοµικό ξεκίνηµα. ∆εν είναι τυχαίο πως κυβερνήσεις και κόµµατα επιλέγουν το βήµα
της για να εξαγγείλουν µέτρα, να καταθέσουν προτάσεις, να παρουσιάσουν πολιτικές στρατηγικές. Προφανώς αυτό στρέφει τα βλέµµατα και στη Θεσσαλονίκη.
∆υστυχώς, η εµπειρία έχει αποδείξει πως το βλέµµα αυτό
είναι πρόσκαιρο και φευγαλέο. Ακουµπάει επιδερµικά την
πόλη τόσο αναφορικά µε το πολιτικό όσο και το δηµοσιογραφικό ενδιαφέρον των κεντρικών µέσων ενηµέρωσης. Ένα τριήµερο, µια εβδοµάδα το πολύ. Ακούγονται
όµως υποσχέσεις, µε τη µορφή δεσµεύσεων, αρκετές να
χορτάσουν τα αυτιά για έναν ολόκληρο χρόνο.
Η ίδια η ∆ΕΘ έχει αποδείξει στην πορεία της πως η
Θεσσαλονίκη µπορεί. Η Έκθεση, παρά την οικονοµική κρίση, στάθηκε στα πόδια της και αναπτύχθηκε. Με την υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης η ∆ΕΘ,
η αναπτυξιακή της πορεία θα ενισχυθεί. Η νέα ∆ΕΘ
δεν θα κερδίσει απλώς το στοίχηµα της επόµενης
ηµέρας αλλά θα αφήσει προστιθέµενη αξία στην πόλη, οικονοµικά και κοινωνικά. Το σχέδιο προχώρησε
διότι υπήρχε όραµα από τη διοίκηση, βούληση από
την πολιτική ηγεσία.
Αυτό είναι εποµένως το ζητούµενο: ένα σχέδιο στη
βάση µιας ευρείας συναίνεσης (πάντα θα υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά δεν µπορεί να οδηγούν σε εµµονικές αντιστάσεις) και βούληση από την
κεντρική διοίκηση. Στα δύο αυτά µέτωπα υπάρχει
ακόµη δρόµος να διανυθεί µε ευθύνες που επιµερίζονται και τοπικά και κεντρικά.
Η έκδοση δείχνει το δρόµο. Ενός ανοικτού διαλόγου
που κατατίθενται προτάσεις, που αναλαµβάνονται
δεσµεύσεις, που εξαγγέλλονται πρωτοβουλίες. Όλοι
θα κριθούν από τις πράξεις επ’ αυτών και εµείς θα
είµαστε εδώ να τις ελέγξουµε και τις κρίνουµε.
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Χωρίς υποδοµές
δεν υπάρχει ανάπτυξη
Θεσσαλονίκη: Η πόλη των υποσχέσεων

ναι το αεροδρόµιο χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι οι υποδοµές πρέπει να αφορούν µόνο
αυτό καθεαυτό το «Μακεδονία».

και των εξαγγελιών. Ειδικά αυτή τη περίοδο, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας ακούνε και συνήθως δεν βλέπουνε κάποιο ουσιαστικό έργο. Η µία κυβέρνηση εξαγγέλλει, η άλλη ακυρώνει και εξαγγέλλει µε τη
σειρά της άλλα έργα. Το αποτέλεσµα είναι
κοινό. Τα έργα δεν ξεκινούν και βέβαια, αν
κάποιο ξεκινήσει δεν ολοκληρώνεται ποτέ
στην ώρα του. Η ελπίδα για να έχουµε ευτυχή κατάληξη σε ένα έργο υποδοµής είναι
µόνο αν µια κυβέρνηση θητεύσει δύο συνεχόµενες φορές για να µπορέσει να νικήσει τη γραφειοκρατεία.
Η οικονοµική και στην συνέχεια υγειονοµική κρίση, µόλις 12 χρόνια, δεν επέτρεψε σε
µία κυβέρνηση να επανεκλεγεί. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα, η στασιµότητα να αποτελεί το χειρότερο εχθρό της πόλης.
Ο νυν πρωθυπουργός ζήτησε από τους
Θεσσαλονικείς όταν ανέβηκε στο βήµα της
∆ΕΘ, την πρώτη φορά της θητείας του, να
ελέγχεται το έργο της κυβέρνησης του.
Ας το πράξουµε λοιπόν,
Στελέχη του υπουργείου υποδοµών έχουν
µιλήσει για στοιχειωµένα έργα στη Θεσσαλονίκη και αυτή η δήλωση δεν απέχει καθόλου από την πραγµατικότητα.
Ας τα εξετάσουµε ένα ένα τα έργα που
έχουν εξαγγελθεί.
Το fly over προχωράει σε επίπεδο διαγωνισµού για να φτάσει η ώρα που τα µηχανήµατα θα αναλάβουν δράση. Αν όλα πάνε
καλά, τότε αυτό θα συµβεί πριν τις επόµενες εκλογές το 2023.
Το µεγάλο αγκάθι είναι το µετρό. Μόλις 9,6
χιλιόµετρα δικτύου και η πόλη έχει πληρώσει ακριβά, πολύ ακριβά την χείριστη πορεία εργασιών των έργων. Το πιο αναπτυξιακό έργο µε σύγχρονες υποδοµές και νέες θεσεις εργασίας έγινε το πιο προβληµατικό έργο. Οι συνέπειες του φαίνονται στην
αγορά της πόλης. Το ζητούµενο είναι όλα
αυτά να µείνουν στο παρελθόν και οι εργασίες να προχωρήσουν σε τριπλή βάρδια
προκειµένου οι επιβάτες να επιβιβαστούν

Ένα ζήτηµα που πρέπει να λυθεί άµεσα είναι το οδικό δίκτυο την πόλη µε τον αερολιµένα. Η ε.ο. Θεσσαλονίκης Περαίας είναι
γεµάτη φανάρια, το ίδιο και όταν ο επιβάτης καταφθάνει για την πτήση του από την
Μουδανίων.

Άρθρο
του
Παναγιώτη Κρινή
∆ηµοσιογράφου

Η ∆ΕΘ, ένας από τους πιο
ιστορικούς και συνάµα πιο
συµβολικούς θεσµούς τόσο
για τη Βόρεια Ελλάδα όσο
και για την χώρα, αποτελεί
σηµείο αναφοράς για όλες τις
κυβερνήσεις.

στους συρµούς εντός του 2023 έστω και
την τελευταία µέρα του έτους.
Η περίφηµη κοµµένη γέφυρα που συνδέει
το λιµάνι µε την ΠΑΘΕ. Αυτό και αν δεν αποτελεί το µεγαλύτερο αστείο για τη πόλη. Η
αρχή του τέλους όµως, φαίνεται πως έχει
φτάσει. Ο ανάδοχος του έργου έχει προκύψει και το έργο θα πάρει το δρόµου του.
Ας πάµε στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Η
ιδιωτική πρωτοβουλία αναβάθµισε σηµαντικά τις υποδοµές του αερολιµένα και σε
συνδυασµό µε το νέο διάδροµο, ο αριθµός
των επιβατών θα αυξηθεί σηµαντικά. Σαφώς, η πύλη εισόδου της Θεσσαλονίκης εί-

Ο κόµβος του αεροδροµίου είναι τριτοκοσµικός και χρειάζεται άµεσα έργο που θα
καταργήσει τους φωτεινούς σηµατοδότες
ώστε η ροή των οχηµάτων να είναι συνεχής. Η αύξηση των επιβατών σε συνδυασµό µε τα φανάρια που λειτουργούν σήµερα, θα φέρουν ουρές και καθυστερήσεις.
∆ε είναι πολύ θετικό για τη γενική εικόνα
της πόλης, ο επιβάτης να αντικρύζει ένα
σύγχρονο αεροδρόµιο και µόλις βγει από
αυτό να γυρνάει ο χρόνος πίσω.
Όλα τα παραπάνω έργα αφορούν ένα
πλέγµα ανάπτυξης που θα δώσει ώθηση
στην οικονοµία της ευρύτερης περιοχής.
Αν όλα πάνε καλά, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται τρία µε τέσσερα χρόνια να αλλάξει επίπεδο. Αυτό που είναι άκρως απαραίτητο,
ο σχεδιασµός νέων έργων πρέπει να αρχίσει σήµερα, χθες για να υπάρχει συνέχεια
ώστε η πόλη να αποτελέσει ουσιαστικά και
όχι µόνο στα λόγια την «πρωτεύουσα» των
Βαλκανίων.
Η ∆ΕΘ, ένας από τους πιο ιστορικούς και
συνάµα πιο συµβολικούς θεσµούς τόσο
για τη Βόρεια Ελλάδα όσο και για την χώρα, αποτελεί σηµείο αναφοράς για όλες
τις κυβερνήσεις. Ο θεσµός που εξελίσσεται και θα αλλάξει επίπεδο µετά την ανάπλαση του χώρου. Η ανάπλαση δε θα αναβαθµίσει µόνο το εκθεσιακό κέντρο αλλά
ολόκληρο το κέντρο της πόλης όπου σήµερα απλά θυµίζει κάτι παλιό.
Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάσει το
timing και είναι µια πρώτης τάξης ευκαιρία
για να προχωρήσει στη νέα εποχή ως µία
πόλη µε ευρωπαικά χαρακτηριστικά.

www.myportal.gr

Πολιτική & Οικονοµία... µε Άποψη
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Η 85η ∆ΕΘ ορόσηµο δυναµικής ανάκαµψης και
προοπτικών για ισχυρή, βιώσιµη ανάπτυξη

Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η περιοχή της Μακεδονίας αναδεικνύονται σε πόλο
έλξης µεγάλων επενδύσεων
από εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς (π.χ. Cisco, Pfizer,
Deloitte κ.ά.)

Άρθρο
του
Χρήστου Σταϊκούρα
Υπουργού Οικονοµικών

Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
αποτελεί το µεγαλύτερο εκθεσιακό και
εµπορικό γεγονός των Βαλκανίων και
διαχρονικό ορόσηµο για την οικονοµική
και πολιτική ζωή της χώρας µας.
Ειδικά εφέτος, η διοργάνωση της 85ης
∆ΕΘ, µετά τη µη πραγµατοποίησή της
πέρυσι εξαιτίας της πανδηµίας, έχει πρόσθετη σηµασία, διότι φέρει έναν ισχυρό συµβολισµό. Σηµατοδοτεί την ισχυρή
ανάκαµψη και τη ρεαλιστική προοπτική
για υψηλή και βιώσιµη ανάπτυξη µετά
την πρωτοφανή, παγκόσµια, δοκιµασία
του Covid-19.
Στον ενάµιση χρόνο που µεσολάβησε
από την έναρξη της δοκιµασίας αυτής
– και παρά τις αντίξοες συνθήκες – εργαστήκαµε, ως Κυβέρνηση, σκληρά, µεθοδικά, διορατικά και υπεύθυνα, σε δύο
παράλληλα επίπεδα:
1ον. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δυνατή αντιµετώπιση των επιπτώσεων των δύο µεγάλων παγκόσµιων
δοκιµασιών: της υγειονοµικής κρίσης,
που παραµένει απειλητική και της κλιµατικής κρίσης, που κορυφώνεται.
Με σχέδιο και γρήγορα αντανακλαστικά, λάβαµε µέτρα συνολικού ύψους 41

δισ. ευρώ – πάνω από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο –, απλώνοντας έτσι ευρύ «δίχτυ» προστασίας από την επέλαση του
Covid-19 σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Μέτρα τα οποία, όπως απεδείχθη και
αναγνωρίστηκε εντός και εκτός Ελλάδος, λειτούργησαν αποτελεσµατικά, συγκρατώντας την ύφεση και την ανεργία
και στηρίζοντας το εισόδηµα των νοικοκυριών, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και την κοινωνική συνοχή.
Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, τα
δηµοσιονοµικά µέτρα και οι παρεµβάσεις που έχουν υλοποιηθεί εν µέσω κρίσης υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ, χωρίς
να υπολογίζονται τα προγράµµατα ρευστότητας µέσω των Περιφερειών, οι
αναστολές φορολογικών, ασφαλιστικών
και δανειακών υποχρεώσεων, τα προγράµµατα «Γέφυρα» Ι και ΙΙ, η µη καταβολή ενοικίων, η ενισχυµένη αποζηµίωση ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις, η
επιδότηση µέρους των παγίων δαπανών,
τα στοχευµένα προγράµµατα για κλάδους της οικονοµίας, καθώς και οι µειώσεις άµεσων και έµµεσων φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, µε την ίδια προσήλωση στο
στόχο, αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα διαχειριστήκαµε τις καταστροφικές
συνέπειες της κλιµατικής κρίσης, που
έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση παγκοσµίως. Στο πλαίσιο αυτό, από τον Ιανουάριο

του 2020 µέχρι σήµερα έχουν διατεθεί
πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση και στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Μόνο
για τις πρόσφατες πυρκαγιές:
Επιστρατεύσαµε κάθε διαθέσιµο εγχώριο και ευρωπαϊκό πόρο ώστε αφενός
να διασφαλίσουµε ενισχύσεις πιο γενναίες από κάθε άλλη φορά στους πυρόπληκτους συµπολίτες µας και, αφετέρου,
να στηρίξουµε την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την αποκατάσταση
του φυσικού πλούτου της χώρας.
Απλοποιήσαµε τις διαδικασίες κρατικής
αρωγής και αξιοποιήσαµε την τεχνολογία ώστε να ενεργοποιήσουµε το ταχύτερο δυνατό τα µέτρα αποζηµίωσης και
στήριξης, µε µία µόνο αίτηση.
∆ροµολογούµε τη βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων 16 δισ. ευρώ µέχρι
το 2027 για την Πράσινη Μετάβαση και την
Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
Προωθούµε την έκδοση του πρώτου
Πράσινου Οµολόγου το 2022 για τη χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων.
Σταδιακά, µεταβαίνουµε από τη στοχευµένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
σε µέτρα επανεκκίνησης της οικονοµίας.
2ον. Για τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων ώστε να προσδώσουµε στην οικονοµία µας, και συνολικά στη χώρα µας,
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τη θέση και τη δυναµική που τους αρµόζει στη µετά-κορονοϊό εποχή.
Προς την κατεύθυνση αυτή, δεν καµφθήκαµε ούτε κρυφτήκαµε πίσω από
τις καινοφανείς δυσκολίες της υγειονοµικής κρίσης, αλλά, τουναντίον, επιδείξαµε αξιοσηµείωτη συνέπεια στην
εφαρµογή του αρχικού στρατηγικού
σχεδιασµού µας, που στηριζόταν σε
τρεις πυλώνες: συνετή δηµοσιονοµική
πολιτική µε µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, προώθηση
αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων.

Αναλυτικά:
▷ µειώσαµε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές – ιδίως για τη µεσαία τάξη,
▷ θεσπίσαµε φορολογικά κίνητρα
για την προσέλκυση επενδύσεων
και ανθρώπινου κεφαλαίου,
▷ προχωρήσαµε στη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης,
▷ λάβαµε µέτρα κοινωνικής πολιτικής,
▷ διατηρήσαµε ασφαλή ταµειακά αποθέµατα, χάρη στη συνεπή, έξυπνη και διορατική εκδοτική
στρατηγική που ακολουθήσαµε,
▷ διαµορφώσαµε τις κατάλληλες
συνθήκες για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία – µέσα και από ένα υγιές
και ισχυρό τραπεζικό σύστηµα,
▷ προωθήσαµε εµβληµατικές αποκρατικοποιήσεις και σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του ∆ηµοσίου,
▷ υλοποιήσαµε διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και
συµβάλλουν στην προσέλκυση
επενδύσεων,
▷ θέσαµε στέρεες βάσεις για τη
βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, συνολικού ύψους
άνω των 70 δισ. ευρώ, από το Ταµείο Ανάκαµψης και το Πολυετές
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 20212027, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, µε κύριο στόχο την κάλυψη του µεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και
απασχόληση.

Η πολιτική µας, µε βάση τους παραπάνω άξονες, αποδίδει ήδη σηµαντικούς
καρπούς, όπως αποτυπώνεται σε σειρά
πρόδροµων δεικτών και θετικών εξελίξεων: καλύτερη πορεία της οικονοµίας έναντι των προβλέψεων, συγκράτηση της ανεργίας, ενίσχυση βιοµηχανικής παραγωγής, θετική πορεία δεικτών
υπεύθυνων προµηθειών και οικονοµικού
κλίµατος, αύξηση ιδιωτικών καταθέσεων, αύξηση ηλεκτρονικών συναλλαγών,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
χώρας, ιστορικά χαµηλά κόστη δανεισµού, µείωση του spread, αναβάθµιση
της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τρεις οίκους αξιολόγησης µέσα
στην πανδηµία, επιτυχής ολοκλήρωση 7
διαδοχικών αξιολογήσεων Ενισχυµένης
Εποπτείας, επαινετικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων, πραγµατοποίηση
σηµαντικών επενδύσεων.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι
η Θεσσαλονίκη και συνολικά η περιοχή της Μακεδονίας αναδεικνύονται σε
πόλο έλξης µεγάλων επενδύσεων από
εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς (π.χ.
Cisco, Pfizer, Deloitte κ.ά.). Σε αυτές θα
προστεθούν κοµβικής σηµασίας επενδύσεις και έργα που περιλαµβάνονται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως είναι
το βόρειο τµήµα του αυτοκινητόδροµου Ε65 – ένα από τα πρώτα 12 έργα
του Σχεδίου που ξεκινούν –, στρατηγικές αστικές αναπλάσεις στη Θεσσαλονίκη, η αποκατάσταση εδαφών παλαιών ορυχείων λιγνίτη στη ∆υτική
Μακεδονία, ο εκσυγχρονισµός νοσοκοµείων και κέντρων υγείας της Βόρειας Ελλάδας κ.ά.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν, ταυτόχρονα, δυνατά σήµατα ισχυρής ανάκαµψης
για το τρέχον έτος και εφαλτήριο υψηλής και διατηρήσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης στη µετά-κορονοϊό εποχή.

Η διοργάνωση της 85ης ∆ΕΘ,
µετά τη µη πραγµατοποίησή
της πέρυσι εξαιτίας της πανδηµίας, έχει πρόσθετη σηµασία, διότι φέρει έναν ισχυρό
συµβολισµό. Σηµατοδοτεί την
ισχυρή ανάκαµψη και τη ρεαλιστική προοπτική για υψηλή
και βιώσιµη ανάπτυξη µετά
την πρωτοφανή, παγκόσµια,
δοκιµασία του Covid-19

Την τελευταία διετία, η χώρα µας επέδειξε εγρήγορση στην αντιµετώπιση των
προκλήσεων και αποφασιστικότητα στην
αξιοποίηση των ευκαιριών. Απέδειξε ότι
µπορεί να προχωρήσει δυναµικά µπροστά. Συνεχίζουµε και εντατικοποιούµε περαιτέρω τις προσπάθειές µας πάνω στους
προαναφερθέντες άξονες, µε αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Αξιοποιώντας
την πρόοδο που έχει συντελεστεί µέχρι
σήµερα, αλλά και κάθε νέα ευκαιρία που
ανοίγεται µπροστά µας, ώστε να οδηγήσουµε όσο συντοµότερα γίνεται την πατρίδα µας στο µέλλον που της αξίζει.
Μέλλον ευηµερίας και δικαιοσύνης, για
όλους, και κυρίως για τις επόµενες γενιές.
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Θεσσαλονίκη: ∆υναµική ανάπτυξη µε
µεγάλες επενδύσεις και σύγχρονα έργα υποδοµής
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019:

φανούς ισχύος δύναµη πυρός άνω των 75
δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ – το πρώτο που
εγκρίθηκε στην ΕΕ -, το Ταµείο Ανάκαµψης,
το πρόγραµµα για τον αγροτικό τοµέα και
τις πρωτοβουλίες της ΕΕ. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι η χώρα µας καλείται ν’ απορροφά την επόµενη 6ετία περί τα 10 δις ευρώ ετησίως, κονδύλια που µας δίνουν δυνατότητες για έργα υποδοµής, επενδύσεις
και δράσεις που ούτε µπορούσαµε να διανοηθούµε καν στο παρελθόν.

∆ύο µήνες µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει τη µεγάλη επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για µεγάλη εθνική επιτυχία καθώς η εταιρεία επιλέγει την Ελλάδα
µεταξύ πολλών άλλων χωρών για να εγκαταστήσει ένα από τα έξι κέντρα ψηφιακής
τεχνολογίας (digital hub) σε παγκόσµιο επίπεδο. Μεγάλη επιτυχία και για το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθώς µάλιστα
είναι η πρώτη µεγάλη ξένη επένδυση που
εξασφαλίζουµε, χάρις στην εξαιρετικά καλή
προετοιµασία, µέσα σε λίγες µόλις εβδοµάδες από την ανάληψη των καθηκόντων µας.
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021: ∆ύο
χρόνια µετά, η Pfizer έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσµιας
κοινής γνώµης ως µία από τις εταιρείες που
παρασκεύασαν εµβόλιο κατά του Covid – αυτή τη µεγάλη προσφορά της επιστήµης στην
ανθρωπότητα – ενώ η επένδυσή της στην Ελλάδα προχωρά και µάλιστα µεγαλώνει καθιστώντας την Θεσσαλονίκη παγκόσµιο κέντρο
αναφοράς στην έρευνα και την καινοτοµία.
Και δεν είναι µόνο η Pfizer. Είναι και οι επενδύσεις της Cisco και της Deloitte, είναι το
Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC που προχωρά, είναι η αναγέννηση της ΕΛΒΟ µετά
από πολλά χρόνια απαξίωσης, είναι πολλές
νέες επενδύσεις όπως βεβαίως και σηµαντικά έργα υποδοµής που ξεκόλλησαν και
υλοποιούνται στη Μακεδονία και την Θράκη. Η Θεσσαλονίκη του 2021 δεν έχει καµία
απολύτως σχέση µε την Θεσσαλονίκη του
2019, όπως άλλωστε και η Ελλάδα του 2021
δεν έχει σχέση µε την Ελλάδα του 2019.
Η χώρα µας κατάφερε αυτήν την διετία,
µέσα στην πρωτοφανή πανδηµία, ένα ανυπολόγιστης αξίας rebranding ως χώρας
αφ’ ενός σοβαρής και αξιόπιστης λόγω
της επιτυχούς – τηρουµένων των αναλογιών – διαχείρισης της κρίσης κι αφ’ ετέρου φιλικής προς την επιχειρηµατικότητα
και τις επενδύσεις λόγω των µεταρρυθµίσεων που προχώρησαν µε αιχµή τη µείωση
της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση και
απλούστευση των αδειοδοτήσεων καθώς
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και των ουσιαστικών µειώσεων φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών.
Το rebranding παράγει ήδη αποτελέσµατα.
Το 2020 η Ελλάδα πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 77% στην προσέλκυση
άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), µε βάση
µία από τις εγκυρότερες και επιδραστικότερες έρευνες διεθνώς, την Ernst & Young
(ΕΥ) Competiveness Survey 2021. Για πρώτη
φορά στα χρονικά η χώρα µας κατατάσσεται στους 10 ελκυστικότερους επενδυτικούς
προορισµούς και µάλιστα 3 στις 4 επιχειρήσεις εκτιµούν ότι η ελκυστικότητα θα βελτιωθεί ακόµη περισσότερο εντός της τριετίας.
Αποδεικνύοντας αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα στην κρίση, η ελληνική οικονοµία επανακάµπτει µε εξαιρετικά ταχείς ρυθµούς
όπως πιστοποιούν όλοι οι δείκτες (οικονοµικού κλίµατος, βιοµηχανικής παραγωγής,
κατασκευών, κύκλου εργασιών επιχειρήσεων), ενώ και η τουριστική κίνηση πηγαίνει
φέτος πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις.
Όλοι οι δείκτες προοιωνίζονται δυναµική
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, την
ώρα µάλιστα που αρχίζουν να εισρέουν
οι πόροι από το µεγαλύτερο αναπτυξιακό
πρόγραµµα των τελευταίων δεκαετιών.
Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της µια πρωτο-

Συνεπώς, αυτήν τη νέα Ελλάδα, αυτή τη νέα
Θεσσαλονίκη έρχεται να αναδείξει η 85η
∆ΕΘ – σε µια χρονιά µε βαρύ ιστορικό φορτίο λόγω της 200ης επετείου από την Επανάσταση του 1821 – αποτυπώνοντας τις εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές για την ελληνική
οικονοµία µε τη Μακεδονία και την Θράκη σε
πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό δεν είναι πια ούτε σύνθηµα ούτε ρητορικό σχήµα.
Το οικοσύστηµα τεχνολογίας, έρευνας και
καινοτοµίας που δηµιουργείται στην Θεσσαλονίκη είναι βέβαιο ότι θα φέρει και
άλλες σηµαντικές επενδύσεις µε µεγάλο
αποτύπωµα στην τοπική οικονοµία – ιδίως
στην δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και µάλιστα για νέες και νέους επιστήµονες υψηλών προσόντων.
Η Pfizer δείχνει τον δρόµο: ενώ αρχικά σχεδίαζε 200 θέσεις εργασίας στο digital hub
της Θεσσαλονίκης, λόγω ακριβώς του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναµικού, αποφάσισε
να αυξήσει τις θέσεις εργασίας στις 300 και
να επεκτείνει την επένδυση ιδρύοντας παγκόσµιο κέντρο εσωτερικών λειτουργιών
και υπηρεσιών µε πρόσθετες 250 θέσεις.
Σύνολο, λοιπόν, 550 θέσεις εργασίας και δη
υψηλών προσόντων. Ανάλογη είναι η εικόνα
και στις άλλες επενδύσεις καθώς µάλιστα η
εµβέλειά τους εκτείνεται στο σύνολο της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης αλλά και ευρύτερα.
Γι’ αυτό η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως
πρωτοπόρου στη νέα οικονοµία της γνώσης, ως πύλη υψηλής τεχνολογίας για όλη
την περιοχή, σε συνδυασµό µε τις επενδύσεις σε άλλους τοµείς της οικονοµίας και
τα µεγάλα έργα υποδοµής, καθίσταται παράγοντας ισχυρής αυτοτροφοδοτούµενης
ανάπτυξης µε ορίζοντα δεκαετιών.
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Νέα προοπτική για τη Θεσσαλονίκη,
τη Μακεδονία, τη Θράκη
Είµαστε, και πάλι, αντιµέτωποι µε σοβαρές προκλήσεις. Και δεν έχουµε περιθώρια χρόνου, δεν έχουµε καιρό για χάσιµο.
Επείγει, πρώτ΄απ΄όλα η αρωγή στους συµπολίτες µας που είδαν την περιουσία τους
να καταστρέφεται και τις δουλειές τους να
σβήνουν στην πύρινη επίθεση. Και η οχύρωση για να µην περάσουµε από τις φωτιές στις πληµµύρες. Και η άµεση έναρξη των αναγκαίων παρεµβάσεων για την
αναδόµηση των περιοχών που χτυπήθηκαν. Και για όλα αυτά βάλαµε µπρος τις
µηχανές, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους και επισπεύδοντας τις διαδικασίες.
Είµαστε, ταυτόχρονα, αντιµέτωποι µε
ένα νέο κύµα της πανδηµίας -το κύµα
των ανεµβολίαστων- και είναι προφανές πως όσοι εξακολουθούν να διστάζουν είτε θα εµβολιαστούν, είτε θα νοσήσουν. Και θα πιεστεί ξανά το σύστηµα υγείας και -δυστυχώς- θα επέλθουν
νέες ανθρώπινες απώλειες. Κι αυτό θα
‘ναι παντελώς άδικο, καθώς έχουµε τώρα τη λύση και κανείς από όσους την αρνούνται δεν θα είναι άµοιρος ευθυνών.
Η οικονοµία δεν µπορεί να ξανακλείσει
και οι εµβολιασµένοι δεν µπορεί να υποστούν τους περιορισµούς που ενδεχοµένως να επιβάλλει η ανάγκη προστασίας
των ανεµβολίαστων.
Είµαστε, ταυτόχρονα, µπροστά στην
επανεκκίνηση της οικονοµίας που µπορεί να πάρει δυναµικούς ρυθµούς και να
χαράξει ένα καλύτερο αύριο για όλους
τους Έλληνες. Αυτό, άλλωστε, είναι και
το µήνυµα που εκπέµπουν όλοι οι πρόδροµοι δείκτες και όλες οι εκτιµήσεις
διεθνών οργανισµών: Ότι η απελευθέρωση της οικονοµίας θα σηµάνει την
εκτιναξη της σε µια πορεία δυναµικής
και βιώσιµης ανάπτυξης. Για πρώτη, άλλωστε, φορά -χαρη στις επίµονες προσπάθειες του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης- η χώρα µας έχει διασφαλίσει για τα επόµενα εφτά χρόνια κοινοτικούς πόρους που
ξεπερνούν τα εβδοµήντα δισ. ευρώ Και
άρχισε ήδη η εκταµίευση από το Ταµείο
Ανάκαµψης, ενώ το νέο ΕΣΠΑ είναι το
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πρώτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύµµαχός µας στην πορεία αυτή, είναι η
άυλη δύναµη της εµπιστοσύνης που κατέκτησε η χώρα µας χάρη στις µεταρρυθµίσεις που προώθησε και προωθεί η
Κυβέρνηση. Ιδίως, µάλιστα, οι µειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και
το γεγονός ότι κρατήθηκε όρθιος ο παραγωγικός ιστός µε µέτρα 41 δισ. ευρώ
που διέθεσε η Κυβέρνηση για τη στήριξη
επιχειρήσεων, εργαζόµενων και άνεργων.
Και το άλµα που πετύχαµε στο ψηφιακό µετασχηµατισµό του Κράτους. Και η
στρατηγική επιλογή να κινηθούµε µε βασικούς άξονες την πράσινη και τη ψηφιακή µετάβαση. Και η δροµολόγηση σειράς
έργων που προαναγγέλλουν µια νέα προοπτική για ολόκληρη τη χώρα. Ιδίως, µάλιστα για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία
και τη Θράκη.
Η δροµολόγηση του βόρειου τµήµατος
του Ε65 και το σχέδιο για την απολιγνιτοποίηση της ∆υτικής Μακεδονίας σηµα-

τοδοτούν την έξοδό της από την αποµόνωση και την πορεία σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο µε θετικό περιβαλλοντικό
αποτύπωµα, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Η προωθούµενη
αναβάθµιση στα λιµάνια και τις χερσαίες
πύλες εισόδου δίνει το µήνυµα της εξωστρέφειας που, ήδη, ξεκίνησε. Η ανάπλαση του χώρου της ∆ΕΘ προαναγγέλλει τη
µετεξέλιξη της πόλης µας σε διεθνή εκθεσιακό και συνεδριακό κόµβο. Η κατασκευή του Μετρό και του Flyover, η επέκταση του Προαστιακού προς τα δυτικά,
η αναβάθµιση του λιµανιού και η σύνδεση του µε την Εγνατία και την ΠΑΘΕ,
βελτιώνουν δραστικά τη λειτουργικότητα
της πόλης. Η ενοποίηση του θαλάσσιου
παραλιακού µετώπου, η µετατροπή του
πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε
Πάρκο Πολιτισµού και Αναψυχής, το νέο
Γήπεδο του ΠΑΟΚ και η δηµιουργία Μουσείου Ολοκαυτώµατος αναβαθµίζουν
την εικόνα και την ελκυστικότητα της.
Στο µεταξύ, η Θεσσαλονίκη έγινε ήδη πόλος επενδύσεων από διεθνείς οικονοµικούς κολοσσούς, όπως η Cisco, η Pfizer, η
Microsoft, η Amazon. Και -όπως µε διαβεβαίωσαν τόσο ο Γερµανός Υφυπουργός Οικονοµικής Συνεργασίας Νόρµπερτ Μπάρτλε, όσο και ο Αµερικανός Πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ σε πρόσφατες συναντήσεις µας- οι
χώρες τους ενδιαφέρονται για σηµαντικές
επενδύσεις που αφορούν στην δηµιουργία µονάδων παραγωγής υδρογόνου, την
Πράσινη Οικονοµία, την Ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες. Και προφανώς δεν είναι οι
µόνες.
Στην πορεία αυτή ο Τοµέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείται να παίξει ρόλο επιταχυντή. Και αυτό ακριβώς κάνει, προωθώντας παράλληλα επιµέρους παρεµβάσεις για τη λειτουργικότητα της πόλης
και τη βελτίωση της καθηµερινότητας
όλων µας. Έχουµε -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- να
κάνουµε πολλά για τη Θεσσαλονίκη, τη
Μακεδονία και τη Θράκη. Ξεκινήσαµε
ήδη και δεν πρόκειται να αφήσουµε πίσω τίποτα.
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Έργα για την επόµενη ηµέρα και τη
δηµιουργία της Μακεδονίας του 2030
Βρισκόµαστε, µετά από δεκαεπτά µήνες

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της πλατείας
Αριστοτέλους, της Λεωφόρου Νίκης και της
πλατείας ∆ιοικητηρίου. Ταυτόχρονα συνεχίζουµε τα έργα κατασκευής της Περιφερεακής Οδού Κατερίνης, τις εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης σε χιλιάδες χιλιοόµετρα του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τις υπολοιπόµενες εργασίες στο Κόµβο Κ16, στη συµβολή
της ΠΑΘΕ µε την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, τα έργα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – ∆οϊράνη, στο τµήµα από τον
Κόµβο Ασσήρου έως τη Νέα Σάντα. Επίσης,
ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας,
του οποίου η κατασκευή υπήρξε από την
πρώτη στιγµή δέσµευσή της διοιήκησής µας,
µπήκε πλέον σε τροχιά υλοποίησης

υγειονοµικής κρίσης, σε ένα µεταίχµιο. Από
τη µία πλευρά βλέπουµε πως η πανδηµία δεν
υποχωρεί γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να
είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί η χώρα,
η οικονοµία και η κοινωνία δεν αντέχει άλλο
πισωγύρισµα. Από την άλλη πλευρά όµως, η
πρόοδος στην πορεία των εµβολιασµών και
η αναπόφευκτη ανάγκη να βρούµε ξανά τη
ζωή µας, οδηγούν το βλέµµα µας στην επόµενη µέρα. Ο σχεδιασµός της εποχής µετά
την πανδηµία, δεν µπορεί να περιµένει, αντίθετα όλο αυτό το διάστηµα, ως διοίκηση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δουλέψαµε µε συνέπεια και µεθοδικότητα για να
µην χάσουµε ούτε χρόνο, ούτε πόρους.
Σε πρώτη φάση λοιπόν, κατά τη διάρκεια
της κρίσης, δώσαµε βάση αφενώς στην οικονοµία, όπου µε το πρόγραµµα «∆ιέξοξος»
ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ, στηρίξαµε
µε επιχορήγηση και όχι δανεισµό, περίπου
7.000 τοπικές επιχειρήσεις και 25.000 θέσεις εργασίας και αφετέρου αξιοποιήσαµε
80 εκαταµµύρια ευρώ εξοπλίζοντας µε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό όλα τα
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πέρα όµως
από τις άµεσες προτεραιότητες που δηµιούργησε η πανδηµία, δεν σταµατήσαµε λεπτό να δουλεύουµε για τον στόχο µας τη δηµιουργία της Μακεδονίας του 2030. Όραµά
µας είναι να χτίσουµε µια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη.
Αυτή τη στιγµή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί 1036 µικρά, µεσαία και µεγάλα έργα και δράσεις ύψους 2 εκατοµµυρίων ευρώ σε όλους τους τοµείς. Στην επιχειρηµατικότητα, µαζί µε το πρόγραµµα «∆ιέξοξος», αξιοποιούµε συνολικά 349 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη, την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό των τοπικών επιχειρήσεων µε στόχο, την αύξηση των επενδύσεων,
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
την αύξηση του εισοδήµατος. Στην εκπαίδευση, χρηµατοδοτούµε την κατασκευή 18 νέων
σχολείων, όπως επίσης και την αναβάθµιση
των ψηφιακών υποδοµών των Πανεπιστηµίων, των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιµελητηρίων. Στον πολιτισµό, χρηµατοδοτούµε την κατσκευή του νέου Μουσείου Βεργίνας, τις εργασίες προστασίας και ανάδειξης
του Τύµβου Καστά και της ευρύτερης περιοχής της Αµφίπολης, ενώ επίσης χρηµατοδο-

Άρθρο
του
Απόστολου Τζιτζικώστα
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

τούµε τις εργασίες συντήρης και προβολής
127 µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων σε
ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.
Παράλληλα, στο Περιβάλλον και την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής θωρακίζουµε 19 πόλεις µε µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα, προχωράµε σε έργα για την αντιµετώπιση της διάβρωσης των ακτών, ξεκινάµε την
αναβάθµιση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού
σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ
αξιοποιούµε ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων,
καθώς και κατοικιών στις οποίες διαµένουν
συµπολίτες µας µε χαµηλά εισοδήµατα.
Επίσης, στο ∆ίκτυο Υποδοµών, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας οραµατίστηκε, σχεδίασε και δροµολόγησε την ενοποίηση και
αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της
Θεσσαλονίκης, ένα έργο που θα αποτελέσει
την νέα τατυτότητα της πόλης. Ταυτόχρονα,
χρηµατοδοτούµε µε 20 εκατοµµύρια ευρώ
τη δηµιουργία του µεγαλύτερου µητροπολιτικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, την ανάπλαση της περιοχής της
Τούµπας, ενώ έχουµε εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισµό των
εγκαταστάσεων της ∆ΕΘ. Επίσης, δροµολογήσαµε και µαζί µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης
προχωράµε σε τρεις σηµαντικές αναπλάσεις

Τέλος, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είµαστε έτοιµοι και στο νέο
ΕΣΠΑ, µε πλήρη και κοστολογηµένα σχέδια,
µε δράσεις και έργα, για την καινοτοµία, την
επιχηρηµατικότητα, την κυκλική οικονοµία,
τις πράσινες και ψηφιακές υποδοµές, την
ενίσχυση του τουρισµού και του πρωτογενούς τοµέα, τον εκσυγχρονισµό του δικτύου
υποδοµών και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της δηµόσιας διοίκησης. Μάλιστα µία από
τις πρώτες δράσεις µας στο νέο ΕΣΠΑ θα είναι και πάλι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
στήριξης των επιχειρήσεων, αντίστοιχο µε το
«∆ιέξοξος», γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να
στηριχθούν και στη φάση της ανάκαµψης.
Οι Περιφέρειες της χώρας, τα τελευταία δέκα χρόνια, και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και κατά την πανδηµία του κορωνοϊού αποτέλεσαν φορείς σταθερότητας
και αποτελεσµατικότητας. Και τώρα οι Περιφέρειες είναι έτοιµες να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο για να περάσει η Ελλάδα στην
επόµενη ηµέρα. Πλέον, είναι κοινή η πεποίθηση ότι πρέπει να περάσουµε σε ένα διαφορετικό µοντέλο, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής, θα αφουγκράζεται καλύτερα της ανάγκες τις κοινωνίας και θα σχεδιάζει δράσεις από τη βάση
προς τα επάνω. Είναι η ώρα να κάνουµε το
επόµενο βήµα και στη χώρα µας, τη µετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην
Περιφερειακή ∆ιακυβέρνηση. Είµαι βαθειά
πεπεισµένος πως τώρα είναι η ώρα να κάνουµε και στην Ελλάδα αυτό το βήµα καθώς
οι Περιφέρειες µπορούν να αποτελέσουν την
ατµοµηχανή της ανάπτυξης της χώρας.
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Η κρίση να γίνει ευκαιρία
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Θεσσαλονίκη του 2030 µας δίνει την ευχέρεια
να µείνουµε σταθεροί στον προγραµµατισµό
µας. Ακόµη και την περίοδο των lockdown
στόχος µας ήταν να µην χαθεί ούτε µια ηµέρα,
ούτε µία ευκαιρία, κανένα χρηµατοδοτικό εργαλείο και να µην µαταιωθεί τίποτε από όλα
όσα σχεδιάσαµε και προγραµµατίσαµε για
την πόλη µας. Το πρόγραµµά µας εξακολουθεί να µας δεσµεύει και το υλοποιούµε βήµα
βήµα, προφανώς όχι πάντα χωρίς δυσκολίες.

Υποδοµές και αναπλάσεις
Τι σχεδιάζεται στη Θεσσαλονίκη

Άρθρο
του
Κωνσταντίνου Ζέρβα
∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης

Παραµένουµε πιστοί
στο πρόγραµµά µας
Η φετινή ∆.Ε.Θ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µιας
και σηµατοδοτεί την συλλογική προσπάθεια
της χώρας αλλά και της Θεσσαλονίκης για
επιστροφή στην κανονικότητα. Μια νέα κανονικότητα, µε κανόνες, καινούριες προτεραιότητες αλλά ταυτόχρονα µε νέα αισιοδοξία για
το µέλλον. Η προστασία της δηµόσιας υγείας
παραµένει πρώτιστη υποχρέωση όλων µέχρι
τη στιγµή που η επιστηµονική και ιατρική κοινότητα σηµάνει λήξη συναγερµού. Όµως δεν
υπάρχει µόνο αυτή η πρόκληση µπροστά µας.
Οι µεγάλες παγκόσµιες τάσεις επηρεάζουν
άµεσα την Ευρώπη και τον κόσµο – η πανδηµία COVID-19 αλλά και η κλιµατική αλλαγή
κατέστησαν σαφή τον επείγοντα χαρακτήρα
των προσαρµογών της ζωής και της οικονοµίας και όλοι µας βρισκόµαστε σε εγρήγορση.
Σε αυτήν την προσπάθεια οι πόλεις µπορούν
να επιτελέσουν το έργο τους ως µοχλοί κοινωνικής προόδου και οικονοµικής ανάπτυξης
µέσω νέων αναπτυξιακών στρατηγικών στην
µετά-COVID-19 εποχή και στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαµψης.
Στη δική µας περίπτωση, η ατζέντα των τελευταίων δύο ετών µε έµφαση στις υποδοµές, τα
δίκτυα και τις αναπλάσεις του αστικού χώρου,
παραµένει εξαιρετικά επίκαιρη και δεν αµφισβητείται από τις εξελίξεις καθώς απαντά σε
δοµικά προβλήµατα της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός πως σωστά είχαµε εντοπίσει από νωρίς και σχεδιάσει έγκαιρα τα βήµατα για τη

Οι υποδοµές µιας πόλης είναι βασικός παράγοντας της ποιότητας ζωής, των οικονοµικών και αναπτυξιακών προοπτικών, ασπίδα
προστασίας από φυσικές καταστροφές και
απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα –
κλιµατικές, κοινωνικές, δηµογραφικές, κυκλοφοριακές κ.α. Από την άλλη η ποιότητα των
δηµόσιων χώρων, το αστικό τοπίο και η αρχιτεκτονική επηρεάζει και αυτή καθοριστικά την
καθηµερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των
αστικών πληθυσµών. Ταυτόχρονα όµως αυτά
επιδρούν ουσιαστικά στην προσέλκυση επενδύσεων της βιοµηχανίας της γνώσης, εξειδικευµένου και δηµιουργικού εργατικού δυναµικού και τουρισµού. Ήδη τοποθετούνται στρατηγικά στην πόλη µας µεγάλες εταιρείες και
αυτό είναι µία ψήφος εµπιστοσύνης (Cisco,
Pfizer, Delloite) και αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον στο real estate. Η Θεσσαλονίκη ως ένα
νέο Τελ Αβίβ, µια νέα Βαρκελώνη είναι µία εφικτή προοπτική.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η επένδυση σε αυτά τα
πεδία και η δηµιουργία ελκυστικών δηµόσιων
χώρων προσανατολισµένων προς τον χρήση
οδηγούν σε υψηλά πρότυπα σε ότι αφορά το
περιβάλλον διαβίωσης αλλά ταυτόχρονα µπορεί να γίνει οδηγός για την επόµενη ηµέρα.

Συγκεκριµένα έργα
Όχι γενικές διακηρύξεις
Έχουµε περάσει από τις εκθέσεις ιδεών σε
συγκεκριµένη λίστα έργων και αυτή είναι
µία εξέλιξη καθόλου αυτονόητη, ούτε εύκολη. Πλέον στη Θεσσαλονίκη µιλάµε για:
• Την ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους • Τους νέους Στάβλους
Παπάφη στην Τούµπα • Την ανάπλαση
της ∆ΕΘ • Το deck της παλιάς παραλίας
• Τις αναπλάσεις των κεντρικών πλατειών
Ελευθερίας και ∆ιοικητηρίου • Την ολοκλήρωση του µετρό • Τις παρεµβάσεις σε
Καπάνι και ∆. Γούναρη • Το νέο γήπεδο της
Τούµπας • Το Μουσείο Ολοκαυτώµατος •

Το εκτεταµένο πρόγραµµα αναπλάσεων
σε γειτονίες της πόλης (πεζοδρόµια, αστικός εξοπλισµός, φωτισµός) • Την νέα περιφερειακή οδό flyover • Την διάνοιξη της
Αγίου ∆ηµητρίου προς την Τούµπα • Τη
βελτίωση του οδικού δικτύου – ήδη έχουν
ασφαλτοστρωθεί πολλαπλάσιοι δρόµοι
συγκριτικά µε το πρόσφατο παρελθόν •
Την κατασκευή και λειτουργία ποδηλατοδρόµων • Το φιλόδοξο πρόγραµµα σχολικής στέγης • Την τοποθέτηση υπόγειων
κάδων • Τη δηµιουργία πάρκων τσέπης.
Όλα τα παραπάνω έχουν χρονοδιαγράµµατα, εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση και απολαµβάνουν την υποστήριξη της συντριπτικής
πλειοψηφίας πολιτών, κατοίκων αλλά και θεσµικών φορέων της πόλης. Εµείς, ως ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, πέραν όσων έργων σχεδιάζουµε και υλοποιούµε µε τις δικές µας δυνάµεις έχουµε στηρίξει διοικητικά αλλά και πολιτικά όλα τα υπόλοιπα project καθώς αντιλαµβανόµαστε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να γυρίσει σελίδα.

Μέτωπο µε τις δυνάµεις της ακινησίας
Θα είναι λάθος να πιστέψουµε ότι η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί µιας και φαίνεται το
νερό να έχει µπει στο αυλάκι. Πάντοτε – αυτό
µας έχει διδάξει η πρόσφατη ιστορία της πόλης – υπήρχαν και υπάρχουν δυνάµεις της ακινησίας, της αντίδρασης και της στασιµότητας.
Είτε αυτοί είναι καριερίστες της διαµαρτυρίας,
είτε είναι επαγγελµατίες της «ευαισθησίας»
προσπαθούν µε κάθε τρόπο να µαταιώσουν
έργα και υποδοµές για τη Θεσσαλονίκη, βρίσκοντας συνεχώς αφορµές. Παράλληλα δεν
πρέπει να ξεχνάµε τα εµπόδια της δηµόσιας
διοίκησης, της γραφειοκρατίας, της χαµηλής
απόδοσης των αντίστοιχων µηχανισµών που
αν δεν µαταιώνουν, οδηγούν µε µαθηµατική
ακρίβεια και δήθεν τυπολατρική διαδικασία
σε αφόρητες καθυστερήσεις.
Αυτό που έχουµε αντιληφθεί σε βάθος είναι
πως ο χρόνος δεν κυλά για όλους το ίδιο. Είναι
άλλοι οι ρυθµοί της πραγµατικής ζωής, της
πραγµατικής οικονοµίας, είναι άλλος ο χρόνος, το timing ή το momentum για τους πραγµατικούς ανθρώπους της δηµιουργίας και
της παραγωγής και άλλος για της δυνάµεις
της στασιµότητας. Για να προχωρήσει η πόλη
πρέπει οι πρώτες να επικρατήσουν των δεύτερων και η «συµµαχία του καλού και της δηµιουργίας» να βγει νικήτρια. Η Θεσσαλονίκη
του 2030 περνά µέσα από αυτή τη νίκη. Και σ
αυτόν το στόχο, σ αυτήν την προοπτική για την
πόλη µας η διοίκηση µας είναι αφοσιωµένη.
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Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
και η συµβολή της ∆ΕΘ και της Αυτοδιοίκησης
µασία της ∆ΕΘ για τη Θεσσαλονίκη.
Αναµφισβήτητα, η συµβολή της ∆ΕΘ αλλά
και της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης είναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία, µε την
έξαρση της πανδηµικής κρίσης, που έχει ως
αποτέλεσµα η κοινωνία και η οικονοµία να
παραµένουν µε ανοιχτές πληγές. Για αυτό
τον λόγο οι δήµοι της περιοχής, η ∆ΕΘ και
όλοι οι φορείς θα πρέπει να µείνουµε ενωµένοι γύρω από τον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διαφύλαξη της δηµόσιας
υγείας και τη στήριξη της οικονοµίας, των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και της ίδιας της κοινωνίας.

Άρθρο
του
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
∆ήµαρχου Πυλαίας-Χορτιάτη
Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας

«Η πανδηµία του κορονοϊού και η κρίση που τη συνόδευσε, αναδεικνύει σήµερα,
περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη προσαρµογής της Θεσσαλονίκης σε µία νέα
πραγµατικότητα, αλλάταυτόχρονα και την
ανάγκη επανεκκίνησης συνολικά της ελληνικής οικονοµίας.
Η ∆ΕΘ, το σήµα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης και σύµβολο εξωστρέφειας και ανάπτυξης της πόλης, επιστρέφει φέτος στην 85η
διοργάνωσή της, συνεισφέροντας τα µέγιστα στην τοπική οικονοµία. Με την πόλη της
Θεσσαλονίκης να βρίσκεται για µία εβδοµάδα στο επίκεντρο της οικονοµικής και
πολιτικής ζωής του τόπου, η Έκθεση έρχεται να προσφέρει «ανάσες οξυγόνου» στην
τοπική οικονοµία. Με τις περσινές απώλειες
από τη µαταίωσή της να υπολογίζονται σε
50 εκατ. ευρώ, ζεστό χρήµα που έλειψε από
την πόλη, καθίσταται σαφής η τεράστια ση-

Ακόµη, θα πρέπει να εργαστούµε από κοινού και να πιέσουµε την πολιτεία για την
επίσπευση των εργασιών του µετρόκαι της
επέκτασής του στα δυτικά της πόλης αλλά
και ανατολικά στο αεροδρόµιο, της επέκτασης του 6ου προβλήτα στο λιµάνι, της νέας
ανατολικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης (FlyOver), της σύνδεσης του λιµανιού µε
την Εγνατία Οδό και την ΠΑΘΕ, της σιδηροδροµικής σύνδεσης, του ενιαίου παραλιακού µετώπου κ.α. έργα που θα δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο ικανό να ωθήσει την ανάπτυξη και την πρόοδο.
Η Θεσσαλονίκη, µε συµµάχους την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της µπορεί αυτόνοµα και αυτοδύναµανα προχωρήσει µπροστά, έχοντας προηγουµένως καταθέσει
ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο
για την ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειάς της, ένα σχέδιο που θα διευκολύνει την υγιή επιχειρηµατικότητα, θα βοηθά
την ενίσχυση της απασχόλησης, την ποιότητα της ζωής των πολιτών για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους.
Για όλους εµάς τους δήµους,η επόµενη µέρα είναι γεγονός ότι περνάει µέσα από την
ανάπτυξη και για αυτό θα πρέπει στο εξής
να µην χαθεί καµία ευκαιρία που θα φέρει
έσοδα και θα ανοίξει προοπτικές. Το αναπτυξιακό πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»,
δηµιουργεί αυξηµένες προσδοκίες, όπως
και το Ταµείο Ανάκαµψης και το νέο ΕΣΠΑ,

στο οποίο οι δήµοι πρέπει και θα αποκτήσουν πράγµατι διακριτό ρόλο στον σχεδιασµό τους και τις αποφάσεις των πόρων
τους. Με αυτά τα “όπλα” µπορούµε να συµβάλουµε στη χάραξη και υλοποίηση έργων
που θα αλλάξουν την εικόνα των δήµων
µας και της Θεσσαλονίκης συνολικά.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» για την αυτοδιοίκησηκαι η υλοποίησή του αποτελεί στοίχηµα για τους ίδιους
τους πολίτες, καθώς τα έργα που θα γίνουν
θα βελτιώσουντην ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών αλλά και την οικονοµική
ανάπτυξή τους.
Πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιµο
χρόνου, καθώς οι απαιτήσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας είναι επιτακτικές και
πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να υπάρξει αποτέλεσµα.
Την ίδια στιγµή δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
οι δήµοι της Θεσσαλονίκης και συνολικά
της Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζουµε να
δίνουµε τη µάχη κατά του κορονοϊού, δεδοµένης της έντασης της πανδηµίας. Η αυτοδιοίκηση και στην πρώτη φάση της πανδηµίαςαναδείχτηκεπρωταγωνίστρια και τώρα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή αυτής
της εθνικήςπροσπάθειας. Ας µην ξεχνάµε
ότι οι δήµοι είναι ο µόνος θεσµός του κράτους που µπήκε στην κυριολεξία στα σπίτια
των πολιτών για να τους βοηθήσει, ιδιαίτερα όλες τις ευπαθείς οµάδες, ενώ συνεχίζει
να στηρίζει τις πληττόµενες από την πανδηµία επιχειρήσεις, µε σειρά µέτρων και ελαφρύνσεων όπως η µη είσπραξη δηµοτικών
τελών, οι απαλλαγές µισθωµάτων, τροφείων δηµοτικών δοµών κτλ.
Από την πλευρά της και η Περιφερειακή
Ένωση των 38 ∆ήµων της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ∆ΚΜ), µε τις οµόφωνες αποφάσεις, στήριξε έµπρακτα νοσοκοµεία και άλλες δοµές υγείας, τηνυπηρεσία πυρόσβεσης κλπ.µε δωρεά υγειονοµικού υλικού και
ιατρικού εξοπλισµού, συνεισφέροντας σηµαντικά στην αντιµετώπιση του κορονοϊού
αλλά και των καταστροφικών συνεπειών
στις πρόσφατες πυρκαγιές».
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∆ΕΘ: Μια ιστορία
συνυφασµένη µε την πόλη
Μετά από ένα χρόνο απουσίας καθώς το πρωτοφανές 2020 θα µείνει στην µνήµη µας σαν µια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά λόγω της πανδηµίας και
του COVID19 η Έκθεση που άλλαξε την φυσιογνωµία
και την προοπτική της πόλης επιστρέφει, και µας δίνει το καθιερωµένο ραντεβού του Σεπτέµβρη, στην
κορυφαία εµπορική έκθεση της χώρας.
Η αρχή και οι σταθµοί της ιστορίας
Θεσσαλονίκη, έτος 1926. Μια Θεσσαλονίκη διαφορετική σε σχέση τόσο µε σήµερα, όσο και µε το 1917, όταν η µεγάλη πυρκαγιά
την κατέκαψε. Το αστικό τοπίο ισορροπεί µεταξύ Ανατολής και
∆ύσης. Τους δρόµους διασχίζουν καµήλες κι άλογα σε σχηµατισµούς εµπορικών καραβανιών, προσπερνώντας πεινασµένους
πρόσφυγες, που µόλις τρία χρόνια πριν έχουν αφήσει πίσω τους
σπίτια καµµένα και περιουσίες χαµένες. Στο λιµάνι τα ιστιοφόρα
ξεχωρίζουν από µακριά. Μεταφέρουν εµπορεύµατα για τα ράφια
των καταστηµάτων, που οι επιγραφές τους δηλώνουν την έντονη
παρουσία της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Σ΄αυτό το σκηνικό
µπαίνει στην αφετηρία η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η ιδέα για τη δηµιουργία µιας «διεθνούς ετησίας εµποροπανηγύρεως» στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας ανήκει στον
καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και βουλευτή Νικόλαο Γερµανό και υποστηρίχθηκε από τοπικούς φορείς
και επιχειρηµατίες. Στις 30 Απριλίου 1925 η κυβέρνηση Σοφούλη
κάνει αποδεκτό το αίτηµα, εκτιµώντας ότι για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που
είχε αποκοπεί µετά την απελευθέρωσή της από τη φυσική της ενδοχώρα. Με τον νόµο 5184 η ∆ΕΘ ιδρύθηκε ως Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε πρόεδρο τον ∆ηµήτρη Βαρλαµίδη και γενικό
διευθυντή τον εµπνευστή της Νικόλαο Γερµανό.
Η ∆ΕΘ έκανε τα πρώτα εορταστικά της εγκαίνια τον Οκτώβριο
του 1926, διέκοψε τη λειτουργία της στον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο
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και από το 1966 πραγµατοποιείται ανελλιπώς.
Το 1941 ο χώρος της ∆ΕΘ καταλύθηκε από τον γερµανικό στρατό, λεηλατήθηκε και καταστράφηκε, για να ξαναλειτουργήσει
µετά τον πόλεµο το 1951, ενώ και το 1974 λόγω των δραµατικών
γεγονότων της Κύπρου και της επιστράτευσης επίσης ήταν µια
δύσκολη χρονιά.
Το 1926 έγιναν τα εγκαίνια της πρώτης ∆ΕΘ σε χώρο 38 στρεµµάτων που παραχώρησε το Γ’ Σώµα Στρατού στο τότε πεδίο του
Άρεως (σηµερινή Πλατεία Βέµπο). Εκεί έγιναν οι 14 από τις 15
προπολεµικές εκθέσεις. Η πρώτη ∆ΕΘ κάλυψε χώρο 7.000 τ.µ.,
είχε 600 εκθέτες (310 από το εξωτερικό), 2 κρατικές συµµετοχές (Σοβιετική Ένωση και Ουγγαρία) και την επισκέφθηκαν πάνω
150.000 άνθρωποι ένας αριθµός πρωτοφανείς για την εποχή.
Με τα χρόνια η έκθεση γιγαντώθηκε και ο χώρος δεν επαρκούσε για τη διεξαγωγή της. Στα µέσα της δεκαετίας του ‘30 κρίθηκε απαραίτητο η µεταφορά της σε έκταση στο κέντρο που ανήκε στην Υπηρεσία Ανταλλαξίµων και χρησιµοποιόταν ως γήπεδο
από την ποδοσφαιρική οµάδα του Άρη, ενώ αρχικά προοριζόταν να γίνει πάρκο. Στο ίδιο σηµείο βρίσκεται και ο σηµερινός
χώρος της έκθεσης, ανάµεσα στην Εγνατίας, την Γ’ Σεπτεµβρίου, τη Λεωφόρο Στρατού και στην Αγγελάκη.
Η πρώτη έκθεση στο νέο χώρο έγινε το 1940, λίγες ηµέρες πριν
από την έκρηξη του πολέµου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο
χώρος της ∆ΕΘ επιτάχθηκε από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της λεηλατήθηκαν, τα
αρχεία της καταστράφηκαν, ενώ κατά την τελευταία νύχτα της
κατοχής ανατινάχθηκαν και πυρπολήθηκαν πολλά κτίρια.
Η 16η ∆ΕΘ και πρώτη µεταπολεµική έγινε µόλις το 1951, σε µια
εποχή που η τοπική και εθνική οικονοµία ξανάβρισκε τους βηµατισµούς της µετά τη λαίλαπα του Β’Παγκοσµίου Πολέµου και του
Εµφυλίου Πολέµου. Οι 650.000 επισκέπτες της έκθεσης αποτελούν έναν αριθµό ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Από τότε η έκθεση άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία.
Το 1966 στη ∆ΕΘ το «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο», γνωστό περισσότερο ως Παλέ Ντε Σπορ, που για τα επόµενα 20 χρόνια θα αποτελέσει το µεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της χώρας.
Η καθιέρωση κλαδικών εκθέσεων το 1973 αποτελούν σηµείο
καµπής στην ιστορία της ∆ΕΘ. Το 1977 ο φορέας που διοργανώνει την έκθεση µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία και µετονοµάσθηκε σε HELLEXPO, η οποία µε τα χρόνια εξελίχθηκε στον επίσηµο φορέα διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
Εκτός από την τεράστια προσφορά στην οικονοµία του τόπου,
η ∆ΕΘ πέρασε στο DNA της πόλης και καταγράφηκε ανεξίτηλα στη συνείδηση και την καρδιά των Θεσσαλονικιών, ως δικό
τους, αποκλειστικό, κοµµάτι. Η ∆ΕΘ µε το πέρασµα του χρόνου
και φτάνοντας στο σήµερα έγινε συνώνυµο της πόλης, κοµµάτι
της ιστορίας και ένας θεσµός αναπτύξεις όχι µόνο για την Θεσσαλονίκη αλλά και εν γενεί για όλη την χωρά.
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Το νέο εκθεσιακό – συνεδριακό
κέντρο, τοπόσηµο
για τη Θεσσαλονίκη
τουργήσουµε ξανά, να επανέλθουµε µε
νέους όρους στην κανονικότητα και να
επανεφεύρουµε τους εαυτούς µας.
Η ∆ΕΘ-Helexpo, που βίωσε την πλήρη διακοπή της εκθεσιακής δραστηριότητας, κατάφερε να παραµείνει δηµιουργική και να
αντιµετωπίσει τη δική της πρόκληση, που
κρύβεται σε µια τετρασύλλαβη λέξη, γνωστή πια σε όλους στην πόλη: την «ανάπλαση». Το νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ένα εµβληµατικό έργο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή,
το οποίο ονειρευτήκαµε, οραµατιστήκαµε,
µπαίνει στις ράγες, δεν είναι πια ένα ευχολόγιο ή µια αφηρηµένη ιδέα. Πριν από
έναν περίπου µήνα ολοκληρώθηκε ο ∆ιεθνής Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός για την
ανάπλαση, που ανέδειξε τη σχεδιαστική
πρόταση πάνω στην οποία θα βασιστούν
οι νέες βιοκλιµατικές εκθεσιακές και συνεδριακές εγκαταστάσεις µας, σε συνδυασµό µε το αστικό πάρκο πρασίνου για
τους πολίτες της.

Άρθρο
του
Τάσου Τζήκα
Προέδρου της ∆ΕΘ-HELEXPO

Η τελευταία διετία ήταν το δίχως άλλο
µια πρωτόγνωρη περίοδος, όχι µόνο για
τη χώρα µας, αλλά και για ολόκληρο τον
πλανήτη. Η υγειονοµική κρίση άλλαξε τα
δεδοµένα και µας έφερε µπροστά σε τεράστιες προκλήσεις που σε µεγάλο βαθµό
θα καθορίσουν το µέλλον µας. Τα µεγάλα
ερωτηµατικά της οικονοµικής ανάπτυξης,
της κοινωνικής συνοχής, της βελτίωσης
του υγειονοµικού συστήµατος στέκονται
αδυσώπητα και περιµένουν απαντήσεις
την επόµενη µέρα. Μετά από µια παρατεταµένη στασιµότητα, καλούµαστε να λει-

∆εν θα σταµατήσω να λέω πως πρόκειται
για ένα έργο win-win-win για την πόλη,
για τους ανθρώπους της, αλλά και για την
εκθεσιακή της δραστηριότητα. Το εµβληµατικό αυτό τοπόσηµο θα έρθει να δώσει τη δική του απάντηση στην αγωνία της
Θεσσαλονίκης για οικονοµική ανάπτυξη,
θα αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής των
πολιτών της, µέσω της δηµιουργίας ενός
αστικού πάρκου πρασίνου και θα ενισχύσει περαιτέρω τον τοπικό, περιφερειακό
και διεθνή ρόλο του εθνικού εκθεσιακού
φορέα. Θα αποτελέσει δε έναν µοχλό για
την επιχειρηµατική προοπτική της ευρύτερης περιοχής, συµβάλλοντας παράλληλα
στον µετασχηµατισµό της Θεσσαλονίκης
σε ένα διεθνές επιχειρηµατικό hub και σε
έναν ελκυστικό τουριστικό προορισµό.
Σε συνδυασµό µε τα άλλα µεγάλα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, όπως το αεροδρόµιο, το λιµάνι και το µετρό, η ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου θα δώσει
τη δική της αναπτυξιακή πνοή στην τοπική

οικονοµία, εισφέροντας το δικό της κοµµάτι στο αναπτυξιακό παζλ που δηµιουργείται στη Θεσσαλονίκη όλα τα τελευταία
χρόνια.
Από την 85η ∆ΕΘ, που θα είναι Covid-free,
θέλουµε να στείλουµε ένα τριπλό αισιόδοξο µήνυµα:

• Για την ελληνική επιχειρηµατικότητα, που «βάζει µπρος τις µηχανές
της» µετά την πανδηµία.
• Για τη ∆ΕΘ, που διεκδικεί έναν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
• Για τη Θεσσαλονίκη, που η δροµολογούµενη ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου θα την κάνει πιο
ελκυστική για τους κατοίκους της,
τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις και κυρίως τους νέους της.
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Η ανάπλαση της ∆ΕΘ σηµατοδοτεί ένα
νέο κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη
θεσιακό και επιχειρηµατικό
κέντρο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Σε µια περίοδο που τα ανοιχτά µέτωπα είναι πολλαπλά
και οι καταστάσεις που βιώνουµε είναι πρωτόγνωρες, ο
εθνικός εκθεσιακός φορέας
δεν µείωσε ούτε στιγµή τη
δυναµική του όσον αφορά
το φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ.
Εν µέσω υγειονοµικής κρίσης εργάστηκε µεθοδικά για
την ανάπλαση και είναι πλέον

Είµαι αισιόδοξος
πως το 2026 η ∆ΕΘ
θα γιορτάσει τα 100
χρόνια της ιστορίας της στις νέες µας
εγκαταστάσεις

Άρθρο
του
Κυριάκου Ποζρικίδη
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ∆ΕΘ - HELEXPO

Ένα αναπτυξιακό στοίχηµα που όλα δείχνουν
ότι θα κερδηθεί έχει βάλει
τα τελευταία χρόνια η ∆ΕΘHelexpo µε την ανάπλαση
του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, η οποία αναµένεται να
σηµατοδοτήσει ένα νέο κε-

φάλαιο για την πόλη και την
ευρύτερη περιοχή. Η ανάπλαση αυτή θα είναι η δική µας
συνεισφορά στις αναπτυξιακές αγωνίες της Θεσσαλονίκης, που είναι ιδιαίτερα έντονες τις τελευταίες δεκαετίες,
καθώς αναµένεται να συµβάλλει τα µέγιστ–όλη ως εκ-

στην ευχάριστη θέση να έχει
στα χέρια του τη σχεδιαστική πρόταση που επικράτησε
στον ∆ιεθνή Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό πριν από λίγο καιρό και αποτελεί το πρώτο σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση του εµβληµατικού αυτού έργου.
Πλέον εισερχόµαστε στο
στάδιο των µελετών, που
περιλαµβάνει κατά κύριο
λόγο την αρχιτεκτονική µελέτη και συγκεκριµένα την
προµελέτη, την οριστική
µελέτη και τη µελέτη κατασκευής, αλλά και µια σειρά
άλλων µελετών (αρχαιολογική, γεωλογική, κυκλοφοριακή κτλ). Το στάδιο αυτό θα διαρκέσει µέχρι το

2023, ενώ παράλληλα θα
αναζητηθεί το χρηµατοδοτικό σχήµα για την υλοποίηση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είµαι αισιόδοξος
πως το 2026 η ∆ΕΘ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της
ιστορίας της στις νέες µας
εγκαταστάσεις.
Η δηµιουργία στη Θεσσαλονίκη ενός Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου διεθνών
προδιαγραφών, που θα καλύπτει µε υψηλές αξιώσεις τις
εκθεσιακές µας ανάγκες και
θα αναβαθµίσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, που θα σέβεται το περιβάλλον, πληρώντας υψηλά
βιοκλιµατικά κριτήρια και θα
προσφέρει στον κόσµο ένα
αστικό πάρκο πρασίνου, µια
πραγµατική ανάσα µέσα στο
κέντρο, δεν µπορεί παρά να
σηµατοδοτήσει ένα αναπτυξιακό «γαϊτανάκι» για την περιοχή.
Νέες ευκαιρίες θα δηµιουργηθούν για την τοπική οικονοµία, η τουριστική προοπτική της περιοχής θα λάβει
άλλες διαστάσεις, η επιχειρηµατική δυναµική της θα αναβαθµιστεί, ενώ παράλληλα η
πόλη θα έχει αποκτήσει ένα
τοπόσηµο που θα γράψει τη
δική του ιστορία εις το διηνεκές.
Η ευτυχής συγκυρία της
διοργάνωσης της 85ης
∆ΕΘ, µετά από έναν χρόνο
απουσίας, θα µας δώσει τη
δυνατότητα να παρουσιάσουµε πιο διεξοδικά αυτό
το πρότζεκτ, που είµαι σίγουρος ότι θα αγκαλιαστεί
από τον κόσµο της Θεσσαλονίκης.
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Οικοδοµούµε τις βάσεις για
µια ανθεκτικότερη οικονοµία
Από τις αρχές του 2020 η πανδη-

Πρόκειται για ένα σχέδιο που καλύπτει όλη
την Ελλάδα, αφορά σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, και το οποίο φιλοδοξεί να δηµιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας αλλά
και να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7 µονάδες την
επόµενη 6ετία. Το σχέδιο των 170 έργων
και επενδύσεων έχει «ρηξικέλευθο χαρακτήρα» γιατί αλλάζει το υπόδειγµα και κάνει την οικονοµία εξωστρεφή και το φορολογικό σύστηµα φιλικό προς την ανάπτυξη.
Η χώρα µας συγκαταλέγεται στους µεγάλους ωφεληµένους του Ταµείου Ανάκαµψης, καθώς εξασφάλισε υψηλά κονδύλια
σε σχέση µε το ΑΕΠ της. Τα προσεχή έτη,
θα εισπράξει το µεγαλύτερο ποσό που
έλαβε ποτέ από την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, συνολικά, 72 δισ. Ευρώ.
Στα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα προστίθενται και άλλα 26,7 δισ. ευρώ
µέσω ΕΣΠΑ.

µία επηρέασε σηµαντικά την οικονοµική
δραστηριότητα και την κοινωνική πραγµατικότητα όλων των χωρών του κόσµου.
Στην Ελλάδα η κρίση ήρθε σε µια στιγµή, που η χώρα µας είχε αρχίσει να εισέρχεται σε µια νέα περίοδο αισιοδοξίας, µετά από µια δεκαετία οικονοµικής ύφεσης. Σε ένα κοµβικό σηµείο, που
η Κυβέρνησή µας µε την ανάληψη των
καθηκόντων της, είχε αρχίσει να δηµιουργεί συνθήκες σταθερότητας, ευηµερίας και ανάπτυξης. Η κρίση, όµως, δεν
σηµαίνει και καταστροφή. Με στοχευµένες ενέργειες και σε απόλυτο συντονισµό µε την παγκόσµια κοινότητα λειτουργήσαµε δραστικά και αποτελεσµατικά και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουµε.
Μέρα µε τη µέρα οικοδοµούµε τις βάσεις για µια ανθεκτικότερη οικονοµία, µια
πιο δίκαιη κοινωνία και µια ισχυρή Ελλάδα στον διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο.
Εφαρµόζοντας πολιτικές που επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσµη τόνωση της
οικονοµίας αλλά και στη µακροπρόθεσµη
βιώσιµη ανάπτυξη.
Οι µεταρρυθµίσεις, που θα καταστήσουν τη χώρα µας νικήτρια την επόµενη
ηµέρα, συνεχίζονται µε έντονο ρυθµό.
Η απασχόληση στηρίζεται συνεχώς µε
παρεµβάσεις. Οι επιχειρήσεις «θωρακίζονται» µε ρευστότητα, για να παραµείνουν ζωντανές και ακολουθεί η στρατηγική για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Όπως διαµηνύει συχνά και ο Πρωθυπουργός µας η ανάκαµψη της Ελλάδας
στην µετά-Covid εποχή θα είναι ισχυρότατη.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαµψης αποτελεί υπό αυτή την έννοια µία
γέφυρα, που θα οδηγήσει όχι µόνο στη µετά Covid εποχή, αλλά και στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Άρθρο
της
Μαρίας Αντωνίου
Επικεφαλής Γραφείου Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη

Η χώρα µας συγκαταλέγεται
στους µεγάλους ωφεληµένους
του Ταµείου Ανάκαµψης, καθώς εξασφάλισε υψηλά κονδύλια σε σχέση µε το ΑΕΠ της.
Τα προσεχή έτη, θα εισπράξει
το µεγαλύτερο ποσό που έλαβε
ποτέ από την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, συνολικά,
72 δισ. Ευρώ

Με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης «Ελλάδα 2.0» παρουσιάζεται µπροστά µας µια
τεράστια ευκαιρία, όχι απλώς να θεραπεύσουµε τις οικονοµικές πληγές που
προκαλεί η πανδηµία, αλλά να καλύψουµε το χαµένο έδαφος δεκαετιών, να διορθώσουµε τις παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας και της δηµόσιας διοίκησης, και εν τέλει να παραδώσουµε µια
νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας µας στη
νέα γενιά.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
εργάζεται σκληρά µε σχέδιο και ορθολογισµό. Για να µην πάει καµία ευκαιρία
χαµένη, για να ξανακερδίσουµε την ελπίδα και να µπούµε ξανά σε τροχιά οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευηµερίας και δικαιοσύνης. Για να ενισχύσουµε
τη σχέση εµπιστοσύνης που χτίσαµε µε
τους πολίτες δείχνοντας ειλικρίνεια και
συνέπεια.
Η µετάβαση από το σκοτάδι της πανδηµίας στο φως της επόµενης ηµέρας
προϋποθέτει ενότητα και οµοψυχία. Και
σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει
κανείς.
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Η Επόµενη Μέρα
της Θεσσαλονίκης
Τον αγώνα αυτό τον δίνουµε παράλληλα
µε την προσπάθεια που κάνουµε στην περιφέρεια για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης µε µικρά και µεγάλα έργα
Αυτά που θα αλλάξουν την µορφή της
και θα βελτιώσουν την καθηµερινότητα των πολιτών, Μέχρι σήµερα περνώντας από την στενωπό της υγειονοµικής
κρίσης, υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν
πολλά.
Κάποια είναι σε εξέλιξη και πολλά δροµολογούνται έτσι ώστε σε λίγα χρόνια οι
Θεσσαλονικείς να έχουµε την ποιότητα ζωής που προσδοκούµε.

Άρθρο
της
Βούλας Πατουλίδου
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης

Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα
είναι ποτέ πια όπως παλιά. Η υγειονοµική κρίση επηρέασε την µορφή της αλλά
και την επίδραση που είχε στην οικονοµική
ζωή της πόλης.
Αυτή η νέα µορφή θεωρώ πως µπορεί να
αποτελέσει την αφετηρία µίας αλλαγής,
που θα λειτουργήσει προς όφελος της
Θεσσαλονίκης.
Πέρσι τέτοιο καιρό έλεγα, πως η σηµαντικότερη πρόκληση για την Πολιτεία ήταν να
θέσει υπό έλεγχο την εξέλιξη της πανδηµίας. Φέτος µε την γοργή πορεία των εµβολιασµών, έχουµε «φρενάρει» την πανδηµία
και συνεχίζουµε τον αγώνα να την εξαλείψουµε.

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της πόλης
και στην βελτίωση της καθηµερινότητας
δίνουν τα έργα αστικής αναζωογόνησης
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Έχοντας τον ρόλο του συντονιστή
στην Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, (το πρόγραµµα που διαχειρίζεται
η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),
βλέπω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την συνεργασία των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης να οδηγεί στην επίτευξη των στόχων
µας.
Το πρόγραµµα «∆ιέξοδος» στο οποίο κατευθύνθηκε ένα µεγάλο κοµµάτι του προϋπολογισµού, έδωσε ανάσα σε πολλές
επιχειρήσεις. Επενδύθηκαν 65 εκ. ευρώ σε
69 έργα για την προώθηση της βιώσιµης
αστικής κινητικότητας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.
Έργα που θωρακίζουν την πόλη απέναντι
στις βίαιες αλλαγές που προέκυψαν και
που όλοι πλέον αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα τους.
Κάναµε παρεµβάσεις που αφορούν κοινωνικές οµάδες που έχουν πραγµατική ανάγκη από ένα δίχτυ προστασίας.
Στον άξονα του προγράµµατος «Αποτελε-

σµατική Θεσσαλονίκη» εντάξαµε 20 Έργα
που προωθούν τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης στοχεύοντας στον καλύτερο συντονισµό των τοπικών φορέων.
Όλα είναι έργα που αποδίδονται στους πολίτες και απαντούν στις ανάγκες της καθηµερινότητας.
Έχω την φιλοσοφία του µυρµηγκιού που
δουλεύει «σπυρί σπυρί» σταθερά µε συνέπεια και πρόληψη Η υλοποίηση αυτών
των «µικρών» έργων, έχει σηµαντική
αξία για την καθηµερινότητα των πολιτών και δηµιουργούν υπεραξία για την
πόλη.

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης περνάει από τον δρόµο των έργων που έχουν
προοπτική ολοκλήρωσης.
Που υπάρχει η δυνατότητα
εξεύρεσης πόρων αλλά και
η πολιτική βούληση να υλοποιηθούν.
Ώριµα, ρεαλιστικά, υλοποιήσιµα και χωρίς καθυστερήσεις.

Πλησιάζοντας το 2023 θα είναι ορατά τα
αποτελέσµατα των παρεµβάσεων της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Η εποχή των
πανηγυρικών εξαγγελιών που µένουν µόνο
στα λόγια έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης περνάει
από τον δρόµο των έργων που έχουν προοπτική ολοκλήρωσης. Που υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης πόρων αλλά και η πολιτική βούληση να υλοποιηθούν.
Ώριµα, ρεαλιστικά, υλοποιήσιµα και χωρίς
καθυστερήσεις.
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Μεταρρυθµίσεις µε
αναπτυξιακό πρόσηµο
Η µάχη µε τον κορωνοϊό συνεχίζεται.

τάρτισης στην Ελλάδα!

Η πρόοδος των εµβολιασµών, ωστόσο, δηµιουργεί τις συνθήκες υπέρβασης της κρίσης
και έλευσης της πολυπόθητης µέρας µετά την
πανδηµία. Η κυβέρνηση έχει εργαστεί µεθοδικά όλο το προηγούµενο διάστηµα για να αντιµετωπίσει τις δυσµενείς επιπτώσεις της τόσο
στη ∆ηµόσια Υγεία όσο και στην Οικονοµία.
Έχει εργαστεί όµως παράλληλα και στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την Ελλάδα της επόµενης
ηµέρας. Και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συµβάλει σε αυτό το σχέδιο
µε µία προσπάθεια η οποία κινείται σε 5 βασικούς άξονες:
Ο πρώτος άξονας αφορά την εφαρµογή του
νέου πλαισίου που εισήγαγε ο νόµος για την
Προστασία της Εργασίας. Πλαίσιο που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων: Την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, µε τα θεµέλια να µπαίνουν µέσα
στο φθινόπωρο και µε στόχο να προχωρήσει
η εφαρµογή της µέσα στο πρώτο εξάµηνο του
2022. Την αναβάθµιση του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία στους ελέγχους της
εργατικής νοµοθεσίας. Τις νέες, µεγαλύτερες
γονικές άδειες. Το «δικαίωµα αποσύνδεσης»
στην τηλεργασία. Την εξίσωση των αποζηµιώσεων απόλυσης των εργατοτεχνιτών µε αυτές των υπαλλήλων. Τα µέτρα για την υγεία και
την ασφάλεια των αυτοαπασχολούµενων σε
delivery και κούριερ. Ρυθµίσεις για την ανταγωνιστικότητα όπως η ενίσχυση των υπερωριών
στον ευρωπαϊκό µέσο όρο (µε 40% προσαύξηση της πληρωµής). Οι απαραίτητες εφαρµοστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι προχωρούν,
και µέσα στον Σεπτέµβριο θα κλείσουν σχεδόν
όλα τα θέµατα, µε την έµφαση πλέον να δίνεται στην προώθηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της νέας Επιθεώρησης Εργασίας.
Ο δεύτερος άξονας της προσπάθειας έχει να
κάνει µε την επίσης ψηφισµένη πλέον «Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά», µε
την οποία εισαγάγαµε τους «ατοµικούς κουµπαράδες» για τις επικουρικές συντάξεις των
νέων ασφαλισµένων. Με τη µεταρρύθµιση
αυτή- η οποία εγγυάται τόσο τις εισφορές
και τις συντάξεις των σηµερινών ασφαλισµένων και συνταξιούχων, όσο και αυτών που θα
ενταχθούν στο νέο σύστηµα- δίνουµε στους
νέους ασφαλισµένους µεγαλύτερο έλεγχο

Άρθρο
του
Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

πάνω στη σύνταξή τους. Οι εισφορές τους θα
τους ανήκουν! Ενώ δηµιουργούµε και τις προϋποθέσεις ώστε, µέσω της καλύτερης επένδυσης των αποταµιεύσεών τους, να πάρουν τελικά επικουρικές συντάξεις που θα είναι µεγαλύτερες από 43% έως 68% από τις σηµερινές!
Ο τρίτος άξονας αφορά τα θέµατα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης εργαζόµενων και ανέργων. Η οποία θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο να γίνει η οικονοµία µας ανταγωνιστική στην εποχή της ψηφιοποίησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Σχέδιο Ελλάδα
2.0 περιλαµβάνονται περισσότερα από 1 δις
ευρώ για τέτοιου είδους προγράµµατα, τα
οποία θα ξεκινήσουν µέσα στο φθινόπωρο!
Βασικός µας στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι
πόροι αυτοί αποτελεσµατικά και να ανέβει η
επίδοση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στην αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Γι’αυτό θα παρουσιάσουµε σχετικό
νοµοσχέδιο µέσα στο φθινόπωρο, το οποίο,
από τη µια πλευρά θα εκσυγχρονίσει τον ΟΑΕ∆ και από την άλλη, µε βασικές αρχές την
ποιότητα, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κατάρτισης όσο
και των καταρτιζοµένων, θα βάλει τα θεµέλια
ενός πολύ πιο αξιόπιστου το συστήµατος κα-

Ο τέταρτος άξονας αφορά την αντιµετώπιση του ζητήµατος των εκκρεµών συντάξεων
στον ΕΦΚΑ. Μετά τις πρωτοβουλίες που προωθήσαµε στο πρώτο µισό της χρονιάς (προκαταβολές συντάξεων µαζί µε τα αναδροµικά, απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης
συντάξεων, εγκατάσταση περίπου 2.000 καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προώθηση της πρόσληψης µε σύµβαση έργου 100
νέων οικονοµολόγων) ρίχνουµε τώρα στη
µάχη δύο ακόµη «όπλα»: Τους πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές- και οι πρώτοι
από αυτούς θα είναι έτοιµοι να συµβάλλουν
στην προσπάθεια ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου. Και το νέο επιτελείο ταχείας απονοµής
εκκρεµών συντάξεων, στο «πράσινο κτίριο»
του ΕΦΚΑ, µε το οποίο πάµε να χτυπήσουµε το
κακό στη ρίζα του σε σχέση µε τις καθυστερήσεις. Στόχος µας είναι η κατάσταση σε σχέση
µε την έκδοση των συντάξεων να βελτιωθεί
αισθητά ήδη µέσα στο φθινόπωρο!
Ο πέµπτος άξονας της προσπάθειας µας
αφορά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του
πολίτη σε όλους τους εποπτευόµενους φορείς
του Υπουργείου Εργασίας! Ξεκίνησε από τα
∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες το MyEfka LIVE
που επιτρέπει σε έναν ασφαλισµένο να εξυπηρετηθεί µέσω βιντεοκλήσης από τον ΕΦΚΑ.
Μονιµοποιήσαµε και διευρύναµε τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Ενισχύσαµε τη συνεργασία του
ΕΦΚΑ µε τα ΚΕΠ. Προχωρήσαµε στα µέσα Ιουλίου στη δηµιουργία του νέου επαγγελµατικού
τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και της γραµµής 1555 την οποία µπορούν
πλέον να χρησιµοποιούν- χωρίς χρέωση- οι
πολίτες για να βγάζουν άκρη µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόµενων φορέων του (ΕΦΚΑ, ΟΑΕ∆, ΟΠΕΚΑ).
Αποδεικνύουµε έτσι ότι όταν µιλούσαµε για
ουσιαστική αναβάθµιση της εξυπηρέτησης
των πολιτών, το εννοούσαµε!
Η µέρα µετά την πανδηµία δεν βρίσκεται µακριά. Τα θεµέλια της ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής της επόµενης µέρας µπαίνουν
κάθε µέρα. ∆ουλειά µας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι να διασφαλίσουµε ότι αυτή η επόµενη µέρα θα περιλαµβάνει όλους τους Έλληνες!
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Η Ελλάδα, έτοιµη για µια δυναµική
επανεκκίνηση
Οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης και του
ΕΣΠΑ αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη
της αναγκαίας αλλαγής, ως προς το παραγωγικό µοντέλο της χώρας.
Αφήνοντας πίσω της την κρίση, η Ελλάδα
είναι πλέον έτοιµη για µια γενναία επανεκκίνηση. Και η Βόρεια Ελλάδα δεν µπορεί
παρά να βρίσκεται στον πυρήνα της.

Άρθρο
του
Γιώργου Γεωργαντά
Υφυπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης

Η Βόρεια Ελλάδα, λόγω της καινοτόµου ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας που διαθέτει αλλά και της διαρκώς
αυξανόµενης επιχειρηµατικής δυναµικής
της, µπορεί να αποτελέσει το παράδειγµα
του ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς µοντέλου που χρειάζεται η Ελλάδα συνολικά.
Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, η ελληνική Πολιτεία και η κοινωνία µας ήρθαν αντιµέτωπες µε αναταράξεις που κλόνισαν τον προγραµµατισµό και τους στόχους που τέθηκαν
στις αρχές της διακυβέρνησης, λίγο πριν την
84η ∆ιεθνή Έκθεση, τέτοιες ηµέρες το 2019.
Η υγειονοµική κρίση και η ανάγκη αναχαίτισης των συνεπειών της, µας τοποθετούσε όλους µπροστά σε ένα ισχυρό δίληµµα:
ή το Κράτος θα άλλαζε ραγδαία και θα εκσυγχρόνιζε την νοοτροπία και τον τρόπο
υλοποίησης δηµοσίων πολιτικών ή η Χώρα
θα κινδύνευε να χάσει κεκτηµένα δεκαετιών, βουλιάζοντας µέσα στα στάσιµα νερά
της πανδηµίας.
Η κυβέρνηση της Ν∆ και ο Πρωθυπουργός
προσωπικά, είχε, ωστόσο, επιλύσει το δίληµµα αυτό, πολύ πριν κληθούµε να διαχειριστούµε την τελευταία µεγάλη κρίση.

Είναι άλλωστε η Θεσσαλονίκη που πρώτη έπεισε για τη δυνατότητα οικοδόµησης
ενός εξωστρεφούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ενός δυναµικού οικοσυστήµατος εταιρειών που µπορούν όχι µόνο να
αναπτυχθούν εσωτερικά αλλά και να απευθυνθούν στη παγκόσµια αγορά. Οι µεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις στην πόλη
δεν είναι άλλωστε τυχαίες. Ένα κράµα κραταιών υποδοµών και ποιοτικού ανθρωπίνου δυναµικού ήταν ο βασικός λόγος προσέλκυσής και διατήρησής τους.

Από το σχεδιασµό, κιόλας, του νόµου για
το Επιτελικό Κράτος.
Πράγµατι, δυο χρόνια µετά την πρώτη
της ∆ΕΘ, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εµφανώς δηµιουργήσει µια
νέα Ελλάδα. Παρά τον βαρύ κίνδυνο για
τη δηµόσια υγεία, τον οποίο αντιµετώπισε
υποδειγµατικά, υποστηρίζοντας, επιπλέον, έµπρακτα, την εργασία και την επιχειρηµατικότητα, η κυβέρνηση κατάφερε να
κλείσει εκκρεµότητες που ταλαιπωρούσαν
τους πολίτες για δεκαετίες, πετυχαίνοντας
µια ριζική αλλαγή παραδείγµατος. Κατάφερε να θέσει το κράτος σε ψηφιακή τροχιά, αλλάζοντας την καθηµερινότητα όλων
µας. Να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη
του Πολίτη στους θεσµούς της πολιτείας
αλλά και στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα.
Η επαναφορά της Χώρας σε τροχιά θεσµικής και ανάταξης και κοινωνικής συνοχής,
θέτει τα θεµέλια για την οικοδόµηση της
Ελλάδας του µέλλοντος. Για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας. Την ενδυνάµωση της ανάπτυξης. Την προσέλκυση ακόµη
περισσότερων ξένων επενδύσεων. Τη στήριξη της εξαγωγικής δυναµικής των ελληνικών βιοµηχανιών.

Οι µεγάλες τεχνολογικές
επενδύσεις στην πόλη δεν
είναι άλλωστε τυχαίες. Ένα
κράµα κραταιών υποδοµών
και ποιοτικού ανθρωπίνου
δυναµικού ήταν ο βασικός λόγος προσέλκυσής και διατήρησής τους

Η Βόρεια Ελλάδα, λόγω της καινοτόµου
ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
που διαθέτει αλλά και της διαρκώς αυξανόµενης επιχειρηµατικής δυναµικής της,
µπορεί να αποτελέσει το παράδειγµα του
ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς µοντέλου που χρειάζεται η Ελλάδα συνολικά.
Κυβέρνηση, επιχειρήσεις και κοινωνία των
πολιτών στέκονται ενωµένα µπροστά στην
κοινή ευθύνη. Ας είναι η φετινή ∆ΕΘ, συµβολική αφετηρία µιας νέας νέας εποχής
για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την πατρίδα µας. Μιας
εποχής ανάπτυξης και δηµιουργίας.
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10+1
Μια νέα ατζέντα αποκτά η Θεσσαλονίκη η οποία µετά την απόφαση του ΣτΕ για το σταθµό
Βενιζέλου βλέπει το Μετρό να
µπαίνει στις ράγες της τελικής
ευθείας. Επίσης προωθούνται
νέα έργα που θα δώσουν ανάσες
στην καθηµερινότητα όπως η νέα
υπερυψωµένη ανατολική περιφερειακή οδός αλλά ξεβαλτώνουν
και άλλα σηµαντικά αναπτυξιακά
έργα όπως η σύνδεση του λιµανιού µε την Εθνική και Εγνατία
Οδό.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών-Μεταφορών, την πόλη της Θεσσαλονίκης
προχωρούν σηµαντικά έργα που θα αλλάξουν τη συνολική εικόνα της, όπως το Μετρό και το Flyover, καθώς και µε την ανακατασκευή του ∆ικαστικού Μεγάρου µέσω
Σ∆ΙΤ ύψους 51 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά
και µε αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή της Λαχαναγοράς και στη Καλαµαριά,
καθώς και µε τις ∆υτικές Επεκτάσεις του
Μετρό. Όλα αυτά τα έργα µαζί µε το νέο
υπερσύγχρονο αεροδρόµιο Μακεδονία και
την επικείµενη αναβάθµιση του εµπορικού
προβλήτα του ΟΛΘ, θα δηµιουργήσουν
ένα πλαίσιο ικανό να ωθήσει την ανάπτυξη
και την πρόοδο

Ποια είναι τα έργα

1
2

3

Λιµάνι Θεσσαλονίκης – Επέκταση του
6ου προβλήτα: Ο διαγωνισµός είναι σε
εξέλιξη και εντός του 2021 προβλέπεται η έναρξη των έργων που θα διπλασιάσει την ικανότητα διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΘ.
Σύνδεση ΟΛΘ µε εθνικό δίκτυο αυτοκινητόδροµων: Ο διαγωνισµός είναι
σε εξέλιξη από την Εγνατία Οδός Α.Ε.
και φέτος αναµένεται να υπογραφεί η
σχετική σύµβαση κατασκευής.
Σύνδεση ΟΛΘ µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο: Εξίσου σηµαντικός είναι και αυτός ο διαγωνισµός ο οποίος

έργα για την
Θεσσαλονίκη

βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας. Θα διεξαχθεί µε τη µέθοδο του
ανταγωνιστικού διαλόγου και µε την
ολοκλήρωση του θα συνδέσει τον ΟΛΘ
µε τις σηµαντικότερες αγορές σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

4
5

6

7

Αναβάθµιση Αεροδροµίου Μακεδονία: Το έργο ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Fraport Greece η οποία
δηµιούργησε ένα νέο εµβληµατικό
terminal και αναβάθµισε το υφιστάµενο.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Προχωρούν τα
έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ που περιλαµβάνουν την κατασκευή δύο γραµµών (βασική και Καλαµαριάς) 14,5 χιλιοµέτρων και 18 νέων υπόγειων σταθµών. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
η βασική γραµµή θα λειτουργήσει το
2023.
Flyover: Η “ιπτάµενη” νέα ανατολική
Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης υπόσχεται να λύσει το κυκλοφοριακό κοµφούζιο που παρατηρείται. Ο διαγωνισµός-Σ∆ΙΤ είναι σε εξέλιξη και το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η Β`φάση. Το 2022
εκτιµάται ότι θα υπάρξει ανάδοχος
για να ξεκινήσουν τα έργα διάρκειας
4 ετών.
Οδική Σύνδεση Θεσσαλονίκης µε Χαλκιδική: Προχωρούν σε ολοκλήρωση

(υπό κατασκευή) οι άξονες Θεσσαλονίκη-Κασσάνδρα και Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος. Στο πρώτο έργο επιτέλους
ολοκληρώνεται το “ορφανό χιλιόµετρο” ενώ στο δεύτερο προχωρά το τελευταίο τµήµα από τη Θέρµη µέχρι τη
Γαλάτιστα.

8
9

16 Σχολικά Συγκροτήµατα-Σ∆ΙΤ: Ακόµα
ένα µεγάλο Σ∆ΙΤ που µπαίνει στη γραµµή εκκίνησης. Περιλαµβάνει σχολικές µονάδες-πρότυπα σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
Αντιπληµµυρικά έργα: Προχωρούν
σηµαντικές παρεµβάσεις στην περιοχή της Λαχαναγοράς και έργα αποχέτευσης στην Καλαµαριά.

10

Οδική σύνδεση µε το νέο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στο Φίλυρο. Μία
σηµαντική υποδοµή πρόσθετη στη κατασκευή του νέου νοσοκοµείου Παίδων που είναι δωρεά του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος.

+1

Ενίσχυση ΟΑΣΘ: Από το 2020
το σύστηµα συγκοινωνιών της
Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί
µέσω ΚΤΕΛ και leasing µε λεωφορεία.
Απόρροια αυτής της δράσης είναι να κυκλοφορούν σήµερα 454 λεωφορεία, αύξηση δηλαδή κατά 93% σε σχέση µε το
2019.
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Προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι οι συνέργειες πάνω στη
βάση συνισταµένων που προκύπτουν από ουσιαστικό, ανοικτό
και εποικοδοµητικό διάλογο. Το
ρόλο αυτό επιτελεί και το στόχο
αυτό επιδιώκει το «Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης» του
Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας
και Ανάπτυξης που έχει γίνει ένας
παραγωγικός θεσµός για τη Θεσσαλονίκη.
Το 4ο Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο µε κεντρικούς οµιλητές τον
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και Έλληνα Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά και
τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης,
Ευάγγελο Βενιζέλο.
Στην οµιλία του ο κ. Σχοινάς σηµείωσε
πως «στην Ελλάδα πλέον υπάρχει µια κυβέρνηση που πιστεύει στις µεταρρυθµίσεις
και ξέρει πως να τις κάνει πράξη και ένας
αποτελεσµατικός- ίσως ο πρώτος µη Μεσσιανικός – πρωθυπουργός της χώρας µε
πολιτική βούληση και διοικητική επάρκεια.
Μια χώρα που αντιµετωπίζει την πανδηµική κρίση και τα παρεπόµενα της µε παραδειγµατικό τρόπο για το µέγεθος και τις
υποδοµές της. Με υποδειγµατική, πολλαπλασιαστική, διπλωµατική και αποτρεπτική ισχύ όπου χρειάστηκε στον Έβρο, το Αιγαίο, τη ΝΑ Μεσόγειο και µε ισχυρό ρόλο
στα Βαλκάνια. Με ωριµότητα, συµµαχίες
και αυτοπεποίθηση».
Εκτενείς αναφορές έκανε για τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που διανοίγονται για
την Κεντρική Μακεδονία. Όπως ανέφερε,
στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν αρκετοί πόροι
που θα µπορούν να καλύψουν απευθείας
ανάγκες για τα επόµενα 7 χρόνια. Σε αναµονή της έγκρισης των τελικών ποσών για
την Κεντρική Μακεδονία βάσει του εθνικού
σχεδίου µε τα τωρινά δεδοµένα προορίζονται περίπου 1,16 δις από το ΕΤΠΑ και το
νέο ΕΚΤ.
Επίσης παρουσίασε ενδεικτικά έργα που
έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προγράµµατα:
– Μόνο µέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ έχουµε χρηµατοδοτήσει περίπου 716 εκ. ευρώ
τα χρόνια 2014–20 για εµβληµατικά και
ουσιαστικά έργα. Η νέα παραλία, τα προγράµµατα Marie-Curie και Εrasmus, τον εκσυγχρονισµό του Θεαγενείου, το Μετρό, το
άνοιγµα του 6ου προβλήτα στο λιµάνι, το
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το Τε-

Πυλώνας Ανάπτυξης,
δοµή συνεργειών το 4ο Αναπτυξιακό
Συνέδριο Θεσσαλονίκης
χνολογικό Πάρκο Thess Intec. Τα δεκάδες
σχολεία. Τα οδικά δίκτυα, την εµβληµατική
αναβάθµιση της ανατολικής περιφερειακής, το διαδεδοµένο Flyover. Τα τεχνολογικά vouchers ύψους µεγαλύτερου από 4 εκ
ευρώ σε 400 µικρές επιχειρήσεις, την αποκατάσταση του υπεδάφους και των δικτύων στα δυτικά ύψους 8 εκ. ευρώ, την υποστήριξη των κοινωνικών δοµών µε περισσότερους από 58 χιλιάδες αποδέκτες και
24 µονάδων υγείας µε αποδέκτες σχεδόν
14 χιλιάδες συνανθρώπους µας. Το γνωστό
σε όλους πια ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ που εµείς εγκρίναµε τον Αύγουστο και διαχειρίστηκαν οι περιφερειακές αρχές. Χρηµατοδοτούµε περίπου στο 80%, δηλαδή τα 120 εκ. από τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισµό και το 20%, τα
30 εκ. από εθνική συµµετοχή.
Στην δική του οµιλία ο κ. Βενιζέλος έδωσε
έµφαση στην κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας λόγω της κρίσης της πανδηµίας
του κορωνοϊού.
«Η πανδηµία αλλάζει τα πάντα. Προκαλεί
µια κρίση όχι µόνο υγειονοµική και οικονο-

Το 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΕΚΑ πραγµατοποιήθηκε
διαδικτυακά λόγω των περιορισµών για
τον κορωνοϊό, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
To πρόγραµµα του Συνεδρίου είχε ως εξής:
10:00 Χαιρετισµοί: Σταύρος Καλαφάτης, ΥΜΑΘ – Απόστολος Τζιτζικώστας,
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας – Κωνσταντίνος Ζέρβας, ∆ήµαρχος
Θεσσαλονίκης
10:30 KeyNote Οµιλίες: Μαργαρίτης
Σχοινάς, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην
αντιπρόεδρος Κυβέρνησης
11:00 1η Συνεδρία: Οικονοµία-Ανάπτυξη-Τουρισµός Άδωνης Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων –
Σίµος ∆ιαµαντίδης, Οικονοµικός Επόπτης ΣΕΒΕ – Κωνσταντίνος Μακέδος,
πρόεδρος AtticaBank – Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύµβουλος ∆ΕΘHelexpo

µική, αλλά µια κρίση κοινωνικών συµπεριφορών, µια κρίση του αναπτυξιακού µοντέλου, µια κρίση αξιακή, µια κρίση ανθρωπολογική. Ξαναγνωριζόµαστε, ξαναψάχνουµε τον εαυτό µας, τίθεται σε αµφιβολία η
ίδια η απλή θεώρηση της παγκοσµιοποίησης», επισήµανε.
Σχετικά µε το µερίδιο της Θεσσαλονίκης
από τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης
είπε πως η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να
αντιµετωπιστεί σαν οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας, διότι είναι το δεύτερο οικονοµικό κέντρο. Ο κ. Βενιζέλος πρότεινε τη διαµόρφωση ενός στόχου, ενός
προγράµµατος, που το ονοµάζει «Θεσσαλονίκη 2027» και θα βασιστεί στην κινητοποίηση όλων των δηµιουργικών δυνάµεων
της πόλης, προκειµένου να διεκδικήσει η
Θεσσαλονίκη, µε διορατικό και αναπτυξιακό τρόπο, τη συµµετοχή στους πόρους του
Ταµείου Ανάκαµψης, και µε τη µορφή των
επιχορηγήσεων και µε τη µορφή των δανείων για τη συγχρηµατοδότηση σηµαντικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

12:00 Προτάσεις για τον Τουρισµό Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισµού
- Κατερίνα Νοτοπούλου, τοµεάρχης
Τουρισµού ΣΥΡΙΖΑ
12:30 2η Συνεδρία, Υποδοµές-Μεταφορές-Περιβάλλον Κώστας Καραµανλής, υπουργός Υποδοµών-Μεταφορών
- Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής Ν∆
- Νίκος Παππάς, τοµεάρχης Υποδοµών
ΣΥΡΙΖΑ – Λεωνίδας Μπακούρας, γενικός
διευθυντής Ε∆Α ΘΕΣΣ – Μάριος Τσάκας,
διευθύνων σύµβουλος ∆Ε∆Α - Άνθιµος
Αµανατίδης, διευθύνων σύµβουλος
ΕΥΑΘ Α.Ε. – Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος ΦΟ∆ΣΑ – Παναγιώτης Μούργος,
∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου TEXAN
ENVIPCO HELLAS
14:00 3η Συνεδρία, ∆ιοίκηση & Αυτοδιοίκηση ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος ΚΕ∆Ε – Μίλτος Χατζηγιαννάκης,
βουλευτής, αν. τοµεάρχης Εσωτερικών
ΣΥΡΙΖΑ – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος
ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας
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Ξεµπλοκάραµε έργα που ήταν
παγωµένα για δεκαετίες
Ο απολογισµός και η λογοδοσία

σαλονίκης που µετά από καιρό το ΣτΕ δικαίωσε την επιλογή µας για το Σταθµό Βενιζέλου, αλλά και την επέκταση προς Καλαµαριά, προκειµένου η πόλη να αποκτήσει τη συγκοινωνία που χρειάζεται και αξίζει. ∆ηµοπρατήσαµε ακόµα µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα στη Καλαµαριά και τη
Λαχαναγορά και νέα οδικά έργα στη περιοχή όπως η σύνδεση του 6ου προβλήτα µε
την ΠΑΘΕ, το Μουδανιά – Ποτίδαια και το
Θέρµη – Γαλάτιστα.

αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση και βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της
εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας των πολιτών ειδικά στη σηµερινή συγκυρία.
Είναι γεγονός ότι τα δύο περίπου έτη που
βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιµόνι της χώρας υπήρχαν σοβαρές κρίσεις (µεταναστευτικό, πανδηµία, ακραία
φυσικά φαινόµενα) που απαίτησαν απόλυτη ετοιµότητα και δοκίµασαν τις αντοχές και τις δυνατότητες του κρατικού µηχανισµού Όλο το προηγούµενο διάστηµα
καταφέραµε πολλά, όµως κάθε κρίση δηµιούργησε νέα κοινωνικά και οικονοµικά
προβλήµατα που καλούµαστε πλέον να
αντιµετωπίσουµε.
Στον τοµέα των Υποδοµών θέσαµε ως
στόχο µέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο,
τo να δώσουµε µια νέα αναπτυξιακή πνοή
σε ένα κλάδο που έχει πληγεί βάναυσα τη
δεκαετία της κρίσης για αυτό και υλοποιείται ένα πρόγραµµα έργων, άνω των 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όµοιο του οποίου η
χώρα έχει να δει από τους Ολυµπιακούς
Αγώνες.
Η Ελλάδα τη τελευταία δεκαετία έµεινε πίσω τόσο στην ολοκλήρωση του δικτύου των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων
της, όσο και σε επενδύσεις µε σαφές πράσινο αποτύπωµα, όπως είναι τα έργα βελτίωσης και επέκτασης του σιδηροδρόµου,
τα αντιπληµµυρικά έργα, που χρειάζονται
σήµερα περισσότερο από ποτέ και τα έργα συντήρησης των φθαρµένων υποδοµών µας.
Ανεξάρτητα µε το τι βρήκαµε ερχόµενοι στο
Υπουργείο, ξεµπλοκάραµε έργα που ήταν
«παγωµένα» για δεκαετίες, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, ο Ε-65 και η
Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαµίνας – Περάµατος και άλλα κολληµένα σε δικαστικές διαµάχες όπως οι διαγωνισµοί της Γραµµή 4
του Μετρό και του Άκτιο – Αµβρακία. Ξεκινήσαµε νέα, όπως το Flyover στη Θεσσαλονίκη, το Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, το ∆ρά-

Σηµαντική είναι και η προσπάθεια που έχει
γίνει όλο το προηγούµενο διάστηµα για τα
νέα έργα του σιδηροδρόµου. Ξεπερνώντας
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Έχουµε και τη βούληση και
το σχέδιο για να πετύχουµε

µα – Αµφίπολη, την αναβάθµιση των 12 ∆ικαστικών Μεγάρων σε όλη τη χώρα το Σ∆ΙΤ
των 17 Σχολικών Μονάδων στη Κεντρική
Μακεδονία, το Φράγµα Χαβρίακαι το έργο
ύδρευσης της Κέρκυρας µέσω του θεσµού
των Σ∆ΙΤ που χωρίς κανένα ιδεολογικό σύµπλεγµα στηρίζουµε στη προσπάθειά µας
για περισσότερα έργα, µε συντήρηση για
πολλά χρόνια και µε µόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων.

την αναβάθµιση της Θεσσα-

Είναι επίσης ξεκάθαρο από το σύνολο των
έργων που έχουµε ξεκινήσει και δροµολογήσει ότι µε πρώτο και κύριο τον Υπουργό
Κώστα Καραµανλή, έχουµε και τη βούληση
και το σχέδιο για να πετύχουµε την αναβάθµιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα. Έργα κάθε είδους
ξεκίνησαν, σχεδιάζονται και θα ξεκινήσουν
το επόµενο διάστηµα, προκειµένου να τονιστούν και να προωθηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από
τη θέση της πόλης και τη σηµασία ενός
δεύτερου οικονοµικού πόλου που µπορεί
να προσφέρει στην οικονοµία της χώρας
συνολικά λειτουργώντας ανταγωνιστικά
και συµπληρωµατικά σε εκείνο της Αττικής.
Εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,
προχωράµε, επιτέλους, το Μετρό της Θεσ-

παθογένειες ετών θα προχωρήσουµε µε τη
σύγχρονη µέθοδο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου νέα έργα ύψους 3,3 δις € που ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη θα
γίνουν στοιχείο υπεροχής µε την ολοκλήρωσή τους.

λονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα. Έργα κάθε
είδους ξεκίνησαν, σχεδιάζονται και θα ξεκινήσουν το
επόµενο διάστηµα.

Σε δύο χρόνια κάτω από αντίξοες συνθήκες και µετά από µια δεκαετία κρίσης έγιναν πολλά. Με τα λάθη και τις παραλείψεις
µας, τις καθυστερήσεις και τις αβελτηρίες
που διαχρονικά παρατηρούνται, η χώρα
προχώρησε µπροστά. Από σήµερα κιόλας,
σχεδιάζουµε τα βήµατα µας για το µέλλον,
προκειµένου η Ελλάδα σε µια τόσο σηµαντική καµπή της Ιστορίας της, να αποκτήσει ξανά τη δυναµική που της αξίζει.
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∆ροµολογούµε έργα που φέρνουν
ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Πατρίδας µας
πόροι, έπειτα από πολλά χρόνια, είναι διαθέσιµοι, καθώς αφενός το αναπτυξιακό
Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και αφετέρου το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης «Ελλάδα 2.0» αθροίζουν πάνω από 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
αποτελώντας ένα σύγχρονο «Σχέδιο Μάρσαλ» για την Αυτοδιοίκηση, δίνοντας την
ευκαιρία στους δήµους και στις περιφέρειες να συµβάλλουν δυναµικά στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονοµίας και αλλάζοντας παράλληλα την όψη των τοπικών κοινωνιών.

Άρθρο
του
Στέλιου Πέτσα
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
εδραιώνοντας µια σχέση εµπιστοσύνης
αφενός µεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών και αφετέρου µεταξύ της Ελλάδας και
των επενδυτών και των αγορών, προχωρά
από την πρώτη στιγµή αταλάντευτα, παρά
την κρίση, σε δεκάδες µεταρρυθµίσεις, που
-όλες- έχουν έναν κύριο στόχο: να κάνουν
τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.
Με τον ίδιο στόχο, στο Υπουργείο Εσωτερικών προχωράµε ταχύτατα στην υλοποίηση
των προεκλογικών µας δεσµεύσεων για τον
χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αποδεικνύουµε
στην πράξη ότι διαθέτουµε ένα δυναµικό,
εφαρµόσιµο, συνεκτικό και ολοκληρωµένο
στρατηγικό σχέδιο για τις Περιφέρειες και
τους ∆ήµους της χώρας. Στρατηγική επιλογή µας είναι να προσφέρουµε στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση όλα τα απαιτούµενα αναπτυξιακά, θεσµικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα
που της επιτρέπουν να αναβαθµίσει και να
εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της.
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η βελτίωση της καθηµερινότητας εξαρτάται από
τους πόρους που Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση επενδύουν, ώστε η ζωή των πολιτών
να γίνει πράγµατι καλύτερη. Και αυτοί οι

Ήδη, µόνο τους τελευταίους τέσσερις µήνες, εντάχθηκαν προς χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο του Προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» εκατοντάδες έργα συνολικού ύψους
800 εκατ. ευρώ περίπου. Τα έργα αυτά
αφορούν άξονες προτεραιότητας όπως
«Υποδοµές ύδρευσης», «Περιβάλλον», «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών»,
«Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» και αντίστοιχες δράσεις µε έργα σε
τοµείς όπως αστικές αναπλάσεις, αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων, αξιοποίηση
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, αγροτική οδοποιία, προσεισµικός
έλεγχος, καθώς και επετειακές δράσεις στο
πλαίσιο του «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
Συνεχίζουµε µε τον ίδιο εντατικό ρυθµό, µε
στόχο να εντάξουµε όσα περισσότερα έργα
µπορούµε εντός τους 2021, ώστε αυτά να
συµβασιοποιηθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται την επόµενη διετία. Πρόκειται για
έργα που φέρνουν σε κάθε γωνιά της Πατρίδας µας δουλειές, βιώσιµη ανάπτυξη και
καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την Βόρεια Ελλάδα,
στο πλαίσιο του «Αντώνης Τρίτσης» έχουν
ενταχθεί ιδιαίτερα σηµαντικά έργα υποδοµής που αφορούν τους παραπάνω άξονες
και δράσεις του Προγράµµατος. Πρόκειται
για 57 έργα, συνολικού ύψους χρηµατοδότησης 184 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, χρηµατοδοτούνται 130 έργα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας, τα
οποία µεταφέρθηκαν από το Πρόγραµµα
Φιλό∆ηµος Ι στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-

τσης» προκειµένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η χρηµατοδότηση και υλοποίησή τους.
Από αυτά τα 130 έργα, συνολικού ύψους
χρηµατοδότησης 329 εκατ. ευρώ, έχουν
δηµοπρατηθεί 78 έργα µε προϋπολογισµό
δηµοπράτησης 189 εκατ. ευρώ και υλοποιούνται 58 έργα µε συµβάσεις συνολικού
ύψους 72 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών µε
υψηλό αίσθηµα ευθύνης στέκεται αρωγός
στηρίζοντας -έγκαιρα και άµεσα- τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας µε τακτικές και έκτακτες χρηµατοδοτήσεις, για
την αντιµετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η πρωτόγνωρη πανδηµία του κορονοϊού αλλά και οι φυσικές καταστροφές
που συνδέονται µε την κλιµατική κρίση. Και
θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε µε κάθε τρόπο και για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί,
προκειµένου να ανακουφίζουµε συµπολίτες
µας που δοκιµάζονται από τις κρίσεις.
Επιπλέον, υλοποιούµε ένα πλέγµα θεσµικών τοµών. Ψηφίστηκε ο νόµος για τον
Εσωτερικό Έλεγχο στον ∆ηµόσιο Τοµέα,
για το ΑΣΕΠ, ψηφίστηκε ο εκλογικός νόµος για τους ΟΤΑ, που αποκαθιστά την
κυβερνησιµότητα στους δήµους και στις
περιφέρειες, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο
για την τηλεργασία και κλείνουµε αυτόν
τον κύκλο µε το νοµοσχέδιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων. Το επόµενο χρονικό διάστηµα συζητάµε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,
µε στόχο να έχουµε καταλήξει εντός του
έτους. Παρά τις κρίσεις και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, έχουµε αποδείξει ότι είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι στην αρχή «Πρώτα ο πολίτης».
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει στέρεα θεµέλια για την νέα Ελλάδα του
2030, ατενίζοντας το µέλλον µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Συνεχίζουµε να εργαζόµαστε για ένα καλύτερο αύριο, που δικαιούνται να έχουν οι νέες και οι νέοι και οι
επόµενες γενεές της πατρίδας µας.
Για την Πατρίδα που ονειρευόµαστε και αξίζει να ζούµε!
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Η Βόρεια Ελλάδα κοιτάει µε αισιοδοξία
την επόµενη ηµέρα στον τουρισµό
Η φετινή ∆ΕΘ µας βρίσκει εν µέσω παραλλήλων προκλήσεων. Προκλήσεων υγειονοµικών, γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών.
Στόχος για την επόµενη περίοδο, είναι να
κάνουµε ακόµα περισσότερα βήµατα υπέρβασης αυτών προκλήσεων και κρίσεων, θέτοντας τις βάσεις για την Ελλάδα της ερχόµενης δεκαετίας και των µεγάλων εξελίξεων που αυτή φέρνει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδηµικής κρίσης, ο ελληνικός τουρισµός έδειξε την αντοχή του, αντοχή που στηρίζεται στο µεράκι και την προσήλωση των ανθρώπων του.
Φέτος ειδικά, τα στοιχεία δείχνουν δυναµική
ανάκαµψη, ως αποτέλεσµα των µέτρων που
ελήφθησαν και του σχεδίου που ακολουθήθηκε µε συνέπεια από την αρχή. Ο Ιούνιος
έκλεισε κοντά στο 50% του 2019 (έτους –
ιστορικού ρεκόρ για τον τουρισµό µας και
τελευταία σαιζόν πριν από την πανδηµία), ο
Ιούλιος κυµάνθηκε γύρω στο 70% και ο Αύγουστος κινείται ανοδικά, ειδικά στους παραδοσιακά κορυφαίους από άποψη κίνησης
τουριστικούς προορισµούς της χώρας. Στην
Βόρεια Ελλάδα, όπου σηµαντική είναι η συνεισφορά του οδικού τουρισµού, τα στοιχεία
µέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
και βάζουν υψηλά τον πήχη για την προετοιµασία µας για τις επόµενες χρονιές. Και όλα
αυτά, παρά την εµφάνιση της µετάλλαξης ∆
στην πλέον κοµβική στιγµή της τουριστικής
περιόδου. Φυσικά, παραµένουµε διαρκώς
σε επαγρύπνηση, ειδικά για τους κρίσιµους
µήνες του Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου. Και
περαιτέρω, ήδη σχεδιάζουµε την επόµενη
τουριστική περίοδο, µε προτεραιότητες την
κορύφωση της ανάκαµψης, και την διάχυσή
της σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Στόχος είναι όλες οι περιοχές της χώρας
να έχουν ενεργό συµµετοχή στην συνολική
επάνοδο του ελληνικού τουρισµού σε τροχιά πραγµατικής ανάπτυξης, και στην επόµενη του ηµέρα. Μία ηµέρα αρκετά διαφορετική. Μία ηµέρα η οποία πρέπει να αποτελέσει αφορµή για µία συνολική αναθεώρηση της εθνικής µας τουριστικής πολιτικής,
και ευκαιρία για τον ορθολογικό επανασχεδιασµό της, αφήνοντας πίσω ξεπερασµένες πρακτικές του παρελθόντος.
Θεµελιώδεις αρχές οι οποίες οφείλουν πλέον να διατρέχουν οριζόντια κάθε στρατηγι-
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κή µας και δράση είναι αυτές της βιωσιµότητας και της αειφορίας. Ώστε, η τουριστική
ανάπτυξη του παρόντος και µέλλοντος να
θεµελιωθεί σε µια σχέση αρµονίας και συµπληρωµατικότητας ως προς το φυσικό και
πολιτισµικό µας περιβάλλον, το οποίο είναι
τόσο αναγκαίο να προστατεύουµε, τώρα
περισσότερο από ποτέ. Ήδη, το περιβάλλον
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για
την χώρα µας. Αποτελεί για όλους µας λοιπόν, ύψιστο πατριωτικό καθήκον να λάβουµε το µήνυµα, και να αναπροσαρµόσουµε
τις πολιτικές µας και τις δράσεις µας στα
νέα δεδοµένα µε γνώµονα αυτές τις αρχές.
Προς τον σκοπό αυτό, δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στις ειδικές µορφές τουρισµού, µε µικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον µέσω
των οποίων επιτυγχάνεται η επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου. ∆ροµολογήσαµε ήδη
πρωτοβουλίες για τον οινοτουρισµό, τον
θρησκευτικό, αεροπορικό, τον στρατιωτικό
και ιστορικό τουρισµό, τον ποδηλατικό και
ευρύτερα αθλητικό τουρισµό, τον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισµό. Από την άλλη,
ενθαρρύνουµε και ενισχύουµε τον εγχώριο
τουρισµό. Ήδη προχωράµε στην νέα, βελτιωµένη µορφή του προγράµµατος «Τουρισµός
για όλους». Μάλιστα, ειδική είναι η πρόνοια
που λαµβάνουµε για την στήριξη των περιοχών και πολιτών που επλήγησαν από τις
πρόσφατες πυρκαγιές στην χώρα µας.

Αξιοποιούµε την µεγάλη ευκαιρία του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για επενδύσεις στις υποδοµές µας αλλά και στο ανθρώπινο δυναµικό µας µέσω της τουριστικής εκπαίδευσης. Στοχευµένα, αναδεικνύουµε ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού που µπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερη υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της
χώρας, όπως ο γαστρονοµικός -στον οποίο
µάλιστα η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση µέσω της δράσης Cities of Gastronomy
της UNESCO που προωθούµε-, ο ορεινός,
ο αναρριχητικός, ο καταδυτικός, ο τουρισµός ευεξίας. παράλληλα, επενδύουµε στον
άνθρωπο του τουρισµού, τον οποίο θωρακίζουµε και ενδυναµώνουµε µε δεξιότητες
και γνώσεις απαραίτητες ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τα δεδοµένα της
νέας, σύγχρονης εποχής. ∆ίνουµε έµφαση
σε προγράµµατα επανακατάρτισης και αναβάθµισης δεξιοτήτων, ώστε ο ελληνικός τουρισµός να είναι έτοιµος να αξιοποιήσει τις
µεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται µπροστά
µας τα επόµενα χρόνια. Στην προσπάθεια
αυτή, η Θεσσαλονίκη φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς στην πόλη λειτουργούν µε µεγάλη επιτυχία κάποιες από τις
σπουδαιότερες δοµές τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας µας. Το υψηλού επιπέδου έργο που παράγεται τόσο στο
Ι.Ε.Κ. Τουρισµού της Περαίας όσο και στην
Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης συµβάλλει
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
του τουρισµού και την εξέλιξη του ελληνικού
τουρισµού συνολικά. Αυτό το έργο, µε στοχευµένες ενέργειές µας, όπως ενδεικτικά είναι ο εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων
σπουδών και του κανονισµού λειτουργίας
των σχολών και η αναβάθµιση µετά από 11
χρόνια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών µας, επιχειρούµε να θωρακίσουµε και
να αναβαθµίσουµε έτι περαιτέρω.
Σ’αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει και κανένας προορισµός δεν πρέπει
να µείνει πίσω. Η Βόρεια Ελλάδα, µε τις αναβαθµισµένες υποδοµές, το φυσικό περιβάλλον, το τοπικό και αυθεντικό χρώµα και τις
µοναδικές εµπειρίες που µπορεί να προσφέρει σε Έλληνες και ξένους φιλοξενούµενους
έχει την ιστορική ευκαιρία να κοιτάξει µε αισιοδοξία,αυτοπεποίθηση και δηµιουργικότητα την επόµενη µέρα και στον τουρισµό.
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• ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ •

Βιβλίο του
∆ηµήτρη Λακασά
για µια σοφή
διαχείριση
της 4ης Βιοµηχανικής
Επανάστασης
Τι είναι επιτέλους αυτή η 4η Βιοµηχανική Επα-

κε «Καινοτόµος επιχειρηµατίας της χρονιάς»

νάσταση; Αφορά τη βιοµηχανία των ανεπτυγ-

στον διαγωνισµό της EY – ERNST & YOUNG. Έχει

µένων χωρών ή µήπως µας αφορά όλους; Τα

στο ενεργητικό του συµµετοχή σε διεθνή συ-

ερωτήµατα που δηµιουργεί η έλευση της 4ης

νέδρια και δηµοσιεύσεις στον οικονοµικό και

Βιοµηχανικής Επανάστασης είναι πολλά και

επιχειρηµατικό Τύπο. Έχει πτυχίο Οικονοµικών

δύσκολα, η απάντηση όµως είναι απλή. Η σο-

και Marketing από το City College – University

φή διαχείριση της γνώσης θα αποτελέσει το

Of Sheffield και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

σηµείο-κλειδί στην επιτυχηµένη εφαρµογή της

(Μ.Β.Α.) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το

4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Ο άνθρωπος

University of Sheffield. Παράλληλα µε την επιχει-

έχει φθάσει σε µια καµπή της εξελικτικής του

ρηµατική του δραστηριότητα, έχει διατελέσει:

πορείας και βρίσκεται για ακόµα µια φορά σε

Πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορεί-

σταυροδρόµι, όπου καλείται να διαµορφώσει

ου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 2010 έως 2014

το µέλλον του.
Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης ΚαινοτοΤο βιβλίο Άνθρωπος 4.0 επιχειρεί µια διείσ-

µίας (ΑΖΚ), 2013 έως 2015

δυση στα άδυτα των νέων τεχνολογιών µε µια
απλή µατιά και µε την ίδια µατιά βλέπει το µέλ-

Μέλος Γενικού Συµβουλίου ΣΕΒ, 2004 έως

λον της ανθρωπότητας. Τάσσεται ξεκάθαρα

2019

και µε επιχειρήµατα υπέρ του ανθρώπου στο
νέο δίληµµα «άνθρωπος ή µηχανή». Εν τέλει,

Μέλος ∆.Σ. του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βο-

θα επικρατήσει το φως ή το σκοτάδι στη νέα

ρείου Ελλάδος (ΣΒΕ), 1999 έως 2014

εποχή που έρχεται; Η µήπως αυτή η εποχή κιόλας ήρθε;

Ιδρυτής της δεξαµενής σκέψης Think Tank
SEVE

Ο ∆ηµήτριος Λακασάς γεννήθηκε στις 14 Απρι-

Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογί-

λίου 1973 στον Κολινδρό Πιερίας. Είναι CEO της

ας της Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

Olympia Electronics A.E. Το 2017 ανακηρύχτη-

µίου Θεσσαλονίκης (ΕΗ∆Ε ΑΠΘ)
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Ήρθε η ώρα της ανάπτυξης
για τη Βόρεια Ελλάδα
Πεδίον δόξης λαµπρόν ανοίγεται για

Εξαιρετικά σηµαντικό είναι το Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στο Φίλυρο, το
οποίο υλοποιείται από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Ακόµα, µέσω Σ∆ΙΤ θα κατασκευαστούν δεκάδες σχολεία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας, έπειτα από την παγκόσµια περιπέτεια του κορωνοϊού µε τα γενικευµένα lockdowns.
Μετά από δεκαετίες, στη διάρκεια των
οποίων δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη
της Αθήνας, µετά την οικονοµική κρίση και
τα µνηµόνια, που «πάγωσαν» σχεδόν τα
πάντα στην Ελλάδα, µετά και την πανδηµία, ήρθε η ώρα της Βόρειας Ελλάδας.

Και βέβαια, σε δεύτερο χρόνο, έχουµε το
µεγαλύτερο και πλέον εµβληµατικό έργο
που θα οδηγήσει την περιοχή στη νέα εποχή. Πρόκειται για την ανάδειξη και αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της Θεσσαλονίκης, µήκους 40 χιλιοµέτρων, από το
Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.

Στην περιοχή βρίσκονται στη γραµµή εκκίνησης σειρά έργων, για τα οποία υπάρχει
και µελετητική ωριµότητα, αλλά και διασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
Στα οδικά έργα, ενδεικτικά, θα αναφέρω
το flyover, την υπερυψωµένη ταχεία λεωφόρο, η οποία θα κατασκευαστεί µέσω
Σ∆ΙΤ και θα δώσει λύση στις µετακινήσεις
για τα επόµενα 30 χρόνια. Μέσω Σ∆ΙΤ, επίσης, θα χρηµατοδοτηθεί ο οδικός άξονας
Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, µε την πρωτεύουσα της Πέλλας να αποκτά επιτέλους σύγχρονο αυτοκινητόδροµο που θα τη συνδέει µε τη Θεσσαλονίκη. Το «ορφανό» χιλιόµετρο της Ποτίδαιας έχει επιτέλους ξεµπλοκάρει, ενώ φως στον ορίζοντα υπάρχει και για το τµήµα Θέρµη – Γαλάτιστα.
Πρόσφατα υπεγράφη η σύµβαση σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιµένα Θεσσαλονίκης µε την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό,
δίνοντας τέλος σε ένα… σήριαλ που κρατούσε από το 2010. Στην ίδια περιοχή, σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα συµπληρωµατικά έργα στον Κ16, τον ανισόπεδο κόµβο στην περιοχή της Λαχαναγοράς.
Την ίδια ώρα, µε την επέκταση του έκτου
προβλήτα που έχει ήδη δροµολογηθεί, θα
τριπλασιαστεί η δυναµικότητα του λιµένος.
Ακόµα, σηµαντικότατες αστικές αναπλάσεις
παίρνουν το δρόµο τους. Πρόκειται για την
ανάπλαση της ∆ΕΘ, του πρώην στρατοπέδου
Παύλου Μελά, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη
συνολική ανάπλαση της Αλάνας της Τούµπας.

Άρθρο
του
Πάρι Μπίλλια
Αντιπεριφερειάρχη Υποδοµών
και ∆ικτύων Κεντρικής Μακεδονίας

Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες έργα από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, τα οποία αφορούν στην καθηµερινότητα των πολιτών, κάτι το οποίο
αποτελεί προτεραιότητα για τον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα. Πρόκειται, ενδεικτικά, για έργα ασφαλτοστρώσεων και ηλεκτροφωτισµού, για την ενίσχυση των υποδοµών µε σχολεία, για περιβαλλοντικά έργα και έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, αλλά και για σχεδιασµό
νέων, σηµαντικών έργων.
Όλα αυτά τα έργα, προδιαγράφουν ένα
καλύτερο αύριο.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μήπως να το πάρουµε αλλιώς;
κατέληξαν να πληρώσουν το λογαριασµό
ως φορολογούµενοι). Το πιο συµβολικό
παράδειγµα αυτής της διόρθωσης πλεύσης είναι πως πλέον, παρά το θόρυβο και
τα µεγαλεπίβολα σχέδια µετεγκατάστασης,
η ∆ΕΘ θα µείνει εκεί που ήταν πάντα και θα
αναβαθµιστεί παραδίδοντας στους κατοίκους της πόλης έναν σηµαντικό πνεύµονα
πρασίνου και ποιότητας δραστηριοτήτων
στην καθηµερινότητα.
Ωστόσο µια σειρά έργα που δεν απαιτούν
πακτωλό χρηµάτων και αναβαθµίζουν την
ποιότητα ζωής των κατοίκων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης
είναι απαραίτητο να µπουν στην ατζέντα
µε κατεύθυνση δράσεις µεγάλης κλίµακας.

Άρθρο
της
Της Μαρίας Σπυράκη
Ευρωβουλευτή Ν∆-ΕΛΚ
Συµπροέδρου του Intergroup για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Κλιµατική Αλλαγή

Η παράδοση απαιτεί κάθε χρόνο τέτοιες µέρες ο απολογισµός και η προοπτική των έργων που επηρεάζουν την καθηµερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης να έχει ένα αξιοπρόσεκτο µερίδιο στην
επικαιρότητα. Ακόµη και εάν στη διάρκεια
του χρόνου που πέρασε, και ενδεχοµένως
του χρόνου που έρχεται, δεν έλειψαν δεν
θα λείψουν οι γκρίνιες και οι εσωτερικές
αντιπαραθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέµβριος είναι ο µήνας της ∆ΕΘ και της
σύµπλευσης για την επίτευξη του κοινού
στόχου.
Εµβληµατικά έργα όπως το Μετρό και
το Flyover, φαίνεται πως βρήκαν το δρόµο τους, έργα ανάσες για το πολεοδοµικό συγκρότηµα όπως είναι το παραλια-

κό µέτωπο φαίνεται να ωριµάζουν συµπεριλαµβάνοντας πρωτοποριακές ιδέες και προτάσεις και έργα απαραίτητα
για την αναβάθµιση των υπηρεσιών που
προσφέρει η πόλη όπως είναι η σύνδεση
του λιµανιού µε την ΠΑΘΕ και την Εγνατία δείχνουν να µπαίνουν στην τελική ευθεία.
Βλέποντας τη µεγάλη εικόνα από απόσταση νιώθω ανακούφιση καθώς η Θεσσαλονίκη δείχνει να αποµακρύνεται οριστικά
από διεκδικήσεις φαραωνικών υποδοµών
που µας κόστισαν πολύ οικονοµικά και µας
φόρτωσαν απογοήτευση (επιτρέψτε µου
το συναισθηµατισµό καθώς ανήκω στη γενιά εκείνων που µεγάλωσαν µε την προσδοκία για το ρόλο της υποθαλάσσιας και

Για παράδειγµα:
▷ Ποιότητα αέρα στη ∆υτική Θεσσαλονίκη: Η Ελλάδα παραπέµφθηκε στο ∆ικαστήριο της ΕΕ για παραβιάσεις στην
ποιότητα του αέρα. Στην υπόθεση περιλαµβάνεται και η ποιότητα του αέρα στη
∆υτική Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τις
µελέτες της Κοµισιόν η ποιότητα του αέρα ,και ειδικότερα η διάχυση µικρό σωµατιδίων, θεωρείται γενεσιουργός αιτία
καρκίνου των πνευµόνων. Η συνύπαρξη
των πυκνοκατοικηµένων περιοχών µε τη
βιοµηχανία της περιοχής προϋποθέτει
έργα µεγάλης κλίµακας για την αναβάθµιση της ποιότητας του αέρα µε τη συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Σε αυτή
την περίπτωση η συνεννόηση αλλά και
η επεξεργασία ενός αναλυτικού σχεδίου
που θα εφαρµόζεται µε ακρίβεια χρόνου, θα αναβαθµίσει την ποιότητα της
ζωής στη ∆υτική Θεσσαλονίκη και θα
δώσει νέες δυνατότητες στην περιοχή.
▷ Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων
κτιρίων: Σύµφωνα µε την ανάλυση του
Brugel η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα
στους 27, σε προγραµµατισµένες δαπάνες από για την ενεργειακή αναβάθµιση. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η κυβέρνηση βλέπει την ευκαιρία για µια «γρήγορη νίκη» που προσφέρει δουλειές και
αναβάθµιση της καθηµερινότητας των
εργαζοµένων στα δηµόσια κτίρια και
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των πολιτών που τα επισκέπτονται. ∆εδοµένου ότι η νέα οδηγία για το «κύµα αναβαθµίσεων και ανακαινίσεων»
θα περιλαµβάνει ως δεσµευτικό στόχο
την αναβάθµιση των δηµοσίων κτιρίων
3% ετησίως, τα κράτη – µέλη είναι υποχρεωµένα να τρέξουν και στην κυβέρνηση ετοιµάζονται γι αυτό. Είναι ως εκ
τούτου απαραίτητο σε αυτό το εγχείρηµα να ενταχθούν όλα τα δηµόσια κτίρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
Αναβαθµίσεις γίνονται και τώρα, όµως
η κλίµακα είναι αυτή που θα κάνει τη
διαφορα.
▷ Πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Το «κύµα
αναβάθµισης» των κτιρίων περιλαµβάνει στις προτεραιότητές του την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. ∆υστυχώς για την Ελλάδα, σύµφωνα µε την
έκθεση της για την κατάσταση της ενέργειας στην ΕΕ, οι δείκτες της ενεργειακής φτώχειας τη δεκαετία 2010–2020
επιδεινώθηκαν. Τα στοιχεία αποδεικνύουν έλλειψη συστηµατικής στόχευσης
και έλλειψη συγκέντρωσης πόρων σε
γειτονιές και περιοχές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα ενεργειακής φτώχειας
και συνολικής περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Η καταγραφή και ένταξη ολόκληρων δηµοτικών διαµερισµάτων σε δράσεις για την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας είναι η µεθοδολογία που
µπορεί να αποδώσει θεαµατικά αποτελέσµατα. Με τέτοιου είδους δράσεις αλλάζει η ζωή των κατοίκων, µειώνονται οι
ασθένειες και αυξάνεται η ελκυστικότητα περιοχών που σήµερα δεν υπάρχουν
στον επενδυτικό χάρτη. Το καταλυτικό
σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πλέον
λεφτά υπάρχουν και µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα για τέτοιες δράσεις στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης.
▷ Εγκατάσταση υποδοµών 5G: Το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
περιλαµβάνει ως ένα από τους δύο
πυλώνες του την ψηφιοποίηση της
οικονοµίας. Τα δίκτυα σε αυτή την
προσπάθεια είναι η βάση πάνω στην
οποίο θα οικοδοµηθεί η νέα ψηφιακή πραγµατικότητα. Η διεκδίκηση
οφείλει να στοχεύσει σε δικτυο 5G
που θα καλύπτει όλο το πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Με
δεδοµένη την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική ελκυστικότητα της πόλης

Εµβληµατικά έργα όπως το
Μετρό και το Flyover, φαίνεται πως βρήκαν το δρόµο τους, έργα ανάσες για το
πολεοδοµικό συγκρότηµα
όπως είναι το παραλιακό
µέτωπο φαίνεται να ωριµάζουν συµπεριλαµβάνοντας
πρωτοποριακές ιδέες και
προτάσεις

µας, η Θεσσαλονίκη µπορεί να αποτελέσει τον πρώτο προορισµό για
ψηφιακούς νοµάδες, φοιτητές και
επιστήµονες που ενδιαφέρονται να
ζήσουν σε µια πόλη της Μεσογείου
µε παράδοση, πολυχρωµία και ποιότητα ζωής.
▷ ∆ιαλογή απορριµµάτων στην πηγή:
Η δραµατική καθυστέρηση στη διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή
στην Ελλάδα µπορεί να εξελιχθεί σε
ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά
µετά την ενσωµάτωση των στόχων
που προβλέπει το Circular Economy
Action Plan 2 στην εθνική νοµοθεσία. ∆ύο πολύ απλά παραδείγµατα.
Η περιοχή της Μακεδονίας έχει παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία.
Η ευκαιρία βρίσκεται στα ανακυκλωµένα υλικά.Τα υφάσµατα µε ανακυκλωµένα υλικά κερδίζουν ραγδαία
έδαφος στη µόδα. Αρκεί να καταφέρουµε να συλλέγουµε χωριστά τα
υφάσµατα που τώρα απλώς πετάµε
στον κάδο της ανακύκλωσης ή ακόµη χειρότερα στον κάδο µε τα οργανικά σκουπίδια. Η Θεσσαλονίκη έχει
εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης.
Η ξεχωριστή συλλογή των πλαστικών
µπουκαλιών αναψυκτικών και νερού
µπορεί να δώσει πρώτη ύλη για τη
δηµιουργία επιχειρήσεων ανακύκλωσης του συγκεκριµένου είδους πλαστικού (PET). Το συγκεκριµένο ανακυκλωµένο είδος πλαστικού θα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στις συσκευασίες νερού και αναψυκτικών κατά 25% το 2025, δηλαδή αύριο.
Η ατζέντα για επιπλέον στοχευµένα, µοντέρνα έργα στη Θεσσαλονίκη
απαιτεί συνένωση δυνάµεων. Οι πολιτικοί ρόλοι είναι διακριτοί αλλά τα
προβλήµατα κοινά. Η συµπληρωµατικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ µε το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
και τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
µπορεί να αποδώσει µεγάλα ποσά και
τελικά η Θεσσαλονίκη να έχει για τα
έργα που χρειάζεται τη χρηµατοδότηση που απαιτείται. Για όλα αυτά χρειάζεται µια νέα προσέγγιση συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και καλών
πρακτικών, ενσωµάτωσης επιτυχηµένων παραδειγµάτων στην ΕΕ που µπορεί να ταιριάζουν στην πόλη µας. Εν
ολίγοις χρειάζεται να το πάρουµε αλλιώς.
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“Σχέδιο για την
Επόµενη Ηµέρα”
του Γιάννη Μπελενιώτη
σουµε τις συνθήκες για την ανάταξη, την ανάπτυξη.
Κοιτώντας βαθιά στην κρίση βλέπουµε προβλήµατα και
παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, όπως ότι περίπου
το 21% του ΑΕΠ προκύπτει από τον τουρισµό. Από µόνο
του αυτό, µε τον τουρισµό να είναι ο κλάδος που ίσως
χτυπήθηκε πιο βαριά από τον κορωνοϊό, είναι αρκετό για
να γίνει αντιληπτό ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο, πολυδιάστατο παραγωγικό µοντέλο.
Ακούγεται ωραία και ο σχεδιασµός του είναι εφικτός. Το
ζήτηµα, όµως, είναι η υλοποίηση. ∆ιότι από λόγια και σχέδια, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουµε χορτάσει. Από
πράξεις πάσχουµε. Για να υλοποιηθεί, απαιτούνται πόροι
και ορθή αξιοποίησή τους, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές, όχι απλώς µεταφορών αλλά πλέον τεχνολογιών, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό
και, φυσικά, η πολιτική βούληση. Εν µέσω της 2ης καραντίνας, λοιπόν, σχεδιάζοντας ψηφιακές λύσεις για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκάλεσε στην οικονοµία το
υποχρεωτικό κλείσιµο κλάδων της οικονοµίας, θέλησα να
καταθέσω τις προτάσεις µου µέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που βρίσκεται στην αγορά από τα 18 του χρόνια.
Στο βιβλίο επίσης καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι:
Κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις “Μαλλιάρης Παιδεία” το
βιβλίο του πολιτικού επιστήµονα-οικονοµολόγου και CEO
της ΜyCompany Γιάννη Μπελενιώτη, “Σχέδιο για την Επόµενη ηµέρα”.
Στον πρόλογό του ο συγγραφέας αναφέρει: “|η µακρά 2η
«καραντίνα», οι περιορισµοί στις µετακινήσεις πολιτών
και η αναστολή πολλών οικονοµικών δραστηριοτήτων για
την αντιµετώπιση της εξάπλωσης της πανδηµίας του κορωνοϊού, άφησαν βαθύ αποτύπωµα στο σώµα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Πρόθεσή µου δεν είναι να
επαναλάβω αυτά, τις επιπτώσεις. Ο καθένας βίωσε τη δύσκολη περίοδο µετρώντας τις απώλειες και γνωρίζει τις
πληγές. Πρόθεσή µου είναι να δούµε την επόµενη ηµέρα,
τον τρόπο µε τον οποίο θα καταφέρουµε να αντλήσουµε
διδάγµατα από τη νέα µεγάλη κρίση, πώς θα δηµιουργή-

• Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, πρόεδρος ΕΝΠΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Περιφερειών
• Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, Μέλος Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωκοινοβουλίου
• Στράτος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ
• Κυριάκος Ποζρικίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΘHelexpo και µέλος ∆.Σ. της Παγκόσµιας Ένωσης Εκθέσεων
• Νίκος Μπαρτζουλιάνος, επικεφαλής Marketing και Στρατηγικής της Samsung Electronics για την Ευρώπη
• Ζωή Γιαννοπούλου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ∆Ν, διαµεσολαβήτρια, διαπραγµατεύτρια
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Ένα σχέδιο για την κοινωνία
που θέλουµε να ζήσουµε!
µοντέλου µε ενίσχυση της εργασίας, ενδυνάµωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούµενων µε
βασικό ζητούµενο την αύξηση της εγχώριας, παραγόµενης αξίας. Η στήριξη των
µισθών, η διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωµάτων η µείωση των ανισοτήτων,
η ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και των αυτοαπασχολούµενων συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη.
-Ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, χρειάζεται µια εθνική ψηφιακή στρατηγική
για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των κρατικών
δοµών και την πλήρη γεωγραφική κάλυψη και δυνατότητα πρόσβασης σε όλους
για επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων και
ενέργεια.

Άρθρο
της
Κατερίνας Νοτοπούλου
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ

Η πανδηµία άλλαξε τις ισορροπίες σε
όλο το φάσµα της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας.
Αυτό που χρειαζόµαστε σήµερα, είναι ένα
σχέδιο για την επόµενη µέρα. Βιώσιµο και
άρα ∆ίκαιο.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να αξιοποιήσει προς όφελος της χώρας το Ταµείο
Ανάκαµψης, αλλά και άλλους πόρους και
ενισχύσεις, για την υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράµµατος ανάκαµψης.
Στον αντίποδα λοιπόν των πολιτικών της
κυβέρνησης Μητσοτάκη που προωθεί την
ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας,
την ιδιωτικοποίηση των υποδοµών της χώρας και της ενέργειας, τη συρρίκνωσης της

µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και του
κοινωνικού κράτους, µε το σχέδιο για την
επόµενη µέρα θα πρέπει να επιτυγχάνεται
η διάχυση του οικονοµικού οφέλους στην
κοινωνία, η αποφυγή αποκλεισµών, η αύξηση της παραγόµενης εγχώριας αξίας και
να δηµιουργείται µια ισχυρή δυναµική κοινωνικού µετασχηµατισµού.
Βασικοί πυλώνες ενός τέτοιου σχεδίου είναι:
-Η ∆ίκαιη, Πράσινη Μετάβαση της οικονοµίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
κρίσης, µε το 50% των αδειών ΑΠΕ να κατανέµεται δεσµευτικά σε ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες.
-Ο Μετασχηµατισµός του παραγωγικού

-Η Κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα,
η µείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση
των δαπανών για την υγεία και την πρόνοια, για την εκπαίδευση και την έρευνα
και για τον πολιτισµό αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός σχεδίου για ένα δίκαιο
και βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Το κράτος οφείλει να µειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες και σε ιδιαίτερες, ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες.
-Η Ανάπτυξη των Περιφερειών των Πόλεων και της Υπαίθρου µε ενδυνάµωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την συµµετοχή
των τοπικών κοινωνιών στην αξιοποίηση
των αναπτυξιακών πόρων. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί ο τοµέας της Αγροτικής Ανάπτυξης ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής διαδικασίας της υπαίθρου.
Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά στις
προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης, των
κοινωνικών ανισοτήτων, της δηµοκρατίας και των θεσµών. Είναι ένα προοδευτικό σχέδιο για την κοινωνία από την κοινωνία.
Για την κοινωνία που θέλουµε να ζήσουµε.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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«Η Θεσσαλονίκη ως
“θερµοκοιτίδα” της ανάπτυξης»
πη διεισδύοντας σε µια τεράστια αγορά 350
εκατοµµυρίων ανθρώπων, γεµάτη σηµαντικές προοπτικές επενδύσεων και συνεργειών.
Το ζητούµενο ήταν να «σπάσουµε» το καλούπι που κρατούσε εγκλωβισµένη την πόλη, ώστε απελευθερωµένη από σύνδροµα
και ενοχές για τις µεγάλες προσδοκίες του
παρελθόντος που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ, να χαράξει το µέλλον της αξιοποιώντας
τα δηµιουργικά και αναπτυξιακά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει.

Άρθρο
του
Θεόδωρου Καράογλου
Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.∆.

Η Θεσσαλονίκη πρέπει να λειτουργεί ως
«θερµοκοιτίδα» της ανάπτυξης, γι’ αυτό και
πολλές φορές τόνισα σε δηµόσιες παρεµβάσεις µου ότι ο ορίζοντάς της δεν πρέπει
να περιορίζεται στο 2021 αλλά να εκτείνεται στις επόµενες δεκαετίες, επενδύοντας
στον εαυτό της, στις νέες τεχνολογίες, στα
πανεπιστήµια, στην καινοτοµία. Να δει έξω
από τη µικροκλίµακά της και να αποκτήσει
µια σωστή αντίληψη που θα της επιτρέψει
να αξιοποιήσει στο έπακρον τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται µπροστά της.
Άλλωστε, η εικόνα της Θεσσαλονίκης του σήµερα δεν έχει καµία σχέση µε εκείνη στα τέλη
της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε µια
νέα εποχή ευκαιριών, εξωστρέφειας και
ανάπτυξης, γεµάτη προβλέψεις και προσδοκίες για την επόµενη ηµέρα.
Παρά τις αντιξοότητες της εποχής η πόλη
µας καλείται να αποδείξει -πρωτίστως στον
εαυτό της- ότι δεν «στέγνωσε» από φιλοδοξίες και πως διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο λειτουργεί ως προορισµός ανθρώπων αλλά και κεφαλαίων.
Για να µπορέσουµε να τη βοηθήσουµε να
αντικρύσει τη µεγάλη εικόνα, χρειάστηκε
πρώτα από όλα η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο που ως κεντρική ιδέα είχε η Θεσσαλονίκη να στρέψει το βλέµµα της ψηλά. Να πάψει
να συγκρίνεται µε την Αθήνα και να ανοίξει
τα φτερά της προς τη Νοτιοανατολική Ευρώ-

Από «φτωχός συγγενής» αναβαθµίστηκε
σε παραγωγικό κέντρο της χώρας µε έργα
υποδοµής που αναβαθµίζουν την ποιότητα
ζωής των συµπολιτών µας.
Το Μετρό µπήκε επιτέλους µε ασφάλεια

Το ζητούµενο ήταν να «σπάσουµε» το καλούπι που κρατούσε εγκλωβισµένη την
πόλη, ώστε απελευθερωµένη
από σύνδροµα και ενοχές για
τις µεγάλες προσδοκίες του
παρελθόντος που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ, να χαράξει το
µέλλον της αξιοποιώντας τα
δηµιουργικά και αναπτυξιακά συγκριτικά πλεονεκτήµατα
που διαθέτει
και σταθερότητα σε τροχιά υλοποίησης,
η ανάπλαση της ∆ΕΘ-Helexpo δηµιουργεί ένα σύγχρονο, πλήρως λειτουργικό και
πράσινο αναπτυξιακό πόλο πολλαπλών
χρήσεων που θα συνδυάζει εκθεσιακές,
πολιτιστικές, κοινωνικές, εµπορικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις, ενώ το
τεχνολογικό πάρκο «ThessIntec» στο ∆ήµο Θερµαϊκού, το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόµιο «Μακεδονία» και η αναβάθµιση
του εµπορικού προβλήτα του ΟΛΘ οδηγούν την πόλη µας στη νέα εποχή.
Η Θεσσαλονίκη αφήνει πίσω την εποχή
της στασιµότητας. Αλλάζει, αναβαθµίζεται και πλέον έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί,
αφού την τελευταία διετία διαθέτει όραµα
και σαφείς στόχους που της έλειψαν την
τετραετία 2015–2019.
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Αγοράζουμε
αποκλειστικά
και μόνο
αυθεντικά προϊόντα.
Η παραποίηση
προϊόντων
και η εμπορία τους
είναι παράνομες και
κρύβουν κινδύνους.
Ενισχύουμε
το εμπόριο
και την οικονομία.
http://www.obi.gr
https://thessaloniki.gr
https://euipo.europa.eu/ohimportal
https://authenti-city.eu
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Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδοκτησίας
και η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη
Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιο-

Θεσσαλονίκη αποτελεί την πόλη – πιλότο
της νέας φάσης του Προγράµµατος , το
οποίο έχουν ήδη υλοποιήσει µεγαλουπόλεις όπως το Μιλάνο και το Παρίσι.

κτησίας είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος
φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων.
Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δηµοσιευµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (∆Ε) µέσα από διεθνείς βάσεις δεδοµένων.
Toν περασµένο Απρίλιο µε νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Άδωνι Γεωργιάδη τα εµπορικά σήµατα και
το µητρώο τους εντάχθηκαν στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Πρόκειται
για µια µεταρρύθµιση η οποία ενέταξε το
σύνολο της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας σε
έναν ενιαίο εθνικό φορέα.
Η έδρα του Οργανισµού είναι στην Αθήνα, όµως η πλήρης ηλεκτρονικοπoίηση
των υπηρεσιών του τον καθιστούν προσβάσιµο από όλους τους πολίτες ανά την
Επικράτεια. Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, λειτουργεί Περιφερειακά Γραφεία ενηµέρωσης
του κοινού στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα,
το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη
(Ξάνθη, Κοµοτηνή µε στόχο την παροχή
πληροφοριών από ∆Ε, την ενηµέρωση σε
θέµατα προστασίας της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής
πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Στην Θεσσαλονίκη η περιφερειακή βιβλιοθήκη του ΟΒΙ διαθέτει δυο
γραφεία, ένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
του ΑΠΘ και ένα στο Κτήριο Β του Balcan
Center στη Θέρµη
Παράλληλα o OBI σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Θεσσαλονίκης, την Μητροπολιτική
Επιτροπή Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό, το Οικονοµικό και το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, υλοποιεί to Πρόγραµµα AUTHENTICITIES. To πρόγραµµα
αποτελεί συντονισµένη προσπάθεια του
Γραφείου ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Union
Intellectual Property Office (EUIPO) σε συνεργασία µε τα γραφεία ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών µελών της ΕΕ για την
καλλιέργεια στους Ευρωπαίους πολίτες νο-

Η Θεσσαλονίκη ως εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο αλλά κυρίως ως κόµβος
καινοτοµίας δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από τους σχεδιασµούς ενός τεχνολογικού φορέα όπως είναι ο ΟΒΙ. Σχεδιάζουµε την αναβάθµιση της Περιφερειακής
Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης σύµφωνα
µε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Γραφείου
∆.Ε (ΕPO), καθιστώντας την πιο σηµαντική
αποκεντρωµένη δοµή του Οργανισµού.

Άρθρο
του
∆ηµήτρη Χρόνη
Προέδρου του ΟΒΙ

Η παρουσία του ΟΒΙ στην
Θεσσαλονίκη είναι ήδη
έντονη µε πλάνο να γίνει το
προσεχές διάστηµα ακόµα
εντονότερη προς όφελος
του συστήµατος διανοητικής
ιδιοκτησία και των χρηστών
του στην Βόρειο Ελλάδα

οτροπίας αγοράς αυθεντικών προϊόντων.
Η συνεργασία του ΟΒΙ µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, έχει κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση των δηµοτών και επισκεπτών της
Θεσσαλονίκης σε θέµατα που αφορούν
στην καταπολέµηση του παρεµπορίου, την
καλλιέργεια κουλτούρας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων και αποφυγής ευκαιριακών αγορών παραποιηµένων
αγαθών, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας καθώς και τη συµβολή όλων
στην ενίσχυση της αξίας της ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας. Το πιο σηµαντικό είναι ότι η

Η παρουσία του ΟΒΙ στην Θεσσαλονίκη είναι ήδη έντονη µε πλάνο να γίνει το προσεχές διάστηµα ακόµα εντονότερη προς
όφελος του συστήµατος διανοητικής ιδιοκτησία και των χρηστών του στην Βόρειο
Ελλάδα.

15

χρόνια «γλυκαίνει» τους πελάτες της, η οικογένεια Παπασωτηρίου, αφού το πρώ-

το ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» ιδρύθηκε το 2005 στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης,
εφοδιάζοντας τους επαγγελµατίες, µε χειροποίητες γλυκές προτάσεις.
Η εµπιστοσύνη των πελατών, οι απαιτήσεις και η ανάγκη για ποιοτικά γλυκά, αλλά πάντα σε προσιτές τιµές, οδήγησαν το 2011 στη δηµιουργία καταστήµατος λιανικής πώλησης, το οποίο εξυπηρετεί πλέον και το κοινό, προσφέροντας προϊόντα ζαχαροπλαστικής, φτιαγµένα µε αγνά υλικά.
Το 2015 εγκαινιάζεται το δεύτερο κατάστηµα «Παπασωτηρίου», στη Νέα Πολιτεία και γίνεται
αµέσως πόλος έλξης χάρη στην ποιότητα των γλυκών και στον όµορφο χώρο, όπου οι επισκέπτες απολαµβάνουν χειροποίητα γλυκά και αλµυρά εδέσµατα, αλλά και καφέ φτιαγµένο από τα
πιο εκλεκτά χαρµάνια.
Η ποιότητα «Παπασωτηρίου» είναι επιτέλους διαθέσιµη και στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ολοκαίνουργιο τρίτο µας κατάστηµα, στην Πλατεία Φαναριωτών, µε θέα τον
Λευκό Πύργο.
Στα ζαχαροπλαστεία «Παπασωτηρίου» θα βρείτε όλα τα είδη γλυκών, πακέτα δώρων, λιχουδιές, καθώς και αλµυρές επιλογές, παρασκευασµένα όλα µε τις πιο ποιοτικές πρώτες ύλες
και τη γνωστή εγγύηση φρεσκάδας «Παπασωτηρίου».
Η επιχείρηση πολύ σύντοµα πρόκειται να εγκαινιάσει και µια σύγχρονη µονάδα παραγωγής
στο 10ο χλµ Θεσσαλονίκης-Καβάλας, η οποία θα εφοδιάζει όλα τα καταστήµατα της αλυσίδας, µε τα ίδια υλικά, πάντα κορυφαίας ποιότητας.
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Εικόνες και στιγµές από το περιβόλι της Παναγιάς
Αξηµέρωτα ακόµα στην Ουρανούπολη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Στο
γραφείο προσκυνητών ουρά για το διαµονητήριο, το «εισιτήριο» για έναν άλλον
κόσµο, ιερό. Μετά, στον παραλιακό δρόµο
για το κανονικό εισιτήριο για το καραβάκι
που θα µας περάσει απέναντι. Ένα καφεδάκι στις πολλές καφετέριες που ανοίγουν
από νωρίς για τους προσκυνητές, Έλληνες,
Ρώσους, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουµάνους και άλλους πολλούς.
Είσοδος στο «Άγιον Όρος» µόνο δια θαλάσσης, από την Ουρανούπολη για τα τις
µονές στα δυτικά, από την Ιερισσό για αυτές στα ανατολικά. Μοναχοί και προσκυνητές στην «Αγία Άννα», στο σαλόνι ή στο
κατάστρωµα συντροφιά µε τους γλάρους
που πετούν παράλληλα µε την πορεία του
πλοίου. Κάποιος γέροντας θα σε πλησιάσει και θα ανοίξει κουβέντα: από πού έρχεσαι, σε ποιο µοναστήρι πας, τι σε απασχολεί, τι κάνεις έξω. Αυτό θα συµβεί και
µέσα στα µοναστήρια, µετά το απόδειπνο
και πριν την ξεκούραση των µοναχών που
θα σηκωθούν στις 3 και 4 το πρωί για τα
πνευµατικά τους καθήκοντα. Εκείνη την
ώρα χτυπάει το σήµαντρο για τη Λειτουργία. Μέσα στη νύχτα, σε κάποια πεζούλα
θα σε ζυγώσει για να συζητήσετε, να πεις
τι σε απασχολεί, να σου δώσει συµβουλές
και να αλαφρύνει την ψυχή σου.
∆οχειαρίου, Ξενοφώντος, Αγίου Παντελεήµονα, στάσεις στα λιµανάκια των µοναστηριών, κόσµος κατεβαίνει και ανεβαίνει
βιαστικά, και µετά από δύο περίπου ώρες
η ∆άφνη. Το κεντρικό λιµάνι, επίνειο των
Καρυών, της «πρωτεύουσας» του Αγίου
Όρους. Θαυµάζεις τις µεγαλοπρεπείς µονές που στέκουν σαν επιβλητικά κάστρα,
λαµπρές µα τόσο ταπεινές.
Στη µικρή πλατεία των Καρυών, που µοιάζει µε ένα παραδοσιακό πετρόχτιστο χωριό, ένα καφενείο, ένα παντοπωλείο, το ταχυδροµείο, ραφείο, βιβλιππωλείο, ιατρείο
και αστυνοµία και άλλες υπηρεσίες και τα
κονάκια των µοναστηριών. ∆εκάδες κελιά
υπάρχουν στην περιοχή. Στη µέση στέκει
επιβλητικός ο ιστορικός ναός του Πρωτά-

ΑΘΩΣ ΚΟΡΥΦΗ

Ι.ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Ι.ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ
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του, αφιερωµένος στην Κοίµηση της Θεοτόκου, µε την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, που χρονολογείται τον 10ο
αιώνα.
Είναι ο αρχαιότερος όλων των καθολικών του Αγίου
Όρους και θεωρείται ότι χτίστηκε στο α’ µισό του 10ου
αιώνα. Είναι τρίκλιτη Βασιλική και στο εσωτερικό τέσσερις
πεσσοί χωρίζουν τον σταυροειδή ναό σε κεντρικό και σε
γωνιαία διαµερίσµατα ενώ οι τοιχογραφίες του 14ου αιωνα είναι έργα του Μανουήλ Πανσέληνου, βασικότερου εκπροσώπου της Μακεδονικής Σχολής. Το Κωδωνοστάσιό,
του 1534, από τον Πρώτο Σεραφείµ ενώ στον Πύργο του
Πρωτάτου βρίσκεται η Βιβλιοθήκη µε 117 Χειρόγραφα, από
τα οποία 47 περγαµηνά. Εκεί βρίσκεται και το πιο ιστορικό
κείµενο του Αγίου Όρους, το Α΄ Τυπικό του Αγίου Όρους, του
Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Τσιµισκή, επονοµαζόµενο «Τράγος», γιατί είναι γραµµένο σε δέρµα τράγου.
Απέναντι το κτίριο διοίκησης του Αγίου Όρους όπου συνεδριάζει η Ιερά Κοινότητα. Το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοίκητο µεν, τµήµα του ελληνικού κράτους δε. Την Ιερά Κοινότητα συνθέτουν αντιπρόσωπο και των είκοσι Μονών
και έχουν ετήσια θητεία. Η Ιερά Επιστασία είναι τετραµελής και οι αντιπρόσωποι των Μονών εναλλάσσονται κάθε χρόνο µε την εξής σειρά:

• Μεγίστης Λαύρας, ∆οχειαρίου, Ξενοφώντος,
Εσφιγµένου
• Βατοπεδίου, Κουτλουµουσίου, Καρακάλλου, Σταυρονικήτα
• Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίµωνος Πέτρας
• Χιλανδαρίου, Ξηροποτάµου, Αγίου Παύλου, Οσίου
Γρηγορίου
• ∆ιονυσίου, Ζωγράφου, Αγίου Παντελεήµονος,
Κωνσταµονίτου

Στο Άγιον Όρος εδρεύει και ο ∆ιοικητής του Αγίου Όρους
που διορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και δείχνει την
επιστασία του κράτους σε θέµατα που σχετίζονται µε την
ασφάλεια, την υγεία κλπ. Πνευµατικά το Άγιον Όρος υπάγεται στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Στο Άγιον Όρος πάλλεται η καρδιά του Ορθόδοξου Μοναχισµού. Σε έναν τόπο γεµάτο από ιστορία, πολιτιστικά
και ιστσορικά κειµήλια, οι παραδόσεις παραµένουν ζωντανές µέσα από το Ορθόδοξο τυπικό και µεταλαµπαδεύονται στην κοινωνία. Για έναν προσκυνητή που βρίσκεται
στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά θα του κάνει εντύπωση
πως οι µοναχοί είναι αεικίνητοι. Εργάζονται διαρκώς στο
διακόνηµά τους, την «υπηρεσία» που τους έχει ανατεθεί
από τον Ηγούµενο. Στο µαγειρείο, στο αρχονταρίκι, στα
χωράφια, στην καθαριότητα, σε διάφορες άλλες εργασίες. Όταν δεν εργάζονται προσεύχονται, ακόµη και την
ώρα της τράπεζας, του φαγητού δηλαδή. Με το κοµποσχοίνι στο χέρι και το «κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον µε»,
στα χείλη.

Α ΓΙ Ο Ν ΟΡΟΣ
Προστασία της αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς και του φυσικού του
πλούτου µε γνώµονα την αειφορία
Άρθρο
του
Ηλία Π. Περτζινίδη
∆ιευθυντή Κε.∆.Α.Κ.

Η ιερή χερσόνησος του Αγίου
Όρους αποτελεί έναν τόπο µοναδικό, καθώς σε κανένα άλλο
µέρος του χριστιανικού κόσµου
δεν υπάρχει τέτοια ποιοτική και
ποσοτική συγκέντρωση ιδιόµορφης µοναχικής ζωής και πνευµατικής περισυλλογής. Σε αυτόν τον
τόπο του απείρου φυσικού κάλλους συγκεντρώνεται ολόκληρη
η ιστορία της µοναστηριακής αρχιτεκτονικής από τον 10ο αιώνα
και µετά.
Βασικό χαρακτηριστικό του δοµηµένου περιβάλλοντος στο Άγιον Όρος είναι η διατήρηση στο
πέρασµα των αιώνων της χρήσης των κτιρίων. Σε ολόκληρη
την επιφάνεια της Αθωνικής Χερσονήσου και στη διάρκεια των
έντεκα τελευταίων αιώνων αναφέρονται µόνο µοναστικοί οικισµοί, διαφόρων µεγεθών και
µορφών. Τα µοναστικά συγκροτήµατα δοµήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των αγιορειτών µοναχών, οι οποίες έχουν
αλλάξει ελάχιστα στον ρου της
ιστορίας. Εποµένως το Άγιον
Όρος είναι ένα ζωντανό µνηµείο,
το οποίο δεν αλλοιώθηκε µε το
χρόνο, ούτε στη µορφή, φυσική
και οικοδοµική, ούτε στη σηµασία, ούτε στον τρόπο ζωής και
λειτουργίας.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτόν τον ιστορικό
χώρο το Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορειτικής Κληρονοµιάς (Κε.∆.Α.Κ.)
τα τελευταία σαράντα χρόνια εργάζεται άοκνα για την προστασία
και την προβολή των µνηµείων,
των κειµηλίων και του φυσικού
πλούτου του Αγίου Όρους, σεβόµενο πάντα τις βασικές αρχές που
εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα
του φυσικού συστήµατος στο δι-

ηνεκές, χωρίς να ανακόπτεται η
αναπτυξιακή πορεία της µοναστικής (ανθρώπινης) κοινωνίας.
Στόχος του Κε.∆.Α.Κ. είναι η αναστήλωση των µνηµείων και η
ανάπτυξη των υποδοµών να µην
αποτιµάται µόνο ποσοτικά αλλά
κατά κύριο λόγο ποιοτικά, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον και επιδιώκοντας την
αρµονία µε τη φύση. Με σεβασµό
λοιπόν στη βασική έννοια της αειφορίας, η οποία αναφέρεται σε
ένα πρότυπο ανάπτυξης που δεν
υπονοµεύει την ικανότητα των
µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες, το
Κε.∆.Α.Κ. αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης
των µοναχών και των προσκυνητών της Ιεράς Χερσονήσου διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον, φυσικό και δοµηµένο,
σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και κυρίως σε µακροπρόθεσµη βάση. Έτσι όλα τα έργα αναστήλωσης, οδοποιίας, λιµενικών,
δικτύων πυρόσβεσης και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση,
χωρίς καµία παρέκκλιση. Οι µελέτες αποκατάστασης ελέγχονται
αυστηρά ως προς τη συµµόρφωσή τους στους κανόνες των Χαρτών Προστασίας της Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και οι
µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικολογικών αξιολογήσεων ακολουθούν αντίστοιχα την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για το περιβάλλον.
Τα µνηµεία και το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους αποτελούν ένα πολύτιµο αγαθό για
ολόκληρη την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας και
κοινωνικής τάξης και για αυτό το
λόγο η προστασία τους οφείλει
να γίνεται ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας και στοχεύοντας στην κληροδότησή τους στις
επόµενες γενιές.
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Το αύριο της Θεσσαλονίκης

Άρθρο
του
Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Ν∆

Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της
Μακεδονίας. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή µεγαλούπολη, µε τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Νοµοτελειακά η Θεσσαλονίκη θα
πρωταγωνιστήσει στα επόµενα χρόνια. Το
ζήτηµα είναι να της δώσουµε τις δυνατότητες για να κερδίσει τον χαµένο χρόνο.
∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε και
άλλον καιρό.
Όραµά µας είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει
µια πρωτεύουσα-πόλη όχι µόνο στη βό-

ρειο Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη δεν ανταγωνίζεται
την Αθήνα, αντίθετα θέλει να πρωταγωνιστεί ανάµεσα στις άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της, το έµψυχο δυναµικό της και
το τεράστιο πολιτιστικό απόθεµα είναι τα
εφόδιά της για να την οδηγήσουν στη θέση
που της ανήκει και της αξίζει. Η πόλη µας,
απέχει ελάχιστα, σε αντίθεση µε την Αθήνα,
από τις πρωτεύουσες των άλλων βαλκανικών χωρών, από τη Σόφια, από τα Σκόπια,
τα Τίρανα, το Βελιγράδι, την Πρίστινα, την
Κωνσταντινούπολη. Η Εγνατία Οδός περνά
από τη Θεσσαλονίκη και συνδέει την Ανατολή µε τη ∆ύση, την Ασία µε την Ευρώπη
και, κατ’ επέκταση, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λιµάνι της είναι το φυσικό επίνειο
ολόκληρης της Βαλκανικής. Όλα αυτά καθιστούν την Θεσσαλονίκη µια πρωτεύουσα
– πόλη που χρειάζεται υποδοµές και στήριξη για να προχωρήσει δυνατά στο µέλλον.
Η Θεσσαλονίκη κέντρο παιδείας και πολιτισµού. Εδώ βρίσκονται το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο µετά τη συγχώνευση µε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης.
Στην ευρύτερη περιοχή κείνται πολιτιστικοί και αρχαιολογικοί χώροι όπως το Άγιον Όρος, η Βεργίνα, το ∆ίον, ο Όλυµπος, οι
βυζαντινοί ναοί και τα µουσεία που αποτελούν πυρήνες Πολιτισµού και µπορούν να

προσελκύσουν πολύ περισσότερους επισκέπτες.
Η Θεσσαλονίκη µπορεί να γίνει ένα διεθνές χρηµατοοικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό κέντρο. Μια «πόλη – αρχηγείο»,
έδρα και κέντρο δραστηριοτήτων πολλών
επιχειρήσεων και τραπεζών. Μια πόλη που
µπορεί να φιλοξενήσει το Χρηµατιστήριο
των Βαλκανίων.
Η Θεσσαλονίκη ένα εµπορικό και διαµετακοµιστικό κέντρο, κόµβος για ολόκληρη
την ευρύτερη περιοχή. Από εδώ, εµπορεύµατα και άνθρωποι ταξιδεύουν πιο εύκολα
και γρήγορα προς την κεντρική και βόρεια
Ευρώπη. Το λιµάνι, το αεροδρόµιο και οι
σιδηροδροµικές συνδέσεις – σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµάνι του Λοµ στο
∆ούναβη – αποτελούν τις βασικές πύλες
εισόδου για ολόκληρη την Ευρώπη. Απαιτείται άµεσα η ολοκλήρωση της σύνδεσης
του λιµανιού µε την Εγνατία Οδό, της 6ης
προβλήτας και η άµεση ολοκλήρωση των
έργων του ΜΕΤΡΟ.
∆ιεκδικούµε αυτά που µας στέρησαν άλλες κυβερνήσεις χωρίς εκπτώσεις. Ζητούµε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες και
να δοθούν οι ευκαιρίες στη Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς απαιτούν δεσµεύσεις και χρονοδιαγράµµατα και όχι υποσχέσεις.

∆ΕΘ – µια έκθεση πάντα νέα!
85 χρόνια για τη ∆ΕΘ, στην ίσως πιο διαφορετική της χρονιά από ποτέ… Όσο και αν ισχυρίζονται κάποιοι ότι η ∆ΕΘ γέρασε, η ∆ΕΘ για εµάς τους ανθρώπους της Μακεδονίας,
παραµένει µια έκθεση πάντα νέα. Μια έκθεση που επισκεπτόµαστε από µικροί και που η
αλήθεια είναι ότι πέρυσι µας έλειψε πολύ. Ένα ακόµη σηµείο που µας ενώνει µε την ιστορικότερη έκθεση των Βαλκανίων και που ίσως λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι η Αλµωπία, για
πολλά χρόνια εκπροσωπείται εδώ από παραγωγούς, οι οποίοι προωθούν µε τον καλύτερο τρόπο τα εξαιρετικά προϊόντα, µε κορυφαία στιγµή την βράβευση του κόκκινου πιπεριού, ενός προϊόντος που συγκαταλέγεται στα κορυφαία της Ελληνικής γης.
Είµαι βέβαιος ότι η φετινή ∆ΕΘ θα µείνει στην ιστορία, τόσο για το γεγονός ότι γίνεται
πρωτοπόρος στην Ευρώπη ως η πρώτη covid free έκθεση, όσο και για το ότι θα βρεθούµε ξανά για να συζητήσουµε για το µέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ανάπτυξη και την ευηµερία.
Χρήστος Μπάτσης
∆ήµαρχος Αλµωπίας

40 χρόνια στην προστασία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος

ΚΕ∆ΑΚ ∆ιοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη, www.kedak.gr, info@kedak.gr τ. 2310 379423
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Η Θεσσαλονίκη
στο κέντρο της ανάπτυξης
Μετά από χρόνια είναι η

οτική µε αύξηση του στόλου που
αναµένεται να φτάσει στο τέλος
του έτους τα 500 λεωφορεία.
Το µετρό προχωρά µε σεβασµό
στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων,
µε πραγµατικούς και όχι εικονικούς σταθµούς και στάσεις, οι περισσότεροι συρµοί έχουν φτάσει
και δοκιµάζονται και η επέκταση
προς την Καλαµαριά έχει ανάλογους ρυθµούς προόδου.

πρώτη φορά που η Θεσσαλονίκη έχει µια τόσο µεγάλη κινητικότητα σε έργα υποδοµής.
Πολλά έργα, που προχωρούν
όλα παράλληλα, µε ταχύτητα,
µε ώριµες διαδικασίες υλοποίησης, σε διαφορετικά πεδία
της οικονοµίας και της καθηµερινότητας.
Από την αστική µετακίνηση
και τις χερσαίες και θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές, µέχρι τα hub της καινοτοµίας και την αναβίωση της τοπικής βιοµηχανίας που αρχίζει
να βρίσκει σφυγµό µετά από το
business drain χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.
Η κυβέρνηση µε εξαιρετικό
σχεδιασµό δηµιουργεί φορολογικές προϋποθέσεις επιστροφής των ελληνικών επιχειρήσεων στα πάτρια εδάφη, αλλά και
ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον
χαµηλής φορολογίας, δηµοσιονοµικής σταθερότητας και οικονοµικών ευκαιριών που εκτοξεύει το outlook της χώρας σε
όλες τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και του έξυπνου
χρήµατος. Και αυτή η εξίσωση φέρνει στη χώρα πολλές και
καλές δουλειές.
Η δυναµική της ανάπτυξης διαχέεται σήµερα σε ολόκληρη
τη χώρα. Με ενίσχυση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, µε κονδύλια από το πρόγραµµα ανάκαµψης και ανθεκτικότητας αλλά και µε ιδιωτικά κεφάλαια που επιλέγουν
την Ελλάδα για την οικονοµική
τους δραστηριότητα.
Η Θεσσαλονίκη έχει σηµαντικό

Η δυναµική της ανάπτυξης διαχέεται σήµερα σε ολόκληρη τη
χώρα. Με ενίσχυση
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων,
µε κονδύλια από το
πρόγραµµα ανάκαµψης και ανθεκτικότητας αλλά και µε ιδιωτικά κεφάλαια που
επιλέγουν την Ελλάδα
για την οικονοµική
τους δραστηριότητα

Άρθρο
της
Έλενας Ράπτη
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Ν∆

µερίδιο σε αυτή τη γενικευµένη
αναπτυξιακή δραστηριότητα.
O 6ος προβλήτας και η επέκταση των λιµενικών υποδοµών
ανοίγουν µεγαλύτερους δρόµους θαλάσσιων µεταφορών
και τουρισµού κρουαζιέρας,
ενώ ξεκινά και η διασύνδεση
του λιµανιού µε τον αυτοκινητρόδροµο ΠΑΘΕ. Το επόµενο
διάστηµα ξεκινούν οι εργασί-

ες περιβαλλοντικής αναβάθµισης του στρατοπέδου Παύλου
Μελά, ενώ το όνειρο χιλιάδων
φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τη νέα
Τούµπα προχωρά επίσης µε
γρήγορες διαδικασίες.
Μέσα στο 2022 ξεκινά ο αυτοκινητόδροµος fly over, ενώ η αστική κινητικότητα µέσω του ΟΑΣΘ
έχει γίνει συχνότερη και πιο ποι-

Η µεγάλη πολιτική διαφορά
αυτής της κυβέρνησης είναι
πως ούτε εξαγγέλλει διαστηµικά προγράµµατα, ούτε εγκαινιάζει µακέτες. Πατάει και σχεδιάζει στη γη ξεκινώντας από τις
ανάγκες της κοινωνίας. Τα έργα ανακοινώνονται όταν έχουν
ήδη ξεκινήσει και εγκαινιάζονται µόνο όταν λειτουργούν.
Η Ελλάδα αλλάζει από άκρη σε
άκρη. Με έργα υποδοµής, µε πράσινες παρεµβάσεις, µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Το project
«Ελλάδα 2.0» προχωρά γρήγορα.
Είναι το προσωπικό στοίχηµα του
πρωθυπουργού. Και το κερδίζει.
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85η ∆ΕΘ: Επανεκκίνηση

για εκθεσιακή δραστηριότητα και οικονοµία
Επιστρέφει δυναµική, µε πάνω από 900 εκθέτες, πλούσια
αφιερώµατα, συναυλίες και
κεντρικό θεµατικό άξονα
«Ελλάδα: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον»
Έτοιµη να υποδεχθεί και πάλι τον κόσµο,
σε ένα ασφαλές υγειονοµικά περιβάλλον,
είναι η 85η ∆ΕΘ (11–19 Σεπτεµβρίου), που
γίνεται η πρώτη µεγάλη Covid Free ευρωπαϊκή έκθεση και στέλνει σήµα επανεκκίνησης, όχι µόνο για την εκθεσιακή δραστηριότητα, αλλά και για την ελληνική οικονοµία.
Με πάνω από 900 άµεσους και έµµεσους
εκθέτες από 15 χώρες (Κύπρος, Βιετνάµ,
Αρµενία, Λουξεµβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ρουµανία,
Ιταλία, Ρωσία, Σερβία, Μάλτα, Βουλγαρία
και Γερµανία), η 85η ∆ΕΘ είναι αφιερωµένη στην Ελλάδα µε κεντρικό θεµατικό άξονα το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της χώρας, µε αφορµή και την επέτειο των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Θα
δώσει δε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την
ενέργεια-ηλεκτροκίνηση, την κυκλική οικονοµία-ανακύκλωση, ενώ θα διατηρήσει και
το στοιχείο της ψυχαγωγίας-διασκέδασης
µε συναυλίες, εκδηλώσεις και επετειακά
αφιερώµατα.
Στο πλαίσιο του κεντρικού θεµατικού της
άξονα θα παρουσιαστούν στο περίπτερο
13 και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, που
θα προβάλλουν την ιστορική τους εξέλιξη
µέσα στον χρόνο, αλλά και τη σηµερινή παραγωγική τους δυναµική. Μάλιστα, η Πελοπόννησος θα έχει τον χαρακτήρα αφιερωµατικής Περιφέρειας, λόγω της στενής της
σύνδεσης µε την Ελληνική Επανάσταση.
Κεντρικό ρόλο στη ∆ΕΘ θα έχει το θεµατικό
αφιέρωµα «Ελλάδα & Επιχειρηµατικότητα»
µε συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, µε 42 Επιµελητήρια από
όλη την χώρα και µε συνολικά 215 επιχειρήσεις-µέλη τους. Ξεχωριστές εκθεσιακές
συµµετοχές διαθέτουν το ΕΒΕΘ και το ΕΕΘ.
Η καινοτοµία, οι start-ups, τα Εθνικά Βραβεία
Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας «Elevate
Greece» και πλήθος παράλληλων εκδηλώ-

σεων θα δώσουν τον παλµό στο αφιέρωµα
«Ψηφιακή Ελλάδα».
Παράλληλα, στο αφιέρωµα «Energia» έµφαση θα δοθεί στην Κυκλική Οικονοµία και
την Ανακύκλωση και στο «Auto-Motion» στην
ηλεκτροκίνηση, µε τους επισκέπτες να έχουν
τη δυνατότητα να δουν ορισµένα από τα πιο
σύγχρονα ηλεκτρικά µοντέλα.
Όµως στην 85η ∆ΕΘ επιστρέφει και το…
παιχνίδι και συγκεκριµένα το E-Gaming
powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο 17 και θα αποτελέσει ένα
από τα πιο πρωτοποριακά gaming events.
Επίσης, στον όροφο του περιπτέρου 2 θα
παρουσιαστεί ένα ακόµη παιχνίδι, το HADO,
που εισάγει την τεχνολογία αιχµής της επαυξηµένης πραγµατικότητας στον αθλητισµό
και δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να
δηµιουργούν ενεργειακές µπάλες και ασπίδες µε τα χέρια τους σε ένα πραγµατικό γήπεδο 6Χ10 µέτρων.
Παρούσα στη ∆ΕΘ θα είναι για µια ακόµη
χρονιά η Cheapart, που φέτος θα κινηθεί
γύρω από τον κεντρικό θεµατικό άξονα της
85ης ∆ΕΘ «Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και
Μέλλον».
Πόλος έλξης θα είναι και πάλι τα Music
Events στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο από τις
13–17 Σεπτεµβρίου µε πολλούς δηµοφιλείς
καλλιτέχνες και µε την τήρηση των προβλεπόµενων υγειονοµικών περιορισµών. Ειδικότερα, θα φιλοξενηθούν οι MONIE MONIE

CONNIENTE-∆ιογένης ∆ασκάλου, Γιάννης
Ζουγανέλης και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Λέκκας και ∆ηµήτρης Μπάσης
σε ένα ειδικό αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη, Πασχάλης και Swingin’ Cats.
Η φετινή ∆ΕΘ, δεδοµένου του επετειακού
εορτασµού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, εµπλουτίζει τη διοργάνωσή της και µε ένα εκθεσιακό αφιέρωµα
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
για τα 100 πρώτα χρόνια του νεότερου Ελληνισµού. Το αφιέρωµα έχει τον τίτλο «ΕΥ
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ… ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ» και παρουσιάζει την Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και
τον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέµους 1912–13, οι οποίοι οδήγησαν στην απελευθέρωση της Βόρειας Ελλάδας.
Παράλληλα µε τη ∆ΕΘ, από τις 13 έως τις
17 Σεπτεµβρίου, διοργανώνεται και το 2ο
Thessaloniki Helexpo Forum, µε περισσότερους από 110 οµιλητές και 19 θεµατικές
ενότητες γύρω από κρίσιµα και επίκαιρα
ζητήµατα αυτής της περιόδου, αλλά και
των µελλοντικών εξελίξεων.
Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 85ης ∆ΕΘ θα παραµείνει
ανοιχτό το εµβολιαστικό κέντρο, ωστόσο,
οι πολίτες που θέλουν να εµβολιαστούν θα
εισέρχονται σε αυτό από ξεχωριστή είσοδο στην οδό Γ΄ Σεπτεµβρίου.
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Μια µοναδική ευκαιρία
Μας δίνεται πράγµατι µε το « Ταµείο Ανάκαµψης». Όπως όµως επισηµαίνει η Τράπεζα της
Ελλάδος «σε αντίθεση µε την παροδική οικονοµική επέκταση που χρηµατοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οδηγούν σε µόνιµη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας». Την µεγαλύτερη συµβολή έχει η
ενίσχυση του εργατικού δυναµικού µέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής και ακολουθεί η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω
οικονοµιών κλίµακος και του ανταγωνισµού µε
την µείωση των διοικητικών βαρών.
Η αειφόρος επιτυχία λοιπόν του «Σχεδίου
Ανάκαµψης» εξαρτάται από 1.την εκπαίδευση, 2. την οικοδόµηση ενός κοινωνικού κράτους και 3. την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου 4. Την διοικητική µεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου και της ∆ικαιοσύνης.
Όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση
θα πρέπει: 1. να οδηγείται εκεί το 50% των µαθητών 2. Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης να οδηγούν µέσω των Επιµελητηρίων σε
πραγµατικές δουλειές και 3. η τριτοβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση να αποκτήσει σο-

Άρθρο
του
Αθανάσιου ∆εβλιώτη
προέδρου της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας

Άρθρο
του
∆ηµήτρη Βαρτζόπουλου
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Ν∆

βαρά επαγγελµατικά δικαιώµατα
Όσον αφορά την οικοδόµηση ενός Κοινωνικού Κράτους προϋπόθεση είναι η δηµιουργία
ενός «Εθνικού Συστήµατος Προνοίας», που
θα υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, και προϋποθέτει έναν επιδηµιολογικό
Αναπηρικό Χάρτη και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρυθµίσεως Η πρόσβαση σε όλα
αυτά απαιτεί την δηµιουργία επί τέλους ενός
νέου ΕΣΥ µε Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Περί-

θαλψης βασιζόµενο στο κεντροευρωπαϊκό
µοντέλο της ελεύθερης επιλογής ιατρού.
Όσον αφορά την αλλαγή του παραγωγικού
µοντέλου είναι αναπόφευκτη βέβαια η παραχώρηση της µερίδος του λέοντος του ενεργειακού και ψηφιακού µετασχηµατισµού στις µεγάλες εταιρίες του χώρου. Αυτό καθιστά ακόµη πιο απαραίτητη την θέσπιση κινήτρων για
τις ατοµικές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
ώστε να συνεργαστούν, συγχωνευθούν ή εξαγοραστούν µε στόχο τη δηµιουργία αποτελεσµατικών µεγεθών. Το ίδιο ισχύει και τον αγροτοδιατροφικό τοµέα µε πρόταξη της Συµβολαιακής Γεωργίας. Βασική η αναβάθµιση των
Επιµελητηρίων και Συνεταιρισµών µε καταλυτικό ρόλο στην µόχλευση χρηµατοδοτικών εργαλείων και απλοποίηση των διαδικασιών.
Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
της ∆ικαιοσύνης νοείται µόνον µε αξιολόγηση
όλων βάσει ποσοτικών ∆εικτών Επίδοσης και
φυσικά µε ευρωπαϊκούς τρόπους πρόσληψης
και προαγωγής πέραν του παρωχηµένου ΑΣΕΠ.
Είναι µοναδική ευκαιρία πραγµατικά να παραδώσουµε στους επιγόνους µια νέα Ελλάδα.
Ας το κάνουµε.

Οι οδοντίατροι ζητούν από την
πολιτεία δράσεις για τη
βελτίωση της στοµατικής υγείας

Η στοµατική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικής
υγείας και είναι το «κλειδί» της σωµατικής και ψυχικής µας υγείας.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η στοµατική υγεία των Ελλήνων έχει
εγκαταλειφθεί από την πολιτεία και έχει επιδεινωθεί. Οι οδοντίατροι «χτυπάµε» το καµπανάκι του κινδύνου αλλά δυστυχώς µέχρι
σήµερα δεν έχουµε βρει ευήκοα ώτα.
Η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία έχει αποστείλει δεκάδες
επιστολές στους αρµόδιους υπουργούς των τελευταίων κυβερνήσεων, τονίζοντας την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος παρεµβάσεων στη στοµατική υγεία και την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας, χωρίς όµως ανταπόκριση. Όλοι οι οδοντίατροι
έχουµε προτείνει ουκ ολίγες φορές στην πολιτεία δράσεις για τη
βελτίωση της στοµατικής υγείας των πολιτών της χώρας και τη µείωση των ανισοτήτων, καθώς ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού
εξακολουθεί να µην έχει πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες για
την προάσπιση της στοµατικής του υγείας.
Μάλιστα σε πρόσφατη επιστολή µας προς την ελληνική κυβέρνηση ζητάµε να χρηµατοδοτηθούν οι παρεµβάσεις από το ΕΣΠΑ, το
Ταµείο Ανάκαµψης και άλλους ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί όσο δεν
προλαµβάνουµε και δεν θεραπεύουµε τα οδοντιατρικά προβλήµατα των πολιτών, τόσο αυξάνεται το οικονοµικό βάρος που επωµίζεται το ΕΣΥ και το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω των συνεπειών της κακής στοµατικής υγείας.

Μεταξύ των παρεµβάσεων που έχουµε ζητήσει από την πολιτεία, περιλαµβάνονται η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας, µε έµφαση στην
προληπτική οδοντιατρική, σε όλα τα παιδιά και εφήβους ηλικίας 6–18
ετών, καθώς και η αναβάθµιση του εξοπλισµού των οδοντιατρείων για
την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της
οδοντιατρικής πράξης.
Επίσης, ζητάµε αύξηση του προσωπικού των οδοντιατρικών µονάδων του ΕΣΥ και λειτουργία Κινητών Μονάδων Στοµατικής Υγείας για
παρέµβαση σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού (όπως πρόσφυγες,
Ροµά, άπορους), ενώ απαραίτητη είναι και η επιδηµιολογική έρευνα
αξιολόγησης του επιπέδου της στοµατικής υγείας των πολιτών.
Κορωνοϊός και οδοντιατρεία
Παράλληλα στέλνουµε σε όλους τους οδοντιατρικούς ασθενείς το
µήνυµα ότι τα οδοντιατρεία εφαρµόζουν πρωτόκολλα αυξηµένης
επαγρύπνησης και όλα τα µέτρα για την πρόληψη της µετάδοσης
και διασποράς του κορωνοϊού και τους συµβουλεύουµε να µην παραµελούν τον τακτικό οδοντιατρικό έλεγχο κατά τον οποίο µπορούµε να διακρίνουµε τα πρώιµα «σηµάδια» µιας νόσου που έχει προσβάλλει άλλα όργανα του ανθρώπινου οργανισµού. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό όλοι να επισκέπτονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο
τον οδοντίατρό τους, γιατί διατηρώντας υγιές το στόµα, διατηρούµε
υγιές και το σώµα!
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Consortis
Βιώσιµες Λύσεις για ένα Καλύτερο Μέλλον
Εξειδικευµένοι επιστήµονες. Συνεχής
εξέλιξη. Ρεαλιστικές και βιώσιµες
λύσεις, ολοκληρωµένες υπηρεσίες.
Λίγες λέξεις που περιγράφουν την
Consortis και αυτό που πρεσβεύει.

Ξ

εκινώντας από το 2005, η Consortis διανύει µία επιτυχηµένη
και σταθερά ανοδική πορεία στον τοµέα των µελετών και των
υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.
∆ηµιουργούµε βιώσιµες λύσεις για ένα καλύτερο µέλλον. Στόχος µας είναι οι κορυφαίες υπηρεσίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθηµερινότητα των ανθρώπων και προσαρµόζονται στις ανάγκες του πλανήτη.
Πετυχαίνουµε τον στόχο αυτό συνδυάζοντας τις δεξιότητες του
µηχανικού µε την τεχνολογία, προσφέροντας λύσεις σε µία σύγχρονη πραγµατικότητα στην οποία ο τεχνητός κόσµος ενσωµατώνεται στον φυσικό.

C O N S O R T I S

1000+ Projects
σε όλη την Ελλάδα

Οι υπηρεσίες µας συµπεριλαµβάνουν:
Στον τοµέα της Γεωπληροφορικής, την Ανάπτυξη Εφαρµογών
GIS, την ∆ιαχείριση Χωρικών ∆εδοµένων και την 3D Ανάλυση, την
Παρατήρηση Γης και το Κτηµατολόγιο – ∆ιαχείριση Γης.
Στον τοµέα του Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Γης τον Χωρικό Σχεδιασµό, την Αρχιτεκτονική, την Αρχιτεκτονική Τοπίου, τον Αστικό
Σχεδιασµό και τις Υπηρεσίες εκτίµησης και Αξιοποίησης Ακινήτων.
Στον τοµέα του Περιβάλλοντος, τις Περιβαλλοντικές Μελέτες, την
∆ιαχείριση Υδάτων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων και τα Υδραυλικά Έργα.
Στον τοµέα των Μεταφορών, τις Υποδοµές Μεταφορών και τον
Κυκλοφοριακό Σχεδιασµό.
Τέλος, η Consortis παρέχει Υπηρεσίες Συµβούλου σε πληθώρα
θεµάτων όπως: µελέτες σκοπιµότητας, έρευνα ανάπτυξη και καινοτοµία, σχεδιασµός, υλοποίηση και διαχείριση έργων, διαχείριση
δηµόσιων επενδύσεων, σχεδιασµός και διαχείριση προσφορών
και διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής.
Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις εφαρµογές τις οποίες έχει
αναπτύξει η οµάδα του τµήµατος Γεωπληροφορικής της Consortis:
Everymap: πλατφόρµα αναζήτησης, προβολής και διάθεσης γεωχωρικών δεδοµένων
Landify: εφαρµογή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων
MapTheya: εφαρµογή διαχείρισης δικτύων ύδρευσης
Mobiroad: σύστηµα καταγραφής διαχείρισης και επιδιόρθωσης βλαβών οδικού δικτύου

Το σύνολο των διαδικασιών και λειτουργιών της Consortis πιστοποιείται κατά το πρότυπο ISO 9001, µε τη σύσταση και εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Επίσης, η εταιρεία θέτοντας ως προτεραιότητα τη συστηµατική και συνεχή βελτίωση της
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και των Υποδοµών

της, προχώρησε στην ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των απαιτήσεων τoυ ∆ιεθνούς Προτύπου ISO 27001. Τέλος, η δέσµευσή µας για την προστασία του
περιβάλλοντος επιβεβαιώνεται µε την επιβράβευση της εταιρείας
µέσω του Πιστοποιητικού ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Consortis,
στο website µας: https://www.consortis.gr/el
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Αναπτυξιακές προκλήσεις
και προοπτικές της Θεσσαλονίκης
στην µετά covid περίοδο

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να συµφωνήσουµε, πως όταν µιλάµε για «µετά covid
περίοδο» αναφερόµαστε σε κάτι, που, όσο
κοντινό κι αν φαντάζει, παραµένει ένα στάδιο µεταγενέστερο αυτού που διανύουµε
και κατά το οποίο, η αντιµετώπιση και εξάλειψη της υγειονοµικής απειλής παραµένει
ύψιστη προτεραιότητα, στη βέλτιστη όµως
δυνατή ισορροπία µε την ανασύνταξη της
οικονοµίας.
Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν πως η
«µηχανή» της ανάπτυξης έχει πάρει µπρος
και αναµένει την ανοιχτή λεωφόρο για να
πατήσει γκάζι.
Το πόσο... λεωφόρος θα είναι αυτή η οδός
και πόσο «ανοιχτή» θα είναι, κρίνεται σήµερα, µε µια σειρά από θεσµικές προϋποθέσεις που διαµορφώνονται, εγχειρήµατα
που δροµολογούνται, έργα που «ωριµάζουν», µελέτες που καταρτίζονται.
Για τη Θεσσαλονίκη, τα κρίσιµα πεδία, είναι πέντε, συν ένα!
• Η ολοκλήρωση του Μετρό. Η επιτάχυνση
των εργασιών και η απεµπλοκή από τη
γνωστή κακοδαιµονία των προσφυγών

Άρθρο
του
Γιώργου Τσακούµη
Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

είναι κρίσιµος παράγοντας µετάβασης σε
ένα πραγµατικά σύγχρονο πλέγµα αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη.
• Η αναµόρφωση του παραλιακού µετώπου της Θεσσαλονίκης, από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι. Ένα στοίχηµα µε
χρονικό ορίζοντα δεκαετίας που θα αλλάξει κατά 100% το πρόσωπο της πόλης.
• Η ανάπλαση της ∆ΕΘ και η παράλληλη

δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου. Ένα
project µε χαρακτηριστικά όχι µόνο αναπτυξιακά, αλλά και αναβάθµισης της ποιότητας ζωής.
• Οι σιδηροδροµικές υποδοµές στην Βόρεια Ελλάδα και η σύνδεση του λιµανιού
της πόλης µε αυτές. Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σύνδεση του 6ου προβλήτα
µε το σιδηροδροµικό δίκτυο έχει µπει στις
«ράγες» από την ΕΡΓΟΣΕ.
• Τα εγχειρήµατα της καινοτοµίας και
της ψηφιακής εποχής. Με επίκεντρο το
ThessIntec, την κεκτηµένη εµπειρία που
προσδίδουν στην πόλη θεσµοί όπως το
ΕΚΕΤΑ, η Τεχνόπολις και η Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτοµίας και τη νέα δυναµική
από επενδύσεις ξένων εταιρειών στο συγκεκριµένο πεδίο.
Ως 6ο πεδίο, θα τολµούσα να εντάξω
στην ατζέντα της πόλης την ανάγκη αναβάθµισης ή επαναδηµιουργίας εργαλείου
για τον χωρικό σχεδιασµό σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιοχής. Η κατάργηση του
Οργανισµού Ρυθµιστικού άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Είναι αλήθεια ότι ο
Οργανισµός ήταν µια δυσκίνητη Υπηρεσία
η οποία δεν πρόσφερε τα αναµενόµενα
στα χρόνια της λειτουργίας του αλλά και
η αντικατάστασή του µε τµήµα που τηλεδιευθύνεται από το Υπουργείο δυστυχώς
λειτουργικά είναι εξαιρετικά αναποτελεσµατική και άστοχη. Είναι λοιπόν απαραίτητη, άµεσα, η ίδρυση και στελέχωση Ειδικής Γραµµατείας Χωρικού Σχεδιασµού µε
αρµοδιότητα τον Μητροπολιτικό σχεδιασµό της Θεσσαλονίκης και έδρα την Θεσσαλονίκη.
Τέλος, τόσο για τη Θεσσαλονίκη, όσο και
για τη χώρα, αποτελεί βάση της αναπτυξιακής πυραµίδας, η παράλληλη εξέλιξη
του νέου χωροταξικού σχεδιασµού, που
θα προδιαγράψει το αναπτυξιακό και παραγωγικό µοντέλο σε βάθος δεκαετιών,
µαζί µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό ο
οποίος θα αλλάξει πλήρως και θα βελτιώσει λειτουργικά την Ελλάδα οδηγώντας
την σε µια νέα εποχή ανάπτυξης και ευηµερίας.
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Η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν είναι
πλέον πρόβληµα αλλά ευκαιρία ανάπτυξης

Άρθρο
του
Μιχάλη Γεράνη
Πρόεδρου ΦΟ∆ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Προέδρου ∆Σ ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη

Ο Ζαν-Υβ Κουστώ, Γάλλος ερευνητής είπε το εξής: Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας,
ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει µε τη Φύση
για να επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει,
πρέπει να την προστατέψει. Σε αυτό το σηµείο είµαστε σήµερα ακριβώς µε τα έργα που
ολοκληρώνουµε πρωτίστως προστατεύουµε
το περιβάλλον. Ως Φοδσα καταφέραµε στην
Κεντρική Μακεδονία η διαχείριση στερεών
αποβλήτων να µην αποτελεί ακόµα ένα πρόβληµα αλλά µία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης, κάνοντας πράξη την ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων . Ταυτόχρονα όµως
συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της χώρας όχι
µόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά
ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.
Πιο συγκεκριµένα:
1. Ολοκληρώσαµε το δεύτερο σηµαντικό περιβαλλοντικό έργο, αξιοποίησης εκλυόµενου βιοαέριου του χώρου ταφής των απορριµµάτων προς παραγωγή ηλεκτρισµού, µετατρέποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα σε µια χρήσιµη µορφή ενέργειας.
Το έργο ενεργειακής αξιοποίησης παραγόµενου βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης, θα
τροφοδοτεί τη νέα µονάδα κατάλληλης δυναµικότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας ικανή για την κάλυψη των ετησίων
αναγκών σε ηλεκτρισµό περίπου 5.500 νοικοκυριών. Ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθίσταται
πλέον όχι µόνο απόλυτα σύµφωνος µε τις
επιταγές της Εθνικής Νοµοθεσίας, αλλά µετατρέπεται και σε µια σηµαντική πηγή ανανεώσιµης ενέργειας µε πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη.
2. Ήδη από πέρσι λειτουργεί υποδειγµατικά
η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων στις
Σέρρες. Ένα έργο πού βραβεύτηκε στα έξι καλύτερα έργα κοινής ωφέλειας διεθνώς.
3. Βάζουµε το µεγάλο στοίχηµα για την διαλογή στην πηγή µε ξεχωριστή συλλογή των
οργανικών αποβλήτων σε καφέ κάδους αναµένοντας µέσα στο 2022 οι πολίτες να δουν
και τους καφέ κάδους στις γειτονιές τους. Ο
στόχος είναι ξεκάθαρος: αύξηση της ανακύκλωσης, µείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή. Για να πετύχουµε χρειάζεται η συνεργασία όλων. ∆ηµιουργούµε µια
πλατιά κοινωνική συµµαχία µε τους πολίτες
και θα πετύχουµε.
4. Είµαστε εν αναµονή της κατασκευής των
δυο επόµενων µεγάλων έργων των Μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων δυτικού και
ανατολικού τοµέα, όπου η κατασκευή και η
λειτουργία τους θα έχει σηµαντικά οφέλη για
την Περιφέρεια µας γιατί:
Θα µειώσουν δραστικά τον όγκο των προς
διάθεση αποβλήτων.
- Θα µειώσουν δραστικά την επικινδυνότητα
των προς διάθεση αποβλήτων.
- Θα περιορίσουν δραστικά την πιθανότητα
ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων.
- Τέλος, θα εξαλείψουν τις ανάγκες διαρκούς
αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονοµική
ταφή και τις συνδεόµενες µε αυτό το θέµα
κοινωνικές αντιδράσεις έργα που πραγµατικά θα δώσουν ανάσα στο περιβάλλον.
Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων στην
Κεντρική Μακεδονία που προωθεί την ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων και
φροντίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
Συνεχίζουµε µε το όραµα µας για την Εγνατία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, µια αναπτυξιακή πρόταση που συνενώνει 5 περιφέρειες
(Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία) ώστε να γυρίσουµε οριστικά σελίδα
στη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων. Σήµε-

ρα αυτό το µεγάλο όραµα µας έγινε πράξη
, η πρόταση µας µε πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ.Κωστή Χατζηδάκη και του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του κ.Γραφάκου
Μανώλη έχει ήδη ενταχθεί στον Εθνικό σχεδιασµό.
Η ιδέα της Εγνατίας στηρίζεται στην δυνατότητα που υπάρχει να µεταφερθούν µε οικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ένα κεντρικό σηµείο οπότε και επιλέχθηκε να οδηγούνται τα
υπολείµµατα όλων µας στην Κοζάνη εκεί που
χτυπούσε, χτυπάει και θα χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της πατρίδας µας. Εκεί που παράγεται και θα παράγεται ο ηλεκτρισµός που
κινεί όλη τη χώρα.
Μια βασική εκτίµηση στο πεδίο της ενέργειας, µε βάση και τις ποσότητες που διαχειριζόµαστε κατά µήκος της Εγνατίας διαχείρισης (υπολογίζονται σε 450.000 τόνους ανά
έτος βάσει τον ήδη υλοποιούµενων και προς
υλοποίηση έργων των περιοχών που αναφέρθηκαν προηγουµένως) έχει υπολογιστεί
πως τα ενεργειακά οφέλη της Εγνατίας θα είναι µεταξύ άλλων:
• η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
σχεδόν 30 MW ικανής να καλύψει τις ανάγκες 70.000 νοικοκυριών.
• η παραγωγή θερµικής ενέργειας ισχύος
σχεδόν 90 MWικανής να καλύψει τις ανάγκες
85.000 νοικοκυριών.
• η µείωση της ποσότητας προς ταφή κατά 90%.
• η εξοικονόµηση 80 στρεµµάτων η σχεδόν
11 γηπέδων ποδοσφαίρου ανά έτος από τις
ανάγκες για νέους ΧΥΤΑ.
• η δηµιουργία 400–500 νέων µόνιµων θέσεων εργασίας
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. Η πρόταση µας για την
Εγνατία σηµατοδοτεί την αγωνία µας για την
αναπτυξιακή πορεία του τόπου µας.
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Η Ελλάδα κοιτά µε αισιοδοξία
το µέλλον…
Μετά από αρκετά χρόνια που η χώρα
στροβιλίστηκε µέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης µε οδυνηρές απώλειες για
τον ελληνικό λαό, η υγειονοµική κρίση
ήρθε να επιβραδύνει ακόµη περισσότερο
τους ελληνικούς δείκτες σε µία περίοδο
στις αρχές του 2020 πολλά υποσχόµενη
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Παρόλα αυτά όλη αυτή την περίοδο
της οικονοµικής δυσπραγίας και ύφεσης
της ελληνικής οικονοµίας η ελληνική κυβέρνηση δεν διέκοψε το µεταρρυθµιστικό νοµοθετικό της έργο και προχώρησε
σε µία σειρά µεταρρυθµιστικών νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Καθιστώντας σήµερα τη χώρα µας πιο έτοιµη για τις οικονοµικές προκλήσεις της µετά την πανδηµία
εποχής.

Άρθρο
του
Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη
Ευρωβουλευτή Ν∆-ΕΛΚ

85η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας Θεσµός επιχειρηµατικότητας,
καινοτοµίας, Ιστορίας και Πολιτισµού. Ο
Νικόλαος Γερµανός, ένας άνθρωπος µε
όραµα και ρεαλισµό ήταν στο µακρινό
1926 ο εµπνευστής της ιδέας της ιδρύσεως της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
µία έκθεση που άλλαξε την οικονοµική
και κοινωνική ζωή της πόλης και της χώρας.
Η 85η ∆ΕΘ, το µεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας θα αποτελέσει την πρώτη
µεγάλη Έκθεση που θα διοργανωθεί στην
Ευρώπη το 2021 µετά την αναπάντεχη
έλευση της πανδηµίας που ανέτρεψε πλήρως το ρου της κανονικότητας τόσο στον
κοινωνικό όσο και στον οικονοµικό τοµέα
και δηµιούργησε µία νέα πραγµατικότητα
στην καθηµερινότητα όλων µας.
Μετά από ένα χρόνο αναγκαστικής απουσίας η ∆ΕΘ επιστρέφει στέλνοντας ένα µήνυµα αισιοδοξίας και ελπίδας. Για το Αύριο
της ελληνικής οικονοµίας.

Σήµερα, τα επιτόκια δανεισµού της χώρας
είναι σε επίπεδα ιστορικού χαµηλού και οι
εκτιµήσεις που διατυπώνονται για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τους
επιµέρους κλάδους της, σύµφωνα µε εκτιµήσεις και µελέτες που βλέπουν το φως
της δηµοσιότητας είναι κάτι παραπάνω
από θετικές.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος
στην Ελλάδα έχει σχεδόν πλήρως ανακτήσει τις απώλειες που κατέγραψε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους
καθώς διαµορφώθηκε στις 111,2 µονάδες έναντι 91,1 µονάδων τον Ιούλιο του
2020 και 108,7 µονάδων τον περασµένο
µήνα. Πρόκειται, για την υψηλότερη επίδοση του δείκτη από το Φεβρουάριο του
2020 (113,4 µονάδες) πριν την έναρξη της
πανδηµικής κρίσης στη χώρα µας. Μία τιµή που µε τη σειρά της ήταν η υψηλότερη
τιµή που είχε καταγραφεί την τελευταία
εικοσαετία.
Από τους επιµέρους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών που συνθέτουν το δείκτη
ESI, τη µεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση
µε τον περασµένο Ιούλιο έχουν σηµειώσει
οι κατασκευές και ακολουθούν οι υπηρεσίες, το λιανικό εµπόριο και η βιοµηχανία που

θα συνεχίσει να ανακάµπτει ενώ εκτιµάται
ότι η βιοµηχανική παραγωγή θα αυξηθεί
συνολικά το 2021 κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Αισιοδοξία, επίσης, δηµιουργούν και
οι προοπτικές ενός βασικού κλάδου της
οικονοµίας µας του Τουρισµού. Η ανάκτηση του 50% των τουριστικών εισπράξεων
του 2019 αποτελεί ένα εφικτό στόχο για
το 2021 και µία επιστροφή στην τάση της
προηγούµενης επταετίας κατά την οποία
κατέγραψαν µεγάλη αύξηση τόσο οι αφίξεις (+101%) όσο και οι εισπράξεις (+75%)
κερδίζοντας παράλληλα µερίδιο σε όλες
τις βασικές αγορές.
Η πορεία του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους
η οποία συνεχίστηκε και το µήνα Ιούλιο
αντανακλά τις βελτιωµένες προσδοκίες
για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας
και αποτελεί πρόδροµο δείκτη της σταδιακής ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας αντισταθµίζοντας σε µεγάλο
βαθµό τις αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας και των µέτρων περιορισµού που
ακολούθησαν.
Και η 85η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
µπορεί να αποτελέσει το φωτεινό προποµπό αυτής της ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας καθώς δίνει σηµαντική βαρύτητα στο κοµµάτι της επιχειρηµατικότητας και δη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονοµίας. Η φετινή διοργάνωση, αφιερωµένη στην Ελλάδα στο πλαίσιο
και του εορτασµού των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση µε κεντρικό θεµατικό άξονα το τρίπτυχο Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον θα επιδιώξει να συνεισφέρει
θετικά στον επαναπροσδιορισµό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, να τονώσει
την ιστορική της µνήµη και να φέρει κοντά
τον πολίτη µε τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, και τεχνολογίες, τις καινοτοµίες αλλά
και την ελληνική παραγωγή.
Η 85η ∆ΕΘ σηµατοδοτεί φέτος και µετουσιώνει τα λόγια του ποιητή. «Η Ελλάδα είναι έτοιµη να κάνει ένα άλµα µεγαλύτερο
από τη φθορά».
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Τα έργα της ∆Ε∆Α «θωρακίζουν»
ενεργειακά τη χώρα
Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώ-

νοικοκυριών, συµβάλλοντας, επίσης, στην
αντιµετώπιση του κοινωνικού φαινοµένου
της ενεργειακής φτώχειας. Επίσης, µειώνεται το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, δίνοντας κίνητρα για νέες επενδύσεις.
Ταυτόχρονα, όµως, τονώνεται η οικονοµία
και ενισχύεται η απασχόληση, αφού σε όλα
τα στάδια των έργων ανοίγουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες όπως µηχανικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές, θερµοϋδραυλικοί, συγκολλητές,

νεται αφήνοντας πίσω µας την πανδηµία,
η ∆Ε∆Α αναδεικνύεται σε ισχυρό πυλώνα
ανάπτυξης, συµβάλλοντας µε εµβληµατικά
και καινοτόµα έργα υποδοµών φυσικού αερίου στο «χτίσιµο» της Ελλάδας του 2030.
Με επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ έως
το 2025 και µισού δισ. ευρώ έως το 2036,
έχουµε ως αποστολή να θωρακίσουµε
ενεργειακά ακόµα και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, παρέχοντας
σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια.
Το πενταετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης
(2021- 2025) της ∆Ε∆Α είναι το µεγαλύτερο
σχέδιο επέκτασης διανοµής φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προβλέπει
την κατασκευή 1.860 νέων χιλιοµέτρων δικτύου σε 34 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, που θα µεταφέρουν φυσικό αέριο
σε τουλάχιστον 70.000 νοικοκυριά, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, αλλά
και δηµόσια κτίρια, όπως νοσοκοµεία και
σχολεία. Εκτιµούµε, µάλιστα, ότι ο αριθµός
των συνδέσεων καταναλωτών θα ξεπεράσει τις 200.000 µέχρι το 2036.
Ταυτόχρονα, το Πρόγραµµα Ανάπτυξης
της ∆Ε∆Α είναι µοναδικό για τα ευρωπαϊκά
και ελληνικά δεδοµένα ως προς την ταχύτητα υλοποίησής του, αφού το µεγαλύτερο
µέρος του θα έχει υλοποιηθεί έως το 2023,
δηλαδή µέσα σε µόλις δύο χρόνια.
Τα έργα µας απλώνονται σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας -την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, τη

Το πενταετές Πρόγραµµα
Ανάπτυξης (2021- 2025) της
∆Ε∆Α είναι το µεγαλύτερο
σχέδιο επέκτασης διανοµής
φυσικού αερίου σε ολόκληρη
την Ευρώπη
Άρθρο
του
Μάριου Τσάκα
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ∆Ε∆Α

Στερεά Ελλάδα, τη ∆υτική Μακεδονία, την
Ήπειρο και τη ∆υτική Ελλάδα- στις οποίες
ζει το 30% του πληθυσµού και παράγεται
σχεδόν το 1/3 του εθνικού µας εισοδήµατος, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικές
ωφέλειες για το σύνολο της κοινωνίας, το
περιβάλλον, την απασχόληση, την οικονοµία.
Με την έλευση του φυσικού αερίου, µειώνεται σηµαντικά το κόστος θέρµανσης των

εγκαταστάτες, µελετητές, αλλά και ανειδίκευτοι εργάτες. Εκτιµούµε ότι τα έργα, σε
πλήρη ανάπτυξη, θα δηµιουργήσουν συνολικά περίπου 6.000 νέες θέσεις εργασίας
στην ελληνική περιφέρεια.
Πρόκειται για µια επένδυση στρατηγικής
σηµασίας που συµβάλλει σηµαντικά στη
διαδικασία µετάβασης της χώρας σε µια
κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία, αποτελώντας ταυτόχρονα εφαλτήριο για µια ισχυρή, αλλά και δίκαιη οικονοµική ανάπτυξη
προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
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Να αποδοθεί στην Βόρεια Ελλάδα
ο στρατηγικός και οικονοµικός ρόλος που της αρµόζει
Εν µέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών
που βιώνει η κοινωνία µας την τελευταία διετία, µε τις πολλές, ταυτόχρονες κρίσεις (υγειονοµική, οικονοµική, µεταναστευτική, τουρκικές απειλές κ.α.), η Κυβέρνηση διατηρεί ψηλά
στις προτεραιότητές της τις µεταρρυθµίσεις
και τον αναπτυξιακό της σχεδιασµό.

Αναµφίβολα θα πρέπει να προχωρήσουµε µε πιο γρήγορους
αναπτυξιακούς βηµατισµούς
µετά την υγειονοµική κρίση,
αξιοποιώντας και δύο σηµαντικά εργαλεία, το ΕΣΠΑ 2021
- 2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Η Βόρεια Ελλάδα κατέχει ξεχωριστό ρόλο
σε αυτό το στοίχηµα, µε την κοµβική γεωστρατηγική της θέση, ως σταυροδρόµι των
ηπείρων και των πολιτισµών, στην καρδιά
των Βαλκανίων.

ενός ενιαίου πεδίου ανάπτυξης και οικονοµικής ανάκαµψης, προκειµένου να αποδοθεί στη Βόρεια Ελλάδα ο στρατηγικός και
οικονοµικός ρόλος που της αρµόζει.

Με τη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, µπορεί να αναδειχθεί σε κέντρο διεθνούς
εµπορικής – βιοµηχανικής σηµασίας, µέσα από
το συνδυασµό παραδοσιακών επιδόσεων και
των µετά την κρίση προκλήσεων και ευκαιριών.
Στο πλαίσιο αυτό, σε ό,τι µε αφορά, θεώρησα υποχρεώσή µου να καταρτίσω, µε τις
συµβουλές των ειδικών, ένα µακροπρόθεσµο πλάνο για ανάπτυξη της περιοχής που
κατάγοµαι και εκλέγοµαι, της Π.Ε. Καβάλας.
Με το αναπτυξιακό σχέδιό µου «ΚΑΒΑΛΑ
2020 – 2050», το οποίο παρουσίασα πριν από
τις εκλογές του 2019 και έχει ξεκινήσει σταδιακά να εφαρµόζεται, καταδεικνύεται ότι η
θέση της Καβάλας, σε συνδυασµό µε τα γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής, καθιστούν
τον νοµό προνοµιακό, στο πλαίσιο ενός προτύπου πολυσύνθετης οικονοµικής ανάπτυξης,
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάταξης.
Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής σε µείζον αστικό κέντρο, άµεσα
συνδεδεµένο πάντα µε τα αστικά κέντρα
των όµορων νοµών Ξάνθης και ∆ράµας.
Στόχος, να αξιοποιηθεί η ύπαρξη φυσικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτουν οι
τρεις νοµοί, όπως: η γεωγραφική θέση, η
ύπαρξη πηγών ενέργειας ή αποθεµάτων
πρώτων υλών, επαρκούς δικτύου επικοινωνιών και συγκοινωνιακών κόµβων, ικανών να προκαλέσουν την εγκατάσταση
βασικών βιοµηχανιών και λοιπών δραστηριοτήτων.
Ασφαλώς, πέρα από την ατοµική συνεισφορά για το µέλλον της περιοχής, κοµβική
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Βουλευτή Καβάλας Νέας ∆ηµοκρατίας

σηµασίας θεωρείται ο συντονισµός του συνόλου των περιφερειών και των αρµοδίων
φορέων, υπό την κατεύθυνση των εµπλεκοµένων υπουργείων, για τη διαµόρφωση

Αναµφίβολα θα πρέπει να προχωρήσουµε
µε πιο γρήγορους αναπτυξιακούς βηµατισµούς µετά την υγειονοµική κρίση, αξιοποιώντας και δύο σηµαντικά εργαλεία, το
ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Μπορούµε και πρέπει να συµβάλλουµε, ο
καθένας µε τις δυνάµεις του, στην άµεση
επανεκκίνηση της οικονοµίας και της κοινωνίας. Είναι ευθύνη όλων µας. Το οφείλουµε στις νεότερες γενιές. Και στο τέλος
της ηµέρας άπαντες θα κριθούµε για τα
λόγια και τις πράξεις µας.
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Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ανάπτυξη
και ευηµερία για όλους
Το σηµαντικότερο µήνυµα αυτής της εποχής, όπως

και ευηµερία, ότι στο καλύτε-

κής εξειδίκευσης των µεγά-

χαρακτηριστικά έχει οριστεί
ως «µετα-covid εποχή», είναι ότι οι σχεδιαζόµενες µεταρρυθµίσεις και οι πόροι
που θα τις χρηµατοδοτήσουν,
θα αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία. Όχι µια γενική και αόριστη ανάπτυξη, όχι µια γενική και αόριστη ευηµερία. Την
ανάπτυξη και την ευηµερία
για όλους, στο σήµερα, αλλά κυρίως στο αύριο. Αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής
υπόσχεσης που έχει δώσει η
Κυβέρνηση στους Έλληνες
πολίτες.
Η πανδηµική κρίση έπληξε
όλη την Ελλάδα, χωρίς εξαιρέσεις. Κανείς όµως δε µπορεί να αρνηθεί, ότι ενώ το
πλήγµα της πανδηµίας υπήρξε συµµετρικό, οι αρνητικές
επιδράσεις της ανά περιφέρεια δεν εµφανίζουν την ίδια
συµµετρία. Στη χώρα µας για
παράδειγµα, περιφέρειες οι
οποίες εµφάνιζαν και προ
της πανδηµίας οικονοµικές
και κοινωνικές αποκλίσεις σε
σχέση µε πιο ανεπτυγµένες,
εµφανίζονται ακόµη πιο αδύναµες λόγω της πανδηµίας.
Οι στατιστικές µετρήσεις της
ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την εν
λόγω διαπίστωση, τοποθετώντας πχ την Κεντρική Μακεδονία και τις Περιφερειακές
Ενότητες που τη συνιστούν,
να εµφανίζουν µεγαλύτερους
κινδύνους
φτωχοποίησης
έναντι άλλων.
Αυτές οι αποκλίσεις δεν
κρούουν απλώς το καµπανάκι του κινδύνου, αλλά θέτουν
ως στόχο για την εκπλήρωση
της υπόσχεσης για ανάπτυξη
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ρο αύριο, που θα ξεκινήσει να
υλοποιείται µε τους πόρους
του Ταµείου Ανάκαµψης, το
νέο ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ και τα
λοιπά χρηµατοδοτικά εργαλεία, όλοι θα πάρουν ισότιµα
µερίδιο. Ότι το µεγάλο χάσµα
των οικονοµικών αποκλίσεων
µεταξύ των περιφερειών θα
αρχίσει να γεφυρώνεται και
ότι η σχεδιαζόµενη αύξηση
του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες
µονάδες και οι 180.000 νέες
θέσεις εργασίας, θα αφορούν
όλους.
Εν αναµονή της περιφερεια-

Κανείς όµως δε
µπορεί να αρνηθεί,
ότι ενώ το πλήγµα της πανδηµίας
υπήρξε συµµετρικό, οι αρνητικές
επιδράσεις της ανά
περιφέρεια δεν εµφανίζουν την ίδια
συµµετρία.

λων, περιφερειακών, αναπτυξιακών έργων που θα ενταχθούν προς χρηµατοδότηση
από τους πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης, πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτά αφορούν
ονοµατισµένα κυρίως έργα,
δηλαδή έργα µε αυξηµένη
ωριµότητα, καθώς η τελευταία τίθεται ως προϋπόθεση ένταξής τους, λόγω
των ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων. Κατ’ επέκτασιν, και καθώς οι Περιφέρειες διψούν για µεγάλα
έργα πνοής, χρειάζεται µια
ολοκληρωµένη στρατηγική
περιφερειακής
συνοχήςγια την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης για όλους.
Απαιτείται λοιπόν κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις σε τοµείς προστιθέµενης αξίας, µηχανισµοί
ωρίµανσης των αναπτυξιακών έργων και επιδίωξη
συµµετοχής στην παραγωγική διαδικασία όλων των
οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων. Αυτοί είναι απαραίτητοι όροι για
τη δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη.
Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έχοντας εξαρχής διατυπώσει το όραµα της για ανάπτυξη για όλους, χωρίς αποκλεισµούς,αλλά και τον στόχογια άµβλυνση των ανισοτήτων,
έχει ενεργοποιήσει όλες τις δυνάµεις, ώστε αυτή η ευκαιρία
της Ελλάδας να αξιοποιηθεί
στο µέγιστο βαθµό. Ενεργοποιώντας όλες τις δυνάµεις της και
σταθερά
προσανατολισµένη
στα ευρύτερα δυνατά σχήµατα
εθνικής ενότητας, προετοιµάζει την Ελλάδα και κάθε περιφέρειά της για πρόοδο, ευηµερία
και εξέλιξη.
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Έµφαση στην Περιφέρεια
στη µετά-covid εποχή
σίας εµπειρία. Αυτό όµως δεν αποτελεί µία
αυτόµατη διαδικασία, αλλά απαιτεί προετοιµασία και σωστό σχεδιασµό. Οι πολίτες
περιµένουν περισσότερα από τις ηγεσίες
και οι πολιτικοί οφείλουµε να ανταπεξέλθουµε στις απαιτήσεις των καιρών.
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Έχει παρατηρηθεί ιστορικά ότι µετά

info

από πανδηµίες, οι οικονοµίες των κρατών
που επηρεάστηκαν γνώρισαν περιόδους
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συσσώρευση κεφαλαίου,
την απότοµη αύξηση της κατανάλωσης και
στην τάση των πολιτών να παίρνουν µεγαλύτερα ρίσκα µετά από µια τέτοιας σηµα-

Η πανδηµία της νόσου COVID-19 έφερε
δοµικές αλλαγές σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, τόνισε
κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, είτε ανάµεσα σε κράτη, είτε εντός αυτών, σε
επίπεδο περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων. Την ίδια στιγµή, ανέδειξε τη σηµασία
επαγγελµατικών κλάδων πρώτης γραµµής, όπως οι νοσηλευτές ή οι εργαζόµενοι
στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις ταχυµεταφορές. Επιτάχυνε διαδικασίες µετασχηµατισµού σε κλάδους όπως η ψηφιακή οικονοµία, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η
τηλεϊατρική κ.α.
Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης των πολιτών, των
επιχειρήσεων αλλά και των κρατών. Σε διεθνές επίπεδο για παράδειγµα, είναι εµφανής πλέον η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ των κρατών για τα µεγάλα παγκόσµια
προβλήµατα, όπως η επόµενη πανδηµία ή
η Αλλαγή του Κλίµατος. Όσον αφορά στις
επιχειρήσεις, η έµφαση τα επόµενα χρό-

Η 85η ∆ΕΘ θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική παρουσία
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από
τις 11 ως τις 19 Σεπτεµβρίου. Η ∆ΕΘ θα αποτελέσει
την πρώτη µεγάλη Έκθεση που θα διοργανωθεί στην
Ευρώπη το 2021. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωµένη στην Ελλάδα µε κεντρικό θεµατικό άξονα
το τρίπτυχο Παρελθόν – Παρόν- Μέλλον στο πλαίσιο
και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση. Η φετινή διοργάνωση, θα επιδιώξει να
συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισµό των αναγκών
της ελληνικής κοινωνίας, να τονώσει την ιστορική
της µνήµη και να φέρει κοντά τον πολίτη µε τις νέες
ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, τις καινοτοµίες,
αλλά και την ελληνική παραγωγή.

νια θα δοθεί περισσότερο στην ανθεκτικότητα και την αντοχή στην επόµενη µεγάλη
κρίση, παρά στην βραχυπρόθεσµη αποδοτικότητα. Αναµένεται λοιπόν µία τάση
«από-παγκοσµιοποίησης», κατά την οποία
θα δοθεί έµφαση στην παραγωγή και την
αλυσίδα εφοδιασµού σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, µακριά από τα παγκόσµια συστήµατα άµεσης παράδοσης των
περασµένων ετών.
Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κράτησε τη χώρα όρθια µέσα στην πανδηµία
και εξασφάλισε, µέσα από µία αποτελεσµατική παρουσία της Ελλάδας στις σχετικές ευρωπαϊκές διαπραγµατεύσεις, τα
απαραίτητα κονδύλια για την επόµενη
ηµέρα. Χρέος µας τώρα είναι να αξιοποιήσουµε δίκαια, µε το βλέµµα στις επόµενες
γενιές, τους πόρους αυτούς, µέσα από το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». ∆ηµιουργείται λοιπόν η
ευκαιρία για περιφέρειες όπως η Πέλλα, οι
οποίες τα προηγούµενα χρόνια στερήθηκαν την ανάπτυξη που δικαιούνταν, να αξιοποιήσουν τους διαθέσιµους πόρους που
προκύπτουν από το Ταµείο Ανάκαµψης &
Ανθεκτικότητας ώστε να επενδύσουν σε
έργα υποδοµών και στην αναβάθµιση του
παραγωγικού κεφαλαίου. Αυτή είναι και η
πρόκληση των καιρών µας.
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Χρειαζόµαστε σύγχρονες και
οργανωµένες υπηρεσίες υγείας
καθαρίσει και επιλυθεί εδώ και χρόνια και
όχι να «σκάσει» στα χέρια της σηµερινής
ηγεσίας της χώρας µε αφορµή την πανδηµία του κορωνοϊού.
Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί ακόµα,
θα ήθελα να τονίσω ότι το φθινόπωρο του
2021 θα είναι πιο δύσκολο από αυτό του περασµένου έτους. ∆ιότι η εξίσωση «ανοιχτή
κοινωνία και κορωνοϊός» δεν είναι εύκολη
και θα χρειαστούν πολλές διορθωτικές κι-

Άρθρο
του
∆ρ Αθανάσιου Εξαδάκτυλου
Πλαστικού χειρούργου
Προέδρου ΠΙΣ

Αν κάτι µάς δίδαξε η πανδηµία, αυτό
ήταν ότι χρειαζόµαστε σύγχρονες και οργανωµένες υπηρεσίες υγείας σε όλες τις βαθµίδες… Ειδικά δε σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας τίθεται ζήτηµα
άµεσης παρέµβασης της Πολιτείας για να
αποκτήσει επιτέλους η χώρα µας ένα υποστηρικτικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στις
προτάσεις που έχει καταθέσει από πέρσι ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).
Αλλά και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας (ΕΣΥ) χρειάζονται άµεσα µεταρρυθµίσεις που µεταξύ άλλων να ενσωµατώνουν
τον ιδιωτικό τοµέα µε τον δηµόσιο. Ο ΠΙΣ
έχει καταθέσει και για αυτό το εγχείρηµα
προτάσεις από το 2019 χωρίς να έχει υπάρξει κάποιος σχετικός διάλογος ή εξελίξεις…
Η πανδηµία ανέδειξε εξάλλου, την υποχρεωτικότητα των εµβολιασµών ώστε να
µην υπάρχουν τον 21ο αιώνα διλήµµατα για ένα τόσο σοβαρό θέµα δηµόσιας
υγείας. Το θέµα αυτό έπρεπε να έχει ξε-

Το φθινόπωρο του 2021
θα είναι πιο δύσκολο από
αυτό του περασµένου
έτους. ∆ιότι η εξίσωση
«ανοιχτή κοινωνία και κορωνοϊός» δεν είναι εύκολη
και θα χρειαστούν πολλές
διορθωτικές κινήσεις για
να ανταπεξέλθουµε µε επιτυχία.

νήσεις για να ανταπεξέλθουµε µε επιτυχία.
Την ίδια ώρα, το ζητούµενο ποσοστό εµβολιασµένων στην χώρα µας, που πρέπει να
ξεπεράσει τα 8,5 εκατοµµύρια πλήρως εµβολιασµένων πολιτών για να θεωρήσουµε
ότι έχει δηµιουργηθεί ένα τοίχος άµυνας κατά του SARS-CoV-2 , είναι άλλη µια δύσκολη
«άσκηση». Μία άσκηση η οποία δεν µπορεί
να επιλυθεί αν δεν εµπλακούν και οι ιδιώτες γιατροί στη διαδικασία. Όλο το ιατρικό
δυναµικό της χώρας πρέπει να συµµετάσχει
στην προσπάθεια και ειδικά οι ιδιώτες παιδίατροι. Οι τελευταίοι είναι οι µόνοι που µπορούν να πείσουν τους γονείς για την ασφάλεια και την αναγκαιότητα εµβολιασµού των
εφήβων άνω των 12 ετών πριν ανοίξουν τα
σχολεία, αλλά και να διεκπεραιώσουν τους
εµβολιασµούς στα παιδιά αυτά µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα χωρίς γραφειοκρατικά κολλήµατα και καθυστερήσεις.
Η πανδηµία µάς δίδαξε ότι πρέπει ανά πάσα στιγµή να είµαστε έτοιµοι για διορθωτικές κινήσεις, εκσυγχρονισµό και βελτιώσεις που θα προστατεύσουν τους πολίτες
της χώρας. Το ερώτηµα που καλούµαστε
να απαντήσουµε τώρα είναι «αν πήραµε
το µάθηµά µας;…».
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Οι «πράσινες» επενδύσεις,
εργαλείο για την κλιµατική και την πανδηµική κρίση
Το ζητούµενο είναι διττό: αφενός µεν η
βραχυπρόθεσµη στήριξη της οικονοµίας,
εργαζοµένων και επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη. Αυτή όµως δεν µπορεί να γίνει σε
βάρος του µεσοπρόθεσµου σχεδιασµού,
για τη µεταρρύθµιση και µετεξέλιξη της
ελληνικής οικονοµίας και του παραγωγικού ιστού της χώρας. Τα επόµενα χρόνια οι
διαθέσιµοι σηµαντικοί πόροι για τη χώρα
µας, µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και του
νέου ΕΣΠΑ, θα δώσουν µοναδική ευκαιρία
ανάπτυξης µε προσανατολισµό τις «πράσινες» επενδύσεις, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, τις καινοτοµίες και τις σύγχρονες
υποδοµές. Αυτό, όµως, που αποτελεί την
πιο ουσιαστική προϋπόθεση ανάκαµψης
είναι η αλλαγή νοοτροπίας: οικονοµία της
γνώσης, ευελιξία, προσαρµοστικότητα σε
έναν κόσµο που έχει ήδη αλλάξει δραµατικά από αυτόν των αρχών του 21ου αιώνα.

Άρθρο
του
Άγι Παπαδόπουλου
Προέδρου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η πανδηµία εξακολουθεί να επηρεάζει την οικονοµική δραστηριότητα παγκοσµίως, µε έναν τρόπο απρόβλεπτο και
διαφοροποιηµένο από αυτόν των θεµελιωδών µεγεθών της οικονοµίας. Ήδη πριν
από το ξέσπασµά της η ψηφιοποίηση και
η ανακατανοµή της παραγωγής στον κόσµο είχαν δροµολογήσει αλλαγές, που
θα επηρεάσουν τον τρόπο που ζούµε και
δραστηριοποιούµαστε. Οι αλλαγές αυτές τώρα επιταχύνονται, αν και όχι οµοιόµορφα σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και όχι παντού µε την ίδια ένταση.
Παράλληλα, η κλιµατική κρίση, την οποία
δεν µπορούν πλέον να αγνοούν ούτε και
οι σκεπτικιστές, συνιστά την πιο σοβαρή
πρόκληση όχι απλώς για ένα πιο βιώσιµο
µέλλον για τις κοινωνίες και τις οικονοµίες
µας, αλλά για την ίδια την επιβίωσή µας.
Η ξηρασία και οι πρωτοφανείς φωτιές
του φετινού καλοκαιριού, από την Καλιφόρνια ως την Εύβοια, το έδειξαν µε τραγικό τρόπο, όπως άλλωστε και οι πληµµύρες στη Γερµανία.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα έργα υποδοµής
για την ύδρευση, την άρδευση και την αντιπληµµυρική προστασία σε όλη την χώρα,
απαιτείται ο επαναπροσδιορισµός της φιλοσοφίας τους. Αφενός µεν πρέπει να µπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ πιο έντονα,
δυστυχώς όχι τόσο «ακραία» πλέον, φαινόµενα, αφετέρου πρέπει να έχουν ένα πολύ
µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος των αρµόδιων υπουργείων, των περιφερειών αλλά
και των εµπλεκόµενων ιδιωτικών φορέων είναι καθοριστικός. Πρέπει να τεθούν
στόχοι φιλόδοξοι, που να οδηγήσουν τη
χώρα στο δεύτερο µισό του 21ου αιώνα,
αλλά και ρεαλιστικοί, ώστε να υλοποιηθούν εγκαίρως. Κι είναι αλήθεια ότι γίνονται σηµαντικά βήµατα προόδου. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς ότι για πρώτη φορά υλοποιούνται έργα υδροδότησης µέσω Σ∆ΙΤ,
µε πρώτο στη σειρά αυτό του Χαβρία στη
Χαλκιδική, που περιλαµβάνει το οµώνυµο
φράγµα, το διυλιστήριο νερού και το δίκτυο διανοµής, ένα πολύ σπουδαίο έργο
για µία από τις πιο σηµαντικές τουριστικές
περιοχές της χώρας, στη διεκδίκηση του
οποίου συµµετέχει µε µεγάλο κοινοπρακτικό σχήµα και η ΕΥΑΘ.
Η εταιρεία µας, µε έναν κύκλο εργασιών 72

Η εταιρεία µας, µε έναν κύκλο εργασιών 72 εκατ. ευρώ
το 2020, «τρέχει» αυτήν τη
δύσκολη περίοδο επενδυτικό
πρόγραµµα 83 εκατ. ευρώ, µε
έργα µείζονος σηµασίας για
το οικοσύστηµα της ευρύτερης περιοχής
εκατ. ευρώ το 2020, «τρέχει» αυτήν τη δύσκολη περίοδο επενδυτικό πρόγραµµα 83
εκατ. ευρώ, µε έργα µείζονος σηµασίας για
το οικοσύστηµα της ευρύτερης περιοχής.
Αναβαθµίζουµε περιβαλλοντικά κι ενεργειακά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, διενεργούµε «πράσινο»
διαγωνισµό καινοτοµίας σε συνεργασία µε
την ΕΕΣΥΠ και το MITEF Greece, βελτιώνουµε ενεργειακά την εγκατάσταση βιολογικού
καθαρισµού στις τουριστικές περιοχές της
Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνουµε τον τηλεέλεγχο στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης,
µετασχηµατιζόµαστε ψηφιακά και δουλεύουµε στην κατεύθυνση της µείωσης του
ενεργειακού – ανθρακικού µας αποτυπώµατος κατά 50% µέχρι το 2030.
Κλιµατική κρίση και βιωσιµότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το νερό. Με την
αύξηση των διαθέσιµων ποσοτήτων νερού αλλά και την πιο ορθολογική παραγωγή του για την κάλυψη των αυξηµένων
µελλοντικών αναγκών της περιοχής µε την
επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού του Αλιάκµονα, τη µείωση των
απωλειών και των παράνοµων υδροληψιών, τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του συστήµατος υδροδότησης θέτουµε ως στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας
µε παράλληλη µείωση του υδατικού αποτυπώµατός µας κατά 20% µέχρι το 2030.
Η εξέλιξη από τη γραµµική οικονοµία στην
κυκλική και η αντιµετώπιση της κλιµατικής
κρίσης θέλουν χρόνο, στρατηγικό σχεδιασµό
και µεθοδική υλοποίηση. Σε αυτήν την προοπτική δουλεύουµε στην ΕΥΑΘ, µε επίκεντρο
πάντα τον άνθρωπο και την ευζωΐα του.
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Οι αµερικανικές εταιρείες ανοίγουν
το δρόµο των επενδύσεων
στη Θεσσαλονίκη
Βρισκόµαστε σε µια ιδιαίτερα κρί-

Θεωρώ βέβαιο, ότι στο επόµενο διάστηµα θα δροµολογηθεί ένας νέος
κύκλος επιχειρηµατικών συµφωνιών
και επενδύσεων µε ένα ευρύ πλαίσιο
κλάδων να µπαίνουν στο στόχαστρο.
Πυλώνες αυτής της επενδυτικής δυναµικής θα αποτελέσουν η Τεχνολογία, η καινοτοµία στο χώρο της Υγείας, η Βιοµηχανία, το Real Estate, οι
Υποδοµές, η Ενέργεια και οι Ιδιωτικοποιήσεις.

σιµη συγκυρία για την ελληνική κοινωνία
και οικονοµία, µε επιτακτική να φαντάζει η ανάγκη για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγήσουν
τη χώρα σε µια αναπτυξιακή προοπτική.
Τόσο η πολιτική ηγεσία της χώρας, όσο
και η επιχειρηµατική κοινότητα, απαιτείται να ενώσουν δυνάµεις σε ένα µείγµα συνδυαστικής δράσης και στρατηγικού σχεδιασµού που να αντιλαµβάνεται
πλήρως τις απαιτήσεις των καιρών και
να τοποθετεί την ελληνική οικονοµία και
επιχειρείν δυναµικά στο παγκόσµιο οικοσύστηµα.

Η Θεσσαλονίκη αλλά και η Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, αποδεικνύουν µε τον πιο

Η πιστή εφαρµογή ενός µεταρρυθµιστικού πλαισίου µε άξονες τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, τον εξορθολογισµό της φορολογικής πολιτικής, την έµφαση στην ποιοτική αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν τις συνθήκες προσέλκυσης σηµαντικών επενδύσεων. Παράλληλα όµως
πρέπει να δροµολογηθεί και να επικοινωνηθεί ορθά η προσήλωση της χώρας
στην αλλαγή και την υιοθέτηση ενός βιώσιµου και κυκλικού παραγωγικού µοντέλου µε όραµα και στρατηγική.
Η εξέλιξη της πανδηµίας, σε κάθε περίπτωση, έχει δηµιουργήσει νέες µεταβλητές, πέραν του υγειονοµικού πεδίου,
αναπροσαρµόζοντας πολλές από τις
επενδυτικές στρατηγικές επιλογές παγκοσµίως. Η Ελλάδα, διατηρώντας τα
στρατηγικά πλεονεκτήµατά της και σε
συνδυασµό µε τη βούληση της πολιτικής
ηγεσίας έχει θέσει τις βάσεις για ευοίωνες προοπτικές. Βρισκόµαστε σε κεντρικό σηµείο του κάδρου ως επενδυτικός
προορισµός µε την τεχνολογία και καινοτοµία να αποτελούν αιχµές του αναπτυξιακού δόρατος. Έχουµε σαφές δείγµα, από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες
αµερικανικών πολυεθνικών, οι οποίες
έχουν στόχευση αλλά και µια στρατηγική διεύρυνσης της επενδυτικής τους τοποθέτησης.

Η Θεσσαλονίκη αλλά και η
Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα,
αποδεικνύουν µε τον πιο εµφατικό τρόπο, ότι µπορούν να
αποτελέσουν έναν επενδυτικό
προορισµό υψηλής προστιθέµενης αξίας και δυναµικής, µε
τις αµερικανικές εταιρείες να
ανοίγουν τον δρόµο

Άρθρο
του
Νικολάου Μπακατσέλου
Πρoέδρου Ελληνο-Αµερικανικού
Εµπορικού Επιµελητηρίου

εµφατικό τρόπο, ότι µπορούν να αποτελέσουν έναν επενδυτικό προορισµό υψηλής προστιθέµενης αξίας και δυναµικής,
µε τις αµερικανικές εταιρείες να ανοίγουν τον δρόµο και να στέλνουν το µήνυµα και για άλλους επίδοξους επενδυτές.
Τα οικονοµικά οφέλη είναι τεράστια για
την οικονοµία, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται θέσεις εργασίας εξειδικευµένου
και υψηλού επιπέδου.
Ως Επιµελητήριο διαπιστώνουµε την
ισχυρή βούληση των αµερικανικών εταιρειών να ενταθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είµαι πεπεισµένος ότι σύντοµα θα έχουµε
και νέες ανακοινώσεις που θα επιβεβαιώσουν αυτή τη δυναµική.

Εγκαταστείστε τώρα
το ωρολόγιο
παρουσιολόγιο για
την επιχείρησή σας

2310 231557
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Η εξωστρέφεια η µοναδική βιώσιµη
λύση για την ελληνική οικονοµία
Οι παθογένειες του ελληνικού πολιτικοοικονοµικού γίγνεσθαι είναι γνωστές
σε όλους, εντός και εκτός της χώρας. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές, οι οποίες µε την κατάλληλη στρατηγική δύνανται να µετουσιώσουν τη χώρα
µας στο βασικότερο οικονοµικό πυλώνα
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουµε τα λάθη του
παρελθόντος, αλλά είναι ακόµη σηµαντικότερο να κοιτάµε στο µέλλον. Και το µέλλον της Ελλάδας είναι στην παραγωγή και
στις εξαγωγές. Οφείλουµε να εστιάσουµε
σε αυτούς τους άξονες και να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα που συνεχίσουν να
αποτελούν τροχοπέδη στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας όπως η υπερφορολόγηση
και η ελλιπής χρηµατοδότηση. Παραδείγµατος χάριν το 22% των αιτήσεων που
υποβάλλουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα για δάνειο απορρίπτεται, τη
στιγµή που ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε µόλις 8%. Το µεγάλο στοίχηµα της Ελλάδας είναι να καταφέρουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν εξωστρεφείς.

info

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη µοναδική βιώσιµη λύση για την ελληνική οικονοµία. Παρά τα σηµαντικά προσκόµµατα, την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές εξαγωγές αυ-

σµός αλλάζει τα δεδοµένα. Μία επιχείρηση που δεν θα είναι σε θέση να συµµετέχει
σε ψηφιακές εκθέσεις, δεν θα επενδύει σε
ενέργειες ψηφιακού µάρκετινγκ και δεν θα
εστιάζει στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής της, κάποια στιγµή θα καταστεί µη
ανταγωνιστική και θα βγει από την αγορά.
Το ίδιο ισχύει µε τους δείκτες περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης. Οι
πελάτες και οι συνεργάτες µας στο εξωτερικό, µας ρωτάνε διαρκώς για τις δράσεις
και τις πολιτικές που ακολουθούµε στους
τοµείς αυτούς.

Άρθρο
του
Γιώργου Κωνσταντόπουλου
Προέδρου ΣΕΒΕ

ξήθηκαν κατά 45,0%, ενώ στο α’ εξάµηνο
2021 ήταν αυξηµένες κατά 25,6% συγκριτικά µε το α’ εξάµηνο 2020. Η επόµενη δεκαετία όµως θα είναι ακόµη πιο απαιτητική, ο διεθνής ανταγωνισµός εντεινόµενος
και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά στις
αλλαγές αυτές. Ο ψηφιακός µετασχηµατι-

Η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας και
δη της Βόρειας Ελλάδας θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες. Η µετάβαση της οικονοµίας της ∆υτικής Μακεδονίας στη µεταλιγνιτική εποχή, η ανάπτυξη της Θράκης, η αξιοποίηση αναπτυξιακών εργαλείων όπως το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης και η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσουν σηµεία κλειδιά στην αναπτυξιακή πορεία της
Βόρειας Ελλάδας. Με λίγα λόγια χρειαζόµαστε ένα σύγχρονο παραγωγικό µοντέλο
επικεντρωµένο σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, ώστε µε
την ορθή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και
του Ταµείου Ανάκαµψης, να θέσουµε τις
βάσεις για µία σύγχρονη παραγωγική και
εξωστρεφή οικονοµία.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μαλλιάρης Παιδεία» το µυθιστόρηµα του
Γιάννη Μπελενιώτη «Το Τελικό Ξεκαθάρισµα». Πρόκειται για ένα πολιτικό θρίλερ που εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και αφορά µια υπόθεση
διαφθοράς µε έντονο παρασκήνιο.
Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης: «Ο Παπανικολάου ρούφηξε τον καφέ του και έφυγε βιαστικά για την Αγία Σοφία. Ανέβηκε τον πεζόδροµο
χαζεύοντας µικρά µουσικά σχήµατα να γρατζουνούν χορδές και νεαρές
παρέες στα παγκάκια µε πλαστικά ποτήρια καφέ στα χέρια να γελούν.
Παρά το αισιόδοξο σκηνικό το άγχος κυρίευε τα µέσα του για το πού
µπορεί να οδηγούσε αυτή η υπόθεση, που όσο προχωρούσε του θύµιζε
συνωµοτικό θρίλερ. Είχε αποφασίσει να µιλήσει στον ∆ηµητρίου, ώστε
να αποδεσµευτεί.
Ηλεκτρονικές παραγγελίες στο www.malliaris.gr

Κατοχύρωση
.gr Domain Name
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Ανάπτυξη µε συγκεκριµένη βιοµηχανική
πολιτική για την παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων
προϊόντων και υπηρεσιών
εται ως µια σαφής τάση αποβιοµηχάνισης
της Ελληνικής οικονοµίας και µετασχηµατισµού της σε µια οικονοµία υπηρεσιών.
Άρα, µετά από δυο σηµαντικές κρίσεις,
υποστηρίζουµε ότι χρειάζεται πλέον µια
εθνική βιοµηχανική πολιτική.

Άρθρο
του
Αθανασίου Σαββάκη
Προέδρου
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την ανασυγκρότηση της
παραγωγικής βάσης της χώρας και τη δηµιουργία νέων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων βιοµηχανικής
πολιτικής, που θα υποβοηθήσουν καταλυτικά στην παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων προϊόντων και υπηρεσιών. Τούτο διότι η απουσία συγκεκριµένης βιοµηχανικής
πολιτικής τα τελευταία 40 χρόνια έχει προκαλέσει σηµαντική αποβιοµηχάνιση της
χώρας και µας έχει οδηγήσει στην αναζήτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου για
την πατρίδα µας.
Για µας στον ΣΒΕ, η άσκηση βιοµηχανικής
πολιτικής στη χώρα µας, τουλάχιστον τα
τελευταία 30 χρόνια, κατά κοινή οµολογία,
εξαντλείται στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων
και προγραµµάτων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αρκετές µάλιστα έρευνες επιβεβαιώνουν την απουσία συγκεκριµένης βιοµηχανικής πολιτικής στη χώρα, ενώ ποσοτικά στοιχεία, όπως η διαρκής υποχώρηση
του µεριδίου της µεταποίησης στο σχηµατισµό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και στην απασχόληση, ερµηνεύ-

Μια εθνική βιοµηχανική πολιτική είναι
απαραίτητη, διότι µέσω αυτής:
1. 1. θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρµογές που πρέπει να υιοθετηθούν
από τις επιχειρήσεις, και οι οποίες θα
τις καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, και,
2. θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ, για
την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω)
συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της
χώρας, και για την επαναφορά της βιοµηχανίας και της µεταποίησης στο επίκεντρο
των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόµε-

νη µέρα», θα πρέπει να ισχύσουν συγκεκριµένοι άξονες πολιτικής. Κατά τον ΣΒΕ
αυτοί είναι:
1. Η επαναβιοµηχάνιση της χώρας, µε κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και παραγωγής διεθνώς εµπορεύσιµων προϊόντων από τις υφιστάµενες
υγιείς µεταποιητικές επιχειρήσεις.
2. Η άνοδος των επενδύσεων, και ειδικά
των παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να γίνει πράξη µε κίνητρα και ευελιξία στο περιβάλλον υλοποίησης.
3. Η δηµιουργία νέων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.
4. Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για
την ανάπτυξη δράσεων καινοτοµίας,
µεταφοράς και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
5. Η ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση
του µοντέλου της πράσινης ανάπτυξης
και πράσινης οικονοµίας, που ως χώρα και ως επιχειρήσεις έχουµε τη δυνατότητα να εισάγουµε στον στρατηγικό µας σχεδιασµό.
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Σεπτέµβριος µε νέα
δεδοµένα
Ο Σεπτέµβριος της Θεσσαλονίκης
και της ∆ΕΘ είναι συνδεδεµένος µε τον οικονοµικό προγραµµατισµό της εκάστοτε
κυβέρνησης και το σχέδιο της για την ανάπτυξη. Η φετινή χρονιά όµως µας βρίσκει
όλους και όλες περισσότερο προβληµατισµένους.
Η συνεχιζόµενη υγειονοµική κρίση και η
ολοένα ισχυρότερη κλιµατική κρίση δηµιουργούν αβεβαιότητα και προκλήσεις που
υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής που
εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, ξεπερνούν τα
όρια οικονοµίας και κοινωνίας.
Η υγειονοµική κρίση αφήνει δύο σοβαρά
διδάγµατα. Πρώτον, την ανάγκη ισχυρής
πολιτείας που να εξασφαλίζει τη δηµόσια
υγεία για όλους καθώς και ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνικής και υγειονοµικής προστασίας, που φυσικά περιλαµβάνει τον εµβολιασµό και την ιχνηλάτηση αλλά και την
ενίσχυση της πρωτοβάθµιας υγείας και
τις κοινωνικές δοµές. ∆ιότι η επίκληση της
ατοµικής ευθύνης δεν µπορεί να αντικαταστήσει τις υποχρεώσεις της πολιτείας και
τις δηµόσιες πολιτικές.
∆εύτερον, την προτεραιότητα του επιστηµονικού λόγου και του κοινωνικού, καθολικού συµφέροντος έναντι των συµφερόντων
των πολιτικών προσώπων. Η κυβέρνηση και
ο πρωθυπουργός παραδέχθηκαν ότι δεν
έλαβαν υπόψη τους επιστήµονες για την
τραγική εξέλιξη της πανδηµίας στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο έγινε µε τις εξαγγελίες στο
πεδίο του τουρισµού, πέρσι και φέτος, ή µε
το άνοιξε – κλείσε της αγοράς, που ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη υπέφερε από τις κυβερνητικές αστοχίες και παλινωδίες.
Ταυτόχρονα οι πυρκαγιές του φετινού Αυγούστου επιβεβαίωσαν την υπαρκτή κλιµατική κρίση, που έχουν όλοι πλέον στο λεξιλόγιο τους, αλλά µας οδηγούν στα ίδια
συµπεράσµατα:
Στην αξία των δηµόσιων πολιτικών, όπως
της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών
και της επιχειρησιακής ικανότητας της πυ-

Άρθρο
του
Σωκράτη Φάµελλου
Τοµεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία

Μία ισχυρή πολιτεία µε σχέδιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει πράξη το
κοινό µας σύνθηµα «Κανείς
να µην µείνει πίσω»

ρόσβεσης, που αποδείχθηκε ότι υποβαθµίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά
και της ευθύνης της πολιτείας να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει την αποκατάσταση και αναγέννηση περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονοµίας στις καµένες εκτάσεις.
Η ατοµική ευθύνη δεν αρκεί εφόσον πρόκειται για µια βιβλική περιβαλλοντική καταστροφή και δεκάδες χιλιάδες καθηµαγµένους επαγγελµατίες, όλων των τοµέων
της οικονοµίας.

Τα ίδια ερωτήµατα τίθενται και για το
οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα δυναµώσει την ελληνική
πολιτεία και την ανθεκτικότητά της για
τις επερχόµενες κρίσεις; Θα ανασχεδιάσει το Ταµείο Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ για
να είναι ανθεκτική και βιώσιµη η ελληνική οικονοµία και κοινωνία συνολικά; Έχει
ένα σχέδιο ανάπτυξης που να παραλαµβάνει και τη Θεσσαλονίκη, η οποία µέχρι
σήµερα απουσιάζει εκκωφαντικά από το
Ταµείο Ανάκαµψης; Ή απλώς το Μαξίµου
θα ικανοποιεί αιτήµατα λίγων ενδιαφεροµένων, χωρίς σχέδιο και προτεραιότητες;
Μία ισχυρή πολιτεία µε σχέδιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει πράξη
το κοινό µας σύνθηµα «Κανείς να µην µείνει πίσω».
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85η ∆ΕΘ:
Τιµώντας την Ελλάδα, τιµάµε τους ανθρώπους και
τους καθηµερινούς αγώνες τους
έρχονται καλύτερες µέρες.
Σ’ αυτή τη διετή διακυβέρνηση της απώλειας, όπου επί δύο χρόνια χάνονται δικαιώµατα, δάση, δηµόσιος πλούτος, δηµόσια
ασφάλεια, δηµοκρατικά κεκτηµένα και εν
τέλει άνθρωποι, ο Πρωθυπουργός αναµένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη όπως
έφυγε µετά κι από την τελευταία επίσκεψή του: γυµνός από ενσυναίσθηση, γυµνός
από ιδέες. Στον επιτελικό του µικρόκοσµο
είναι αισθητά µονάχα όσα καταγράφονται
στον παραµορφωτικό καθρέφτη της κυβερνητικής προπαγάνδας.

Άρθρο
της
∆ώρας Αυγέρη
βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης &
Αν. Τοµεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η διοργάνωση της φετινής ∆ΕΘ
αποτελεί ένα στοίχηµα ανάκαµψης για τη
Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, αλλά
µας βρίσκει λιγότερους. ∆εν είναι µαζί µας
και οι χιλιάδες συνάνθρωποί µας που χάθηκαν στα θανατηφόρα κύµατα της πανδηµίας.
Γι’ αυτούς τους χιλιάδες συµπολίτες µας
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα παραφερνάλιά της ό,τι είχαν να πουν το είπαν. Κι
αυτά που είπαν, είναι ανάξια λόγου. Γιατί
η εγκληµατική αποτυχία τους να διαχειριστούν την πανδηµία είναι ταυτόσηµη µε
την ανικανότητά τους να διαχειριστούν το
µετά· την κάθε επόµενη µέρα κάθε απώλειας. ∆εν νιώθουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν
κυβερνούν, µονάχα εξουσιάζουν και συρρικνώνουν την όποια ελπίδα υπήρχε πως

νους κι εργάτες , δηλαδή όλους εκείνους
που βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή της
πανδηµικής καθηµερινότητας. Αποδείχθηκε πως χωρίς αυτούς δεν µπορεί να στηθεί
στα πόδια της η οικονοµία. Χωρίς αυτούς
δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Χωρίς αυτούς
δεν νοηµατοδοτείται καµία καινοτοµία και
παραγωγική διεύρυνση. Τιµώντας την Ελλάδα στην εφετινή ∆ΕΘ, τιµούµε ουσιαστικά τους ανθρώπους της και τους δεσµούς
ανάµεσά τους.

Η πλειοψηφία των πολιτών έχει καταλάβει πλέον ότι δεν έρχονται καλύτερες µέρες ούτε για τη Θεσσαλονίκη ούτε για την
Ελλάδα. Έρχεται απλώς ένας πλασιέ ιδιωτικών συµφερόντων που παριστάνει έναν
πρωθυπουργό που παριστάνει τον νικητή.
Όµως, το µέλλον µας δεν είναι παράσταση
για έναν ρόλο. Το µέλλον µας είναι συλλογική υπόθεση.

Η νεοφιλελεύθερη συµµόρφωση της κοινωνίας την οποία επιχειρεί το µητσοτακικό σύστηµα εξουσίας δεν µπορεί να σπάσει αυτούς τους δεσµούς. Κι ούτε αυτοί οι
δεσµοί µπορούν να αντικατασταθούν από
χορηγούς κι άλλους πολιτικούς καιροσκόπους και κερδοσκόπους. Γιατί, αυτοί οι δεσµοί πλέκονται µε την κουλτούρα αλληλεγγύης, το δηµοκρατικό φρόνηµα, τη αίσθηση συλλογικής µοίρας, την πολιτιστική ταυτότητα του ελληνικού λαού κι όλων
όσων αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.

Η 85η ∆ΕΘ είναι αφιερωµένη στην Ελλάδα: το παρελθόν, το παρόν, το µέλλον της.
Άρα, εκ των πραγµάτων οφείλει να µιλήσει για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές,
τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους
µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, τους ανθρώπους του εµπορίου, τους εργαζόµε-

Να παραµείνει η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα µια επικράτεια πολιτισµού και ανθρωπισµού. Στη ∆ΕΘ που συµπίπτει µε τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση δεν
υπάρχει κάτι κρισιµότερο απ’ αυτά για να
εκθέσουµε στον κόσµο που µας πίστεψε
και µας ακολουθεί.
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Θεσσαλονίκη:

Προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης στην post-Covid εποχή
Έπειτα από ενάµιση σχεδόν χρόνο µέτρων προστασίας, αναστολής οικονοµικής
δραστηριότητας ολόκληρων κλάδων και
αυστηρών lockdown, η πανδηµία που χτύπησε ολόκληρο τον πλανήτη αλλάζοντας
µε βίαιο τρόπο οικονοµικούς – κοινωνικούς
συσχετισµούς δεκαετιών, φαίνεται να βρίσκεται στο τέλος της. Η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα έδωσε τη λύση -κόντρα
στους δύσπιστους- µε τη µορφή των εµβολίων και οι περισσότερες χώρες του πλανήτη χτίζουν αυτή τη στιγµή τείχη ανοσίας,
προσφέροντας τα σωτήρια αυτά εµβόλια
στους πολίτες τους.
Ο εµβολιασµός στη χώρα µας προχωρά
µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς και πλέον το βλέµµα όλων είναι στραµµένο στην
επόµενη µέρα. Τα έκτακτα µέτρα, το αναγκαίο πάγωµα ολόκληρων οικονοµικών
και εµπορικών δραστηριοτήτων δηµιούργησε πληγές στον οικονοµικό – κοινωνικό ιστό της χώρας, πληγές που πρέπει να
επουλωθούν άµεσα µε ζητούµενο η χώρα µας να περάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ρυθµούς βιώσιµης ανάπτυξης. Η
Θεσσαλονίκη, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη
στην Ελλάδα, είναι αναγκαίο να κινηθεί µε
ακόµα πιο γρήγορο βηµατισµό, καθώς πέρα από τις συνέπειες της πανδηµίας που
οφείλουν να αναστραφούν, η πόλη πρέπει
να ξεπεράσει τις πολύ δυσµενέστερες συνέπειες που άφησε στο σώµα της η δεκα-

Άρθρο
του
Βασίλη Γεωργιάδη
Προέδρου Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος/
τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας

ετία της κρίσης και να ανακτήσει το ρόλο
που της αναλογεί στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων.
Το ταµείο ανάκαµψης σε συνδυασµό µε
άλλα ευρωπαϊκά και όχι µόνο αναπτυξιακά
προγράµµατα αποτελούν χρυσή ευκαιρία
τη δεδοµένη χρονική στιγµή για να χρηµατοδοτηθούν έργα και δράσεις, τα οποία θα
αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης και οικονοµικής ευηµερίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η βελτίωση των υποδοµών της,
το µετρό, το αεροδρόµιο, το λιµάνι, τα σι-

δηροδροµικά δίκτυα και η νέα περιφερειακή flyover, θα αναβαθµίσουν τον ρόλο της
πόλης στην περιοχή των Βαλκανίων και θα
τη µετατρέψουν σε εµπορικό σταυροδρόµι. Τα έργα ανάπλασης και οι παρεµβάσεις
σε επίπεδο γειτονιάς θα βελτιώσουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής των δηµοτών, θα
κάνουν την πόλη περισσότερο προσβάσιµη και θα τονώσουν την εµπορική-οικονοµική δραστηριότητα των εν λόγων περιοχών. Τέλος, σηµαντικές δράσεις µπορούν
να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα του ψηφιακού µετασχηµατισµού και των smart
cities, παρεµβάσεις οι οποίες θα έχουν
άµεσο αντίτυπο στη ζωή των πολιτών και
την ποιότητα αυτής
Για την υλοποίηση όµως των παραπάνω,
απαραίτητη είναι η απρόσκοπτη – ανεµπόδιστη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των εµπλεκόµενων οικονοµικών και παραγωγικών φορέων, ώστε να
αντιµετωπίζονται έγκαιρα τα εµπόδια που
προκύπτουν από την ελληνική γραφειοκρατική µηχανή και να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση
των διαθέσιµων κονδυλίων. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει κι άλλο
χρόνο. Μόνο µέσα από στοχευµένη και µεθοδική δουλειά θα καταφέρει να αξιοποιήσει το αναπτυξιακό momentum που της
παρουσιάζεται και να αποκτήσει το ρόλο
που της αξίζει.
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Η µετά κορωνοϊό εποχή
της οικονοµίας
ριξη των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας, θα απαιτηθεί, επιπρόσθετος προσεκτικός σχεδιασµός, ώστε να υποστηριχθεί και η περίοδος «ανάρρωσης» της οικονοµίας, µετά την απόσυρση των εν λόγω
µέτρων.
Είναι απαραίτητο να υπάρξουν στοχευµένες παρεµβάσεις, που θα βοηθήσουν
τις επιχειρήσεις να σταθούν γρηγορότερα στα πόδια τους και να διατηρήσουν
όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Η επανεκκίνηση της οικονοµίας πρέπει να
συνδεθεί µε τη µετάβαση σε ένα νέο περισσότερο διαφοροποιηµένο και ανθεκτικό παραγωγικό µοντέλο.
Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας,
µπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή
την προσπάθεια, εφόσον αντιµετωπιστούν
µια σειρά από προβλήµατα που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή τους δυναµική.
Μεταξύ των κυριότερων είναι η δυσκολία
πρόσβασης σε χρηµατοδότηση µε ανταγωνιστικό κόστος από το τραπεζικό σύστηµα, η έλλειψη σύγχρονων δεξιοτήτων,
καθώς και το υψηλό κόστος που δηµιουργούν στην επιχειρηµατικότητα θεσµικά
εµπόδια, όπως η γραφειοκρατία, η πολυνοµία, η καθυστέρηση στην απονοµή της
δικαιοσύνης κ.ά.

Άρθρο
της
Αναστάσιου Καπνοπώλη
Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης

Στον απόηχο – ελπίζουµε – µιας
πρωτόγνωρης υγειονοµικής κρίσης, οι
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜµΕ, προσπαθούν να ξαναβρούν το βηµατισµό τους
και να προσαρµοστούν σε µια νέα πραγµατικότητα.
Παρά το γεγονός πως η πολιτεία έχει λάβει
αρκετά µέτρα µέχρι τώρα, για την υποστή-

Ένα ακόµη µεγάλο θέµα, αφορά στο χρέος που δηµιουργήθηκε στη δεκαετή κρίση της και συσσωρεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Με τις παρεµβάσεις
που έχει υλοποιήσει ως τώρα η κυβέρνηση, όπως οι ρυθµίσεις οφειλών και το
πρόγραµµα Γέφυρα, παρέχεται µια ανάσα στους οφειλέτες, για όσο διαρκεί η
πανδηµία. Ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν είναι αρκετά για να αντιµετωπιστεί οριστικά ο κίνδυνος εκτόξευσης του ιδιωτικού
χρέους.
Ως επιµελητηριακή κοινότητα καταθέσαµε εγγράφως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το

αίτηµα για αποµείωση του χρέους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, στο
πλαίσιο αντίστοιχης «συγχώρεσης» χρεών
των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηµα το οποίο θα πρέπει να εισακουστεί.
Παράλληλα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας είναι µια εξαιρετική ευκαιρία, για να επιτύχουµε το στόχο του παραγωγικού µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας. Μια µοναδική ευκαιρία για
τη χώρα να πραγµατοποιήσει το «επενδυτικό άλµα», που χρειάζεται.

Tο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είναι µια εξαιρετική ευκαιρία,
για να επιτύχουµε το στόχο
του παραγωγικού µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας

Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν εξαρτάται µόνο από την παροχή
κινήτρων. Εξαρτάται από το αν θα καταφέρουµε να διαµορφώσουµε ένα επιχειρηµατικό και επενδυτικό περιβάλλον, το
οποίο θα χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία,
προβλεψιµότητα, ποιοτική λειτουργία της
διοίκησης και των θεσµών.
Σήµερα, η Ελλάδα καλείται ξανά να βρει
το δρόµο εξόδου από µια µεγάλη κρίση.
Πρόκειται για µια προσπάθεια που απαιτεί όραµα, σχέδιο και συνένωση δυνάµεων. Ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας, έχοντας αντέξει στις πιέσεις, είναι
έτοιµος να ανταποκριθεί στη νέα εθνική
πρόκληση: αυτή που αφορά την ταχύρρυθµη και διατηρήσιµη ανάπτυξη της
επόµενης µέρας
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Να ανοίξει η κουβέντα
για συνύπαρξη µε τον ιό
µιας έκτακτης ανάγκης.
Σε ένα σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι στην κουβέντα που είχε ανοίξει ή οποία πλέον δεν είναι τόσο ρεαλιστική και αναφέροµαι στην κουβέντα για
την µετά covid-19 εποχή. Η συγκεκριµένη
συζήτηση και µάλιστα σε κεντρικό επίπεδο θα ήταν ρεαλιστική εάν είχαµε ξεπεράσει την υγειονοµική κρίση ή εάν υπήρχε ασφαλής πρόβλεψη πότε θα απαλλαγούµε από τον ιό. Αυτή τη στιγµή όµως

∆ιανύουµε µια περίοδο που εµπερι-

Οι επαγγελµατίες χρειάζονται
ενίσχυση και κυρίως αυτό
που χρειάζονται για να επιβιώσουν είναι δουλειά, λειτουργώντας πάντα υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας της
δηµόσιας υγείας

έχει µεγάλες δυσκολίες, ως άσχηµο αποτέλεσµα των µέτρων περιορισµού της
πανδηµίας, αλλά και µια περίοδο που έχει
να µας διδάξει πάρα πολλά. Το σηµαντικότερο εάν συµπεριλάβουµε και τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, µε τις οποίες ευτυχώς ακόµη δεν έχει έρθει αντιµέτωπή η Θεσσαλονίκη, µας έχουν κοστίσει πολύ ακριβά όµως σαν χώρα, είναι
πως πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι.
Πρέπει ως κράτος να έχουµε πάντα δεσµευµένους πόρους για την περίπτωση

µε βάση τον αριθµό των κρουσµάτων
µόνο ουτοπική θα µπορούσα να την χαρακτηρίσω. ∆εδοµένης της εµπειρίας
που έχουµε αποκοµίσει το αυστηρό µέτρο των lockdown δεν είχε τα επιθυµητά
αποτελέσµατα ως προς τον περιορισµό
της πανδηµίας, την στιγµή που το πλήγµα
στην οικονοµία και την αγορά που επέφεραν είναι δυσβάσταχτο.
Ωστόσο, δεν µπορούµε να µείνουµε µε

Άρθρο

info

του
Μιχάλη Ζορπίδη
Προέδρου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης

τα χέρια σταυρωµένα καθώς ο ιός είναι
ακόµη εδώ και µάλιστα µεταλλαγµένος
και δυνατό. Βρισκόµαστε σε ένα σηµείο
που ο «εχθρός» δεν είναι πια τόσο άγνωστος και εµείς δεν είµαστε τελείως ανοχύρωτοι απέναντι του. Ως Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και εγώ ως
πρόεδρος του θεωρώ πως ήρθε η στιγµή για µια ειλικρινή συζήτηση η οποία θα
έχει ως αντικείµενο την συνύπαρξη µας
και φυσικά των επαγγελµατιών µε τον
κορωνοϊό. Θα πρέπει να συζητήσουµε
για το πώς θα αφήσουµε πίσω τον φόβο για τον ιό, αλλά και πως η πολιτεία θα
στηρίξει στοχευµένα τους επαγγελµατίες
ώστε να αντέξουν.
Οριζόντια µέτρα κατά του ιού και οριζόντιες χρηµατοδοτήσεις, µάλλον δηµιουργούν µεγαλύτερα προβλήµατα παρά προσφέρουν λύσεις. Οφείλουµε να δούµε τη
πραγµατική εικόνα, µε βάση αυτή την εικόνα να πραγµατοποιούνται οι παρεµβάσεις µας ως Επιµελητήριο στην κυβέρνηση και την πολιτεία και µε βάση αυτή την
εικόνα, πρέπει να ενηµερώνουµε και να
στηρίζουµε τους επαγγελµατίες µέλη µας.
Οι επαγγελµατίες χρειάζονται ενίσχυση
και κυρίως αυτό που χρειάζονται για να
επιβιώσουν είναι δουλειά, αύξηση του
τζίρου, λειτουργώντας πάντα υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας της δηµόσιας υγείας, που να µπορούν όµως να
εφαρµοστούν.

Στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης δηµοσιεύθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα έγκρισης
του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης µε τον καθορισµό χρήσεων γης, όρων και
περιορισµών δόµησης και την περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ. Με την έγκριση
ΕΠΣ θεσµοθετείται η χωρική ανάπτυξη της περιοχής επέµβασης ως Μητροπολιτικό
Πάρκο Παύλου Μελά µε δυνατότητα επανάχρησης των υφιστάµενων κτιρίων, στα
οποία αντιστοιχούν επιλεγµένες χρήσεις κεντρικών λειτουργιών.
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 70 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΕ∆Ε ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΤ

Ουσιαστική στήριξη σε µηχανικούς
και στον κατασκευαστικό κλάδο
Σηµαντικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των µηχανικών και του κατασκευαστικού
κλάδου, σε µια κρίσιµη για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας συγκυρία, αναµένονται
στο πλαίσιο της 85ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Ταµείου Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων (ΤΜΕ∆Ε) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα δοθούν µέσα τραπεζών
και βάσει της λειτουργίας και των εγγυήσεων
του Ταµείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε, δάνεια
σε τεχνικές εταιρείες και µηχανικούς.
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σύµπραξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
µε ιδιωτικό φορέα.
∆ηµιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε άµεσα από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) µετά
την υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας
µε το ΤΜΕ∆Ε, στις 17 Μαΐου 2021.
Στόχος του Ταµείου είναι να παρέχει εγγύηση
σε δάνεια που χορηγούν οι συνεργαζόµενες
τράπεζες, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δανεισµό για τις επιχειρήσεις του
Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου.
Μέσω του «Ταµείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ –
ΤΜΕ∆Ε» κάθε δικαιούχος µπορεί να λάβει
κεφάλαιο κίνησης, µέσω τραπεζικού δανεισµού, για ποσό έως 200.000€ µε το Ταµείο
να αναλαµβάνει µέρος του πιστωτικού κινδύνου παρέχοντας εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηµατοδότησης.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της προµήθειας εγγύησης, ως πρόσθετο στοιχείο µείωσης του κόστους δανεισµού των επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται άµεσα και
πρακτικά, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες
& επιχειρήσεις, µε µια απολύτως διαφανή,
γρήγορη και αποτελεσµατική διαδικασία.
Πρόσφατα απευθύνθηκε πρόσκληση συνεργασίας προς το Τραπεζικό Σύστηµα της
χώρας, µε στόχο την έναρξη λειτουργίας
του «Ταµείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε»
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
(HDB) στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε
το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµό-

Κάθε δικαιούχος µπορεί να
λάβει κεφάλαιο κίνησης, µέσω τραπεζικού δανεισµού,
για ποσό έως 200.000€ µε το
Ταµείο να αναλαµβάνει µέρος του πιστωτικού κινδύνου
παρέχοντας εγγύηση προς τις
τράπεζες για το 80% της χρηµατοδότησης.
σιων Έργων (ΤΜΕ∆Ε), σε µια προσπάθεια
στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασης
στη χρηµατοδότηση Ελλήνων µηχανικών,
µελετητών και κατασκευαστών.
Αποτελεί πάγιο στόχο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) να λειτουργεί

Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕ∆Ε

ως καταλύτης για τη διεύρυνση της περιµέτρου των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το Τραπεζικό Σύστηµα αναλαµβάνοντας ένα µέρος του πιστωτικού κινδύνου και να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα, µε διαφάνεια και απλούστευση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών.
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Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται
επενδύσεις µεγάλων ξένων επιχειρήσεων
Φέτος έχουµε τη χαρά να βλέπουµε

µορφές τουρισµού όχι µόνο του ήλιου και
τη θάλασσας όπως λέγεται.

ένα θεσµό της πόλης µας, τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να επιστρέφει έστω
και υπό υγειονοµικούς περιορισµούς. ∆υστυχώς η φετινή διοργάνωση σκιάζεται
όχι µόνο από την κρίση του Κορωναίου
αλλά και από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των πυρκαγιών. Στο µέτωπο αυτό είχαµε ευτυχώς την τύχη να µην
θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές. Θέλω να
πιστεύω ότι µε τη στήριξη του κράτους
θα κλείσουν σύντοµα οι πληγές των πυρόπληκτων. Θα πρέπει όµως να αλλάξει
και ο προσανατολισµός των δράσεων για
την αντιµετώπιση παρόµοιων φαινοµένων µε µετατόπιση του βάρους στην πρόληψη, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο έχουµε τέτοια φαινόµενα.
Τον τελευταίο ενάµισυ χρόνο έχουµε ζήσει µια πρωτόγνωρη κατάσταση που δοκίµασε τις αντοχές της χώρας µας µε προκλήσεις σε υγειονοµικό επίπεδο, σε εθνικό
επίπεδο αλλά και στην οικονοµία. Το χειρότερο στοιχείο αυτής της κρίσης ήταν η
αβεβαιότητα που προκάλεσε. Σήµερα στο
υγειονοµικό µέτωπο είµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση καθώς έχει εµβολιαστεί
το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της
χώρας και ήδη βλέπουµε τις πιέσεις στο
σύστηµα υγείας σήµερα να είναι πολύ µικρότερες από τα προηγούµενα κύµατα. Σε
εθνικό επίπεδο η χώρα µας έδειξε αποφασιστικότητα και συνοχή για την αντιµετώπιση των πολλών προκλήσεων που δέχθηκε.
Τέλος, η ελληνική οικονοµία άντεξε στις πιέσεις που δηµιούργησαν τα δύο lockdown
και κυρίως η αβεβαιότητα που έπληξε κάθε επιχειρηµατική πρωτοβουλία και σήµερα µπορούµε να είµαστε πιο αισιόδοξοι.
Το σχέδιο για την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά υπάρχει. Οι χρηµαταγορές
δείχνουν να εµπιστεύονται την ελληνική
οικονοµία και να αναγνωρίζουν τις προοπτικές της.
Το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων
που θα εισρεύσουν από τα ευρωπαϊκά ταµεία (Ταµείο Ανάκαµψης) αποτελεί ουσιαστικά ένα οικονοµικό και κοινωνικό µετασχηµατισµό της χώρας. Και έτσι πρέπει να
το δούµε. Εδώ και χρόνια µιλάµε για τις

Η κρίση του COVID-19 ήρθε να υπογραµµίσει αυτές τις ανάγκες προσαρµογής της
οικονοµίας και να τις καταστήσει επιτακτικότερες. Οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης
ύψους 30.3 δις θα κινητοποιήσουν επιπρόσθετους ιδιωτικούς πόρους (για επενδύσεις) περί τα 60 δις. Εκτιµάται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι θα δηµιουργήσουν 180.000
θέσεις εργασίας έως το 2026 και θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες
και ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν θα δηµιουργήσουν µια επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 20%.

Άρθρο
του
Γιάννη Μασούτη
Προέδρου ΕΒΕΘ

ανάγκες που έχει η Ελλάδα σε έργα υποδοµής, αλλά κυρίως για ένα µετασχηµατισµό της οικονοµίας µας προκειµένου αυτή να γίνει πιο ανταγωνιστική. Μιλάµε για
κίνητρα που θα έφερναν συνεργασίες και
συγχωνεύσεις προκειµένου να µεγαλώσει
το µέσο µέγεθος της ελληνικών επιχειρήσεων. Μιλάµε για µια καλύτερη αξιοποίηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σεβασµό στο περιβάλλον. Μιλάµε για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµόσιου αλλά
και του ιδιωτικού τοµέα και την προσαρµογή των επιχειρήσεων στις ανάγκες της
4ης βιοµηχανικής επανάστασης. Μιλάµε
για τον εκσυγχρονισµό όλης της αλυσίδας
παραγωγής γνώσης και για την καλύτερη
διασύνδεση της παραγωγής µε την εκπαίδευση. Μιλάµε για τον εκσυγχρονισµό του
τοµέα της δηµοσίας υγείας. Μιλάµε για
τον εκσυγχρονισµό της γεωργικής παραγωγής που θα της επιτρέψουν να γίνει πιο
εξωστρεφής. Εκσυγχρονισµό του τουριστικού προϊόντος που θα αγγίζει κι άλλες

Όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης, πέραν των δράσεων αυτών και των άµεσων ευκαιριών που θα δηµιουργηθούν για τον ιδιωτικό τοµέα, προβλέπονται και αναπλάσεις και άλλα έργα
υποδοµής όπως τα επιχειρηµατικά πάρκα.
Μιλώντας για µεγάλα έργα υποδοµής θέλω
να επίσης να αναφέρω και την ανάπλαση
του εκθεσιακού κέντρου της ∆ΕΘ το οποίο
πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο
δυνατόν. Ακούµε εδώ και χρόνια για τη δυνατότητα µετεξέλιξης της Θεσσαλονίκης
σε κέντρο ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.
Πρωτοβουλίες όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτοµίας και το Thess INTEC µπορούν
να προωθηθούν. Κυρίως όµως πρέπει να
δει κανείς τις έµµεσες ωφέλειες που θα
προέλθουν από την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας µας στην προσέλκυση
νέων µεγάλων επενδύσεων από το µετασχηµατισµό αυτό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Ήδη έχουµε δει να υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκης
επενδύσεις µεγάλων ξένων επιχειρήσεων
(π.χ. Pfizer, CISCO, Microsoft, Deloitte) Το
κύµα αυτό αναµένεται να µεγαλώσει τα
επόµενα χρόνια και να δούµε τους νέους
που έφυγαν από την Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια να γυρίζουν πίσω και ίσως να
δούµε, επιτέλους, να υλοποιείται το όραµα
που είχαµε 30 χρόνια πριν για µια Θεσσαλονίκη που θα αποτελεί το επιχειρηµατικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α.
Ευρώπης.
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Πως θα ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος
στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες µετά την πανδηµία
Περίπου το 1/3 των επιβατών των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών σε διάφορες πόλεις
της Ευρώπης έπαψαν να τις χρησιµοποιούν από την άνοιξη του 2020, εξαιτίας της
πανδηµίας του Covid-19. Το βασικό ερώτηµα, η «ανθεκτικότητα» αυτών των µετακινήσεων διεθνώς είναι µε ποιόν τρόπο
θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, που,
όµως, κανένας δεν ξέρει ποια είναι! Η πανδηµία, πάντως, οδήγησε σε κάποιους πιο
αξιόπιστους (ΙΧ), άλλους περιβαλλοντικά
φιλικότερους (ποδήλατο) ή µοναχικούς
(βάδισµα) τρόπους µετακίνησης. Ο κυρίαρχος στόχος είναι η ασφαλής µετακίνηση
σε περιβάλλον χωρίς συνωστισµό.
Στη Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε κάποια
ανεπίσηµα στοιχεία (της πλατφόρµας δεδοµένων µετακινήσεων της Moovit), περίπου το 34,3% των πρώην χρηστών δεν
χρησιµοποιούν πλέον τη δηµόσια συγκοινωνία (∆Σ) και ένα ποσοστό 45% δήλωνε
ότι περιόρισε τη χρήση της. Τα επίσηµα
στατιστικά επιβατικής κίνησης του ΟΑΣΘ
είναι επίσης καθηλωµένα. Στην ερώτηση
«τι θα µπορούσε να συµβάλει στη χρήση των ∆Σ εκ νέου», οι µετακινούµενοι
έδωσαν απάντηση: περισσότερα λεωφορεία για αποφυγή συνωστισµού (70%),
ενώ το 61.5% επιθυµεί επιµεληµένη απολύµανση σε οχήµατα, σταθµούς, αφετηρίες και στάσεις. Βρέθηκε επίσης ένα
ποσοστό 46% που επιθυµούσε να υπάρχουν ηλεκτρονικές πληρωµές (συναλλαγές) στις ∆Σ, όπως και ένα ποσοστό 43%
που θα ήθελε να γνωρίζει εκ των προτέρων για το ποσοστό πλήρωσης µέσα σε
όποιο όχηµα πλησιάζει σε µια στάση. Η
νέα Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης αναµένεται να δώσει περισσότερα
στοιχεία ερευνών (2021–2022).
Όταν στην έναρξη των ζητηµάτων της
πανδηµίας ζητήθηκε να λειτουργήσει η τηλεργασία και να αποφεύγονται οι µη αναγκαίες µετακινήσεις, ο πολίτης υπάκουσε
και πειθάρχησε. Χρειάστηκε να µπει χέρι
στα αποθέµατα του κρατικού προϋπολογισµού για να στηριχθούν οι πάροχοι (λεωφορεία, µετρό, τραµ, τρόλεϊ, τρένα, αεροπορικές εταιρίες). Οι µετακινούµενοι
στις µητροπολιτικές περιοχές των πόλεων
είναι ανυπόµονοι για την «επιστροφή» και

απολύµανσης και τα BIG DATA µπορούν να
συµβάλουν σε ένα σύγχρονο σύστηµα ∆Σ
που δίνει προτεραιότητα στην υγιεινή και
την ασφάλεια.

Άρθρο
του
Γιάννη Τόσκα
Συγκοινωνιολόγου (MS/MUP),
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΟΣΕΘ ΑΕ

η ετοιµότητα είναι το ζητούµενο καθώς η
ολιστική προσέγγιση των µαζικών µεταφορών αποτελεί προτεραιότητα! Οι νέες τεχνολογίες και ο έξυπνος σχεδιασµός µαζί
µε περιεκτικές πολιτικές δηµόσιας υγείας
µπορούν να δώσουν νέα έµφαση ενώ η
χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης µπορεί να
συµβάλει στην ανίχνευση του ιού στις δηµόσιες µετακινήσεις αλλά και στην πρόληψη (έλεγχο) του κινδύνου µετάδοσης του.
Ανέπαφα συστήµατα επικοινωνίας, τιµολόγησης και πληρωµής, αυτόµατοι τρόποι

Καθώς διανύουµε στην πατρίδα µας
«µουδιασµένοι» µια νέα µεταβατική περίοδο, ίσως απαιτηθεί να σταθεροποιηθεί
και εδώ ένας «υβριδικός» τρόπος απασχόλησης, όπως συνέβη και στην Εκπαίδευση. Καθώς η ζήτηση για κινητικότητα
θα επανέρχεται, η ερώτηση «πως θα οργανωθεί εκ νέου και θα προωθηθεί η δηµόσια µετακίνηση» είναι επίκαιρη. Εάν επιθυµούµε να προσεγγίσουµε τους στόχους
για βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και της κινητικότητας, απαιτείται να πετύχουµε αλλαγή µέσων (από το
ΙΧ). Και το µόνο οικονοµικό και, κατά βάση, αξιόπιστο µέσο που µπορεί να προωθήσει γρήγορα τους στόχους αυτούς, όσο
δεν υπάρχει το µετρό Θεσσαλονίκης, είναι
το λεωφορείο! Αν πυκνώσει τα δροµολόγια, αυξήσει περαιτέρω τα (καθαρότερα)
οχήµατα και διευκολυνθεί, γίνεται ακόµη
καλύτερο. Μαζί µε τη ζωνικότητα σε ένα
ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο, την ανέπαφη ηλεκτρονική πληροφόρηση και εύκολη
πληρωµή αλλά και την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων τηλεµατικής, δροµολόγησης και διαχείρισης στόλου, µπορούµε να
κάνουµε τη διαφορά!
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Έρευνα και καινοτοµία στη
µετα-COVID εποχή
κρίση ακολουθούν. Οικονοµία, βιοµηχανία,
περιβάλλον, µεταφορές και εφοδιαστικές
αλυσίδες, γεωπολιτικές ισορροπίες, έρευνα, εκπαίδευση. Όλοι οι τοµείς βάλλονται
και δοκιµάζονται.

Άρθρο
του
Στράτου Στυλιανίδη
Αντιπρύτανη Έρευνας και
∆ιά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Μετά από ένα χρόνο απουσίας, η

info

85η ∆ΕΘ έρχεται να µας θυµίσει συµβολικά
και ουσιαστικά ότι η ζωή επιστρέφει στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Και εµείς επιστρέφουµε στις ζωές µας. Φαίνεται πολύ πρώιµο να προβλέψει κανείς τις επιπτώσεις της
πανδηµίας στη ζωή µας στο πραγµατικό
τους µέγεθος. Η υγειονοµική κρίση βρήκε
τις χώρες ανέτοιµες να τη διαχειριστούν.
Και φυσικά η οικονοµική και η κοινωνική

Τα άλµατα της επιστήµης στο χώρο της ιατρικής έστρεψαν τα φώτα στην έρευνα και
στα εργαστήρια. Η αντιµετώπιση της πανδηµίας αποκάλυψε πρωτίστως νέες δυνατότητες µελέτης και παραγωγής εµβολίων.
Χρηµατοδοτήθηκαν αδρά προγράµµατα
που ολοκληρώθηκαν µέσα σε λίγους µήνες, χωρίς να παρακαµφθούν τα απαραίτητα επιστηµονικά βήµατα. Αλλά και στο
πλαίσιο προγραµµάτων µικρότερης κλίµακας, στα µικρά και µεγάλα πανεπιστήµια
της χώρας µας τα επιτεύγµατα δεν είναι
λίγα. Οι δηµιουργικές πρωτοβουλίες και
τα ερευνητικά αποτελέσµατα των επιστηµόνων έδωσαν πραγµατικές λύσεις τόσο
στον περιορισµό της πανδηµίας, όσο και
στη διατήρηση µιας αξιοπρεπούς ποιότητας στη ζωή πολλών ανθρώπων. Η διαχείριση της πανδηµίας ήρθε να επισφραγίσει
τη σηµασία της διεπιστηµονικότητας, καθώς η επιδηµιολογία από µόνη της αποδείχθηκε ανεπαρκής για να δώσει τη λύση
σε ένα τόσο πολυπαραγοντικό πρόβληµα
(δηµόσιας υγείας, κοινωνικό, οικονοµικό,
πολιτικό).

Νέο «πράσινο» κτίριο αποκτά η ΕΥΑΘ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το «λίφτινγκ» του κτιρίου της Εγνατίας
της ΕΥΑΘ. Οι εργασίες υλοποιούνται από την εταιρεία «Σιδηροδροµικά Έργα ΑΤΕ». Το έργο έχει προϋπολογισµό 3,76
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στις αρχές του 2023, αναµένεται
να παραδοθεί ένα κτίριο-πρότυπο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συνδυάζει υψηλές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις µε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος.
Θα είναι, όπως προβλέπεται, ένα κτίριο σχεδόν µηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακή κλάση Α+), µε LED φωτισµούς, πρόνοιες για ΑµΕΑ, σύγχρονα συστήµατα αυτοµατισµού κι ελέγχου, ενώ θα µπορεί να στεγάσει περί τους
100 εργαζόµενους.

Εκτός όµως από την αξία της διεπιστηµονικής έρευνας, η πανδηµία µας δίδαξε ότι χρειαζόµαστε επαρκές και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και
κατάλληλες υποδοµές για να αντιµετωπίσουµε τις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτό
το δίδαγµα έχει προβολή σε όλους τους
πυλώνες µιας οικονοµίας ενός κράτους,
πόσο µάλλον στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Έτσι λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει
να δηµιουργήσουµε ερευνητικές υποδοµές, οι οποίες σε συνεργασία µε τo αναπτυσσόµενο οικοσύστηµα καινοτοµίας
της περιοχής θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Και φυσικά αν θέλουµε να αλλάξουµε
το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, θα
πρέπει να αφήσουµε πίσω την εσωστρέφεια της παλιάς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Και να προκαλέσουµε ευκαιρίες διασύνδεσης, ώστε να δοµήσουµε ένα εξωστρεφές οικοσύστηµα που θα προσελκύει
επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Και θα πραγµατοποιεί συµπληρωµατικές ενέργειες για την προώθηση µιας
κουλτούρας καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µέσα στην πανεπιστηµιούπολη, προσφέροντας ότι χρειάζεται για την
ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηµατικότητας
σε όλα τα στάδια ζωής της.
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Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος
Μνήµη, παρόν και µέλλον
Ένα από τα σηµαντικότερα έργα
που θα υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια,
για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, είναι το Μουσείο Ολοκαυτώµατος
Ελλάδος. Πρόκειται για µια µεγαλόπνοη
πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που αγκαλιάστηκε από
την Ελληνική Κυβέρνηση, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος, το ∆ήµο Θεσσαλονίκης,
και επιµέρους φορείς όπως η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ
και ο Ο.Σ.Ε.
Μέσα στον τελευταίο χρόνο, παρά τις
δυσκολίες που επέφερε η πανδηµία, µε
την αµέριστη συµπαράσταση και υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης καταφέραµε
να διευθετήσουµε µια σειρά θεµάτων,
ώστε να δροµολογηθούν οι διεργασίες
για την έναρξη του σχεδιασµού και την
υλοποίηση του εµβληµατικού αυτού έργου, η κατασκευή του οποίου αναµένεται
να ξεκινήσει πολύ σύντοµα στο χώρο του
Παλαιού Σιδηροδροµικού Σταθµού της
Θεσσαλονίκης, εκεί από όπου αναχώρησαν οι συρµοί για το Άουσβιτς και το
Μπίρκεναου.
Η δηµιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώµατος της Ελλάδος είναι στοίχηµα της
Θεσσαλονίκης και της Πατρίδας µας. Ένα
στοίχηµα που έχει κερδηθεί. Το Μουσείο,
θα τιµήσει στο διηνεκές, µέσα από τη λειτουργία του, τα έξι εκατοµµύρια Εβραίους, θύµατα των Ναζί και των συµµάχων
τους, µεταξύ των οποίων 67.000 Έλληνες
Εβραίοι και ειδικότερα 50.000 Θεσσαλονικείς. Ταυτόχρονα θα συµβάλλει στην καταπολέµηση του Αντισηµιτισµού και της
µισαλλοδοξίας καθώς και στην ενίσχυση
της Μνήµης του Ολοκαυτώµατος, µιας έννοιας που πηγάζει από το παρελθόν αλλά αφορά το παρόν καθώς επιδρά και διαµορφώνει το µέλλον. Βέβαια τα οφέλη
του Μουσείου Ολοκαυτώµατος αναµένεται να είναι πολλά και όχι µόνο προς αυτή
την κατεύθυνση.
Η Θεσσαλονίκη η Ιερουσαλήµ των Βαλκανίων, είναι συνυφασµένη µε την δια-

Άρθρο
του
∆αυίδ Σαλτιέλ
Προέδρου Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου Ελλάδος,
Προέδρου Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

χρονική παρουσία των Εβραίων κατοίκων της. Χιλιάδες Εβραίοι Θεσσαλονικείς έζησαν σε αυτή και οι απόγονοί τους
σήµερα στο Ισραήλ, στη Γαλλία, στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες ανά την υφήλιο, ζουν
και διαπρέπουν. Ταυτόχρονα όµως διατηρούν και ενισχύουν τους δεσµούς µε τη
γενέτειρα των προγόνων τους. Έτσι είµαστε βέβαιοι ότι το Μουσείο Ολοκαυτώµατος και το µητροπολιτικό πάρκο που
αναµένεται να δηµιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα λειτουργήσουν ως
παράγοντες για την αύξηση της τουριστικής κίνησης της πόλης, για την εµπορική
ανάπτυξη καθώς και τη γενικότερη πρόοδο και εξέλιξη της Θεσσαλονίκης.
Παρά το πέρας 75 και πλέον ετών από

το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου
στις µέρες µας τεκµηριώνεται διεθνώς
µια σηµαντική άνοδος του Αντισηµιτισµού. Παρατηρούµε όλο και συχνότερα τη σκόπιµη χρήση ανιστόρητων παραλληλισµών και αντιστοιχίσεων καθώς και τη διαστρέβλωση των δεδοµένων της πραγµατικότητας του Ολοκαυτώµατος. Μέσα σε αυτό το κλίµα
το έργο του Μουσείου Ολοκαυτώµατος
Ελλάδος αποτελεί την πλέον ξεκάθαρη απόδειξη για το γεγονός ότι η χώρα
µας, και όλοι όσοι στηρίζουν τη δηµιουργία του, αντιλαµβάνονται ξεκάθαρα την ανάγκη για την ενίσχυση της
Μνήµης και την προάσπιση της ιστορικής αλήθειας, προς όφελος των επόµενων γενεών.

85

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναζητώντας την ταυτότητά της
Η Θεσσαλονίκη έµαθε να ονειρεύεται
στα εγκαίνια της Έκθεσης και µετά αποκοιµιέται περιµένοντας. Κατά καιρούς γράφτηκαν υποµνήµατα, υψώθηκαν µαύρες
σηµαίες, στήθηκαν σχεδιασµοί και βαρύγδουποι τίτλοι και τέλος έγινε «φετίχ» στα
µάτια όλων η πραγµάτωση των λεγόµενων
µεγάλων έργων. Αν πριν 20 χρόνια ρωτούσαµε τα µικρά παιδάκια, µε ποιόν τρόπο
θα φτιάξουµε την καθηµερινότητά µας,
όλα θα σου απαντούσαν µε µια φωνή, για
το ΜΕΤΡΟ και την Υποθαλάσσια Αρτηρία.
Η πόλη όµως είναι ένας «ζωντανός» οργανισµός και οι ανάγκες καθηµερινά πληθαίνουν, τα δεδοµένα αλλάζουν και τα µεγάλα έργα γίνονται µικρότερα κάθε µέρα. Τα
ζητούσαµε άλλωστε εδώ και 20–30 χρόνια
επιτακτικά και αγχωµένα.
Στην Θεσσαλονίκη για δεκαετίες πορευτήκαµε, χωρίς σχεδιασµό, αφήνοντας για
αύριο αυτό που σήµερα µπορούσαµε, διώχνοντας το οικονοµικό, πολιτιστικό και επιστηµονικό δυναµικό της σε άλλες Πολιτείες, περιφρονώντας το Περιβάλλον και την
πολιτιστική κληρονοµιά, χωρίς Μέσα Μεταφοράς και βραδυπορώντας στο απίστευτο
κυκλοφοριακό της, ζώντας µακριά από τις
λύσεις που δίνουν τα Υπουργεία και η αµεσότητα της καθηµερινότητας των Υπουργών στην Αθήνα, βλέποντας την καθηµερινότητά της να γίνεται συντηρητική και
επαρχιώτικη, ακούγοντας εξαγγελίες περί
Μητρόπολης των Βαλκανίων, Κέντρου της
ΝΑ Ευρώπης χωρίς καµία ουσιαστική Εθνι-

και δυστυχώς αποδεχόµαστε τον ρόλο της
σαν πρωτεύουσα της Ελληνικής Επαρχίας. Ακόµη και αυτά τα ίδια τα χαρακτηριστικά της, τη φιλοξενίας της, την χαµογελαστή της διάθεση, την φυσική οµορφιάς
της, αφήσαµε να τα ξεπεράσουν τα σύνδροµα όλων αυτών, που τόσα χρόνια µας
κατατρέχουν στην λογική του µαύρου και
άσπρου και σε σκοταδιστικές και σεχταριστικές πρακτικές.

Άρθρο
του
Σάκη Τζακόπουλου
∆ηµοτικού Συµβούλου Θεσσαλονίκης

κή πρωτοβουλία υποστήριξης, µειώνοντας
διαρκώς τη µεταποιητική της δραστηριότητα και αυξάνοντας αντιστοίχως τον δείκτη ανεργίας και τέλος χωρίς να υπάρχει
ένα συγκροτηµένο κέντρο αποφάσεων
που θα δώσει λύσεις και θα αναβαθµίσει
την ποιότητα ζωής των πολιτών της αλλά
και θα τη βγάλει από µια ακόµη δύσκολη
περίοδο της µακραίωνης, πολυπολιτισµικής και πλούσιας ιστορίας της
Η πόλη έχασε πια την ταυτότητά της. Σήµερα και εµείς οι ίδιοι αντιµετωπίζουµε

Η πόλη για να εξελιχθεί πλέον χρειάζεται
καινοτόµες πρωτοβουλίες, ανοιχτούς ορίζοντες, ευρύ και διαρκώς διευρυµένο περιβάλλον, άµεση σύνδεση µ’ αυτό και σχέδιο για το ρόλο που θα διαδραµατίσει σ’
αυτό. Χρειάζεται και ανθρώπους που θα
παντρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση
µε τον προσδιορισµό στόχων, προτεραιοτήτων, νέων θεσµικών εργαλείων, ικανής
διοίκησης.
Η λύση δεν είναι κανένα µαγικό ραβδάκι.
Χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια. Χρειάζεται τον πολίτη σαν µονάδα που σκέπτεται, αποφασίζει και δρα στα γεγονότα,
συµµετέχοντας επιτέλους σ’ αυτά και όχι
σαν µέλος µιας απαξιωµένης µάζας κοµπάρσων και χειροκροτητών ιθαγενών.
Πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσουµε
να αντιπολιτευόµαστε τον εαυτό µας. Να
γίνουµε δυνατοί, ζώντας σε µια διαφορετική, αναβαθµισµένη πόλη του 21ου
αιώνα.
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Οι υποδοµές το “κλειδί”
για την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα του τουρισµού
Αφενός µεριµνούµε για τη σωστή παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν την
καθηµερινότητα του πολίτη και κατ’ επέκταση του θερινού επισκέπτη, αφετέρου
στοχεύουµε στη δηµιουργία κατάλληλων
υποδοµών, προσελκύοντας τουρίστες
υψηλής ποιότητας.
Αξιοποιούµε στο έπακρο κάθε χρηµατοδοτικό εργαλείο για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων. Στο πρόγραµµα
“Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκαν έργα της τάξης των
15 εκατοµµυρίων ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων συνδέονται άµεσα
µε τη “βαριά βιοµηχανία” µας, δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις
για ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος.

Άρθρο
του
Κυπαρίσση Ντέµπλα
∆ηµάρχου Σιθωνίας

δική έχουν κατακτήσει επάξια κυρίαρχη
θέση στον παγκόσµιο χάρτη των τουριστικών προορισµών. Ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -παρά τις δυσχέρειες της πανδηµίας- βρισκόµαστε σε
έναν αδιάκοπο αγώνα για τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος, µέσα από
ποικίλες δράσεις αλλά και µεγαλόπνοες
παρεµβάσεις.

Μείζον ζήτηµα αποτελεί η εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσοτήτων πόσιµου
νερού, ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα ο µόνιµος και ο εποχικός πληθυσµός. Βρισκόµαστε εν αναµονή για την
ολοκλήρωση του φράγµατος του Χαβρία που έχει χωροθετηθεί στα όρια του
όµορου ∆ήµου Πολυγύρου.

∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθµιση των λιµενικών εγκαταστάσεων της περιοχής µας, όπου ελλιµενίζονται σκάφη αναψυχής. Το προηγούµενο
διάστηµα, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό

Η Σιθωνία και γενικότερα η Χαλκι-

τικής σηµασίας. Η χερσόνησος της Σιθωνίας έχει άµεση ανάγκη από οδικές
υποδοµές, οι οποίες θα εγγυώνται την
ασφαλή και άµεση άφιξη του επισκέπτη
στον τόπο προορισµού του. Το υφιστάµενο δίκτυο κρίνεται ανεπαρκές για την
αφοµοίωση του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πρόγραµµα «Αλιεία και Θάλασσα 20142020», το έργο ολοκλήρωσης και βελτίωσης του λιµανιού στο Νέο Μαρµαρά µε
προϋπολογισµό άνω των 12 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ωστόσο, εκτός από τις προσπάθειες των
τοπικών φορέων είναι επιβεβληµένη η
τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης
µέσα από κοµβικές παρεµβάσεις ζω-

Τέλος, ο τοµέας της υγείας “νοσεί” και
επιτέλους θα πρέπει να “ιαθεί” οριστικά
και όχι µε µέτρα-”ασπιρίνες”. ∆ιαχρονικά διεκδικούµε καλύτερες υγειονοµικές
υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης,
καθώς και επαρκή κάλυψη από τις µονάδες του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
Αναµφισβήτητα έχουν γίνει σηµαντικά
βήµατα από την κεντρική εξουσία για
νέες υποδοµές στη Χαλκιδική, παρόλα
αυτά απαιτείται εγρήγορση προκειµένου
να βρισκόµαστε διαρκώς µπροστά από
τις εξελίξεις.
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∆ήµοι και αναπτυξιακή
επανεκκίνηση
Οι ∆ήµοι της χώρας θα βρεθούν το

προσδοκίες. Να ξεκαθαριστεί ποια έργα
είναι ήδη «κλεισµένα» και κοστολογηµένα
και ποιο είναι το υπολειπόµενο «προς διάθεση» ποσό για τους ∆ήµους.

επόµενο διάστηµα, σε ένα κοµβικό σηµείο.
Τρία σηµαντικά χρηµατοδοτικά εργαλεία
χρηµατοδοτούν ή πρόκειται να χρηµατοδοτήσουν την εκτέλεση σηµαντικών έργων
, ώστε να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
χώρας και να αλλάξουν την εικόνα των τοπικών µας κοινωνιών.
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», οι πόροι του
Ταµείου Ανάκαµψης και το νέο ΕΣΠΑ, µπορούν πραγµατικά να αλλάξουν το πρόσηµο, µετά από τη δεκαετή οικονοµική κρίση
αλλά και την πανδηµία, αρκεί να γίνουν οι
σωστές κινήσεις, τόσο από τους ∆ήµους
όσο και από το κεντρικό κράτος.
Για να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ, προϋπόθεση είναι να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός των έργων που θα επιλεγούν για
χρηµατοδότηση, αλλά και σωστός καταµερισµός τους. Nα µην υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις , τα έργα να απλωθούν σε όλη
τη χώρα και να πετύχουµε τη µόχλευση και
ιδιωτικών κεφαλαίων.
Όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων
από το Ταµείο Aνάκαµψης, η ΚΕ∆Ε έχει
από πολύ νωρίς καταθέσει τις προτάσεις

Άρθρο
της
∆ηµήτρη Παπαστεργίουυ
∆ηµάρχου Τρικκαίων
Προέδρου Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος

της. Πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατικός σχεδιασµός, χωρίς να
έχει προηγηθεί διαβούλευση µε την αυτοδιοίκηση και µε τις τοπικές κοινωνίες.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη εγκαίρως
να συγκεκριµενοποιήσουµε το Ταµείο Ανάκαµψης, να παρθούν οι αποφάσεις για
το νέο ΕΣΠΑ, να φτιαχτεί µία δυνατή και
απλωµένη σε όλη τη χώρα τεχνική βοήθεια.

Κρίσιµο είναι να γίνει έγκαιρα σαφές σε
ποιες ακριβώς δράσεις οι ∆ήµοι µπορούν
να καταθέσουν προτάσεις, πότε, µε τί χαρακτηριστικά και µε τί ποσά. Να µη δηµιουργηθούν δηλαδή και πάλι υπέρµετρες

Αυτό που χρειάζεται είναι να εµπιστευτούµε την Αυτοδιοίκηση και η Αυτοδιοίκηση µε
τη σειρά της, να αντιληφθεί τον βαρύνοντα ρόλο που καλείται να επιτελέσει σε αυτή τη συγκυρία.

Επισκέψιµο το µνηµείο στην Αµφίπολη το 2022

info

Όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ, οι ∆ήµοι αυτή
τη φορά πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο.
Είναι ξεκάθαρο πως δεν πρέπει να γίνουν
τα λάθη του χθες. ∆εν µπορεί και σε αυτή
την προγραµµατική περίοδο, οι ∆ήµοι να
είναι απλοί παρατηρητές των γεγονότων,
να µαθαίνουν τελευταίοι την εξέλιξη των
προσκλήσεων, χωρίς να έχουν περιθώριο να ετοιµάσουν τις απαιτούµενες µελέτες. Στο νέο ΕΣΠΑ οι ∆ήµοι πρέπει να
είναι από την αρχή επίσηµα και µε λόγο,
στον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των
προτάσεων.

Οµόφωνα γνωµοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, για την έγκριση της αρχιτεκτονικής προµελέτης κατασκευής εξωτερικού κελύφους του
χώρου 1 –µεταξύ του περιβόλου και του πρώτου διαφραγµατικού τοίχου που
κοσµείται µε τα γλυπτά των Σφιγγών- στο ταφικό µνηµείο στον τύµβο Καστά
στην Αµφίπολη, καθώς και της προµελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντος
χώρου του µνηµείου, καθώς και των διαδροµών επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο. Οι µελέτες αποτελούν εξειδίκευση της εγκεκριµένης από τον ∆εκέµβριο του 2019 αρχιτεκτονικής µελέτης του Τύµβου Καστά.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λίνα Μενδώνη, «οι
εργασίες στο µνηµείο στον τύµβο Καστά προχωρούν µε τρόπο συστηµατικό
και µεθοδικό. Στην τελευταία µας αυτοψία στο µνηµείο, τον περασµένο Ιούνιο, είχαµε ανακοινώσει ότι οι ανωτέρω αρχιτεκτονικές µελέτες επρόκειτο να
εισαχθούν για γνωµοδότηση στο ΚΑΣ µέχρι το τέλος Αυγούστου. Με εντατικό τρόπο απορροφούµε καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πορεία του
έργου εξαιτίας της πανδηµίας, ώστε το µνηµείο να καταστεί επισκέψιµο σε
ειδικές οµάδες κοινού από το 2022».
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Η αναπτυξιακή στροφή
είναι µπροστά µας
Ας αναλογιστούµε την θέση της
χώρας στα τέλη του 2019. Επί της ουσίας, η Ελλάδα εξερχόταν µίας δεκα-

µην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Φυσικά, είναι γνωστό, πως κάθε κρίση γεννά
ευκαιρίες και προοπτικές, πράγµατα που

ετούς δριµείας οικονοµικής κρίσης, η

δεν θα µπορούσαµε να είχαµε φαντα-

οποία είχε επηρεάσει την κοινωνία σε

στεί σε διαφορετική περίπτωση. Η ψηφι-

όλα τα επίπεδα: πολιτικά, οικονοµικά,

οποίηση του κράτους που συντελέστηκε

ιδεολογικά. Η νεοεκλεγείσα, τότε, κυ-

πολύ γρήγορα µέσα σε 1,5 χρόνο απο-

βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε

τελεί, ίσως, το κορυφαίο παράδειγµα.

εκθέσει µία σειρά από µεταρρυθµίσεις,

Άλλες σχετικές εξελίξεις ήταν η ευρεία

τις οποίες ήδη ακολουθούσε και θα συ-

και επιτυχηµένη εφαρµογή όχι µόνο της

νέχιζε να ακολουθεί το 2020 µε στόχο

τηλεργασίας αλλά και της τηλεκπαίδευ-

την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµο-

σης.

σιονοµική σταθερότητα της χώρας. Και
τότε, όλα γύρισαν ανάποδα.

Το άµεσο µέλλον ανάκαµψης της οι-

Όλες οι προβλέψεις ανατράπηκαν και

πρόγραµµα Ελλάδα 2.0 του ευρωπαϊ-

κονοµίας µας εδράζεται στο φιλόδοξο
κού Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτός ο µηχα-

φάνηκε σαν να γυρίζουµε, ξανά, στην

νισµός αποτελεί το βασικό όχηµα και

αρχή. Η έλευση του κορωνοϊού και στην

καταλύτη της ανάπτυξης. Οι πυλώνες

χώρα µας ανέτρεψε, δηλαδή, όλους

έχουν ήδη αναλυθεί: πράσινη ανάπτυ-

τους σχεδιασµούς.
Οι προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν
σαφείς και εν πολλοίς δεν αµφισβητήθηκαν ούτε από την αντιπολίτευση:
αφενός η στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ώστε να µείνουν ασφαλείς οι πολίτες. Αφετέρου η υποστήριξη της εθνικής οικονοµίας ενώπιον µίας πρωτόγνωρης κατάστασης, η οποία
δεν γνωρίζαµε πόσο θα µπορούσε να
διαρκέσει. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος της δηµοσιονοµικής κατάρρευσης
σε περίπτωση µίας αλόγιστης πολιτικής
ήταν υπαρκτός.
Το φθινόπωρο του 2021 δεν έχει καµία
σχέση για όλη την ανθρωπότητα σε σχέση µε το περσυνό. Τότε, βαδίζαµε σε θολά νερά, σε terra incognita, µην έχοντας
ακόµη εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για το
εµβόλιο.
Σήµερα, περίπου το 60% των πολιτών
έχει ολοκληρώσει τον εµβολιασµό του.
Σιγά-σιγά, µε σωφροσύνη αλλά και αυτοπεποίθηση αφήνουµε πίσω µας αυτό
το δύσκολο παρελθόν και ελπίζουµε να

ξη, ψηφιοποίηση, εργασιακές ευκαιρίες και κοινωνική συνοχή, άµεσες ξένες

Άρθρο
του
Γιάννη Παπαγεωργίου
Οικονοµολόγου

Για την Θεσσαλονίκη οι ευκαιρίες είναι πολλές: η ανάπλαση της ∆ΕΘ, η περαιτέρω αναβάθµιση του αεροδροµίου “Μακεδονία”, η
υλοποίηση των εργασιών
του ΜΕΤΡΟ, οι θέσεις εργασίες που δηµιουργούν επενδύσεις, όπως αυτή
της Pfizer

και ελληνικές επενδύσεις, δηµόσια έργα υποδοµών και µεταφορών. Και όλα
αυτά εντός πέντε ετών, σε ένα προϋπολογισµό σχεδόν 7ο δις. και µε απόλυτα
διαφανείς επιλογές που ενισχύουν τη
λογοδοσία. Η βελτίωση της ζωής των
πολιτών περνά από την επιτυχία του Ελλάδα 2.0.
Για την Θεσσαλονίκη οι ευκαιρίες είναι πολλές: η ανάπλαση της ∆.Ε.Θ.
Η περαιτέρω αναβάθµιση του αεροδροµίου “Μακεδονία”. Η υλοποίηση
των εργασιών του ΜΕΤΡΟ. Οι θέσεις
εργασίες που δηµιουργούν επενδύσεις, όπως αυτή της Pfizer στην πόλη µας.
Τελικά, µπορούµε να πούµε πως µετά από µία δύσκολη διετία, όπου όλοι
έβαλαν πλάτη, είµαστε στη στροφή
για ανάπτυξη. ∆εν πρέπει, τώρα, να
εκτροχιαστούµε, µπορούµε να φθάσουµε σε έναν καλύτερο δρόµο και
είναι στο χέρι µας να ζήσουµε καλύτερες µέρες.
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Χρέος µας, να νικήσουµε την
πανδηµία του κορωνοϊού
Η πανδηµία του Covid-19 προκά-

υπηρεσίες σε όλους τους πάσχοντες συ-

λεσε δραµατικές επιπτώσεις σε όλους

νανθρώπους µας και στα ΑµεΑ.

τους τοµείς της κοινωνίας και της καθηµερινότητας των πολιτών και αποτε-

Η

υπερπροσπάθεια

λεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις

όµως εδώ. Από την πρώτη στιγµή που

στον τοµέα της υγείας, που γνώρισε πο-

ανέλαβα αυτήν την τεράστια θέση ευ-

τέ η ανθρωπότητα.

θύνης, δεσµεύτηκα να κάνω ότι περνάει

Από τον «πόλεµο» αυτόν δεν θα µπο-

από το χέρι µου για την ανάταξη όλων

ρούσαν να µείνουν ανεπηρέαστες οι

των δοµών και των παραρτηµάτων, σε

δοµές Κοινωνικής Πρόνοιας, που επι-

ένα προσωπικό «στοίχηµα» αγάπης,

τελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ρόλο,

αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς.

δεν

σταµατάει

προσφέροντας µοναδικές υπηρεσίες σε
χρονίως πάσχοντες περιθαλπόµενους
και ΑµεΑ.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε και συνεχίζει να δίνει τον δικό του αγώνα, ώστε

Άρθρο

όλοι όσοι βρίσκονται στην «αγκαλιά»

της
Βασιλικής (Βίκη) Νάκου
Προέδρου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

του, σε όλα τα παραρτήµατα και τις δοµές του, να µπορούν να δέχονται την
ίδια φροντίδα ή ακόµη και καλύτερη
όπου αυτό είναι εφικτό, λαµβάνοντας
κάθε δυνατή µέριµνα για την προστασία

Κάτω από το ίδιο απόλυτα ασφαλές κα-

τους από τον κορωνοϊό.

θεστώς οδηγηθήκαµε στην απόφαση

Η απαρέγκλιτη τήρηση των
µέτρων ήταν αυτή, που µας
βοήθησε στην πολύ δύσκολη
καθηµερινότητα και που µας
έδωσε το δικαίωµα, να µιλάµε σήµερα για µια νίκη απέναντι στην πανδηµία, µε τις
ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις

να λειτουργήσουµε και φέτος τις καταΤα µέτρα που τηρήθηκαν ήταν από την

σκηνώσεις µας για να συµβάλουµε στην

πρώτη στιγµή τα πλέον αυστηρά και µε

αποφόρτιση και στη διατήρηση της ψυ-

Με αρωγούς τα µέλη του ∆.Σ, όλους

τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της

χικής υγείας των περιθαλπόµενων και

τους υπηρεσιακούς παράγοντες και κά-

επιστηµονικής κοινότητας καταφέραµε

µε βάση το γεγονός ότι δεν είχαµε κα-

θε εργαζόµενο ξεχωριστά, ενωµένοι θα

να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές πε-

νένα κρούσµα σε όλη τη διάρκεια του

τα καταφέρουµε. Αυτό άλλωστε είναι το

ριβάλλον, το οποίο ενισχύθηκε σε µε-

κατασκηνωτικού προγράµµατος, από

χρέος µας στην κοινωνία και στους πε-

γάλο βαθµό από τις προσλήψεις επι-

την αρχή έως την ολοκλήρωση του, αι-

ριθαλπόµενους µας και αυτό θα κάνου-

κουρικού προσωπικού που κάναµε αλλά

σθανόµαστε περήφανοι και πλήρως δι-

µε, όσο καλύτερα.

και από την έναρξη του εµβολιαστικού

καιωµένοι.

προγράµµατος «Ελευθερία», στο οποίο
συµµετείχε η συντριπτική πλειοψηφία

Όλο αυτό το διάστηµα της πανδηµί-

ιατρών, εργαζόµενων και περιθαλπόµε-

ας, οι δραστηριότητες στις δοµές του

νων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΚΚΠΚΜ µπορεί να περιορίστηκαν για να
προστατευτούν οι περιθαλπόµενοι του,

Η απαρέγκλιτη τήρηση των µέτρων

ωστόσο ο χρόνος αυτός δεν πήγε χαµέ-

ήταν αυτή, που µας βοήθησε στην πολύ

νος για τους περιθαλπόµενους, καθώς

δύσκολη καθηµερινότητα και που µας

δεν σταµατήσαµε ποτέ να βελτιώνουµε

έδωσε το δικαίωµα, να µιλάµε σήµερα

τις εγκαταστάσεις µε µικρά και µεγαλύ-

για µια νίκη απέναντι στην πανδηµία, µε

τερα έργα, ώστε εκτός από την ασφά-

τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις.

λεια, να προσφέρουµε και καλύτερες
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Ψηφιακός µετασχηµατισµός:
µια εκκρεµότητα που έγινε πραγµατικότητα
Ο ιλιγγιώδης αριθµός των διενεργούµενων πράξεων στις 1.184 υπηρεσίες, που
προσφέρει η ψηφιακή πύλη του gov.gr, είναι ο ασφαλέστερος δείκτης ότι η Κυβέρνηση αποκαθιστά σταθερά την εµπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος ενώ
ταυτόχρονα εµπεδώνει την απαραίτητη
ψηφιακή κουλτούρα συνολικά στην κοινωνία.
Οι δηλώσεις στα µαιευτήρια, οι διορθώσεις των τετραγωνικών µέτρων στα ακίνητα, οι εξουσιοδοτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις, η άυλη συνταγογράφηση,
τα ηλεκτρονικά ραντεβού, η λήψη και ενοποίηση πιστοποιητικών, ο εµβολιαστικός
σχεδιασµός είναι λίγα µόνο από τα πολλά
παραδείγµατα που έχουν συντελέσει µια
επαναστατική τοµή στο ελληνικό κράτος.

Άρθρο
του
Ξενοφώντα Μπαραλιάκου
Οικονοµολόγου και Βουλευτή Πιερίας Ν∆

Ο συντελούµενος, σε υψηλό ήδη ποσοστό, ψηφιακός µετασχηµατισµός της
χώρας µας τους τελευταίους µήνες, απέδειξε ότι για την υλοποίηση µιας µεγαλόπνοης µεταρρύθµισης απαιτείται ελάχιστος χρόνος όταν υφίσταται κατάλληλο
θεσµικό πλαίσιο και ανυποχώρητη πολιτική βούληση.
Έτσι, λοιπόν, µια εκκρεµότητα ετών, η
οποία δηµιουργούσε εστίες γραφειοκρατίας, ολιγωρίας και αναποτελεσµατικότητας στον διοικητικό µηχανισµό, στις σχέσεις µεταξύ κράτους και πολιτών αλλά και
στην προσέλκυση επενδύσεων, µετετράπη σε λίγους µήνες σε ψηλαφητή και καθηµερινή πραγµατικότητα, σε καταλύτη
ισχύος.
Η έκρηξη της πανδηµίας κατέστησε άµεσα αυτήν την εκκρεµότητα σε αδήριτη
ανάγκη και επέσπευσε µε τρόπο σαρωτικό

τον σχεδιασµό της Ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Σε ένα διαρκώς ευµετάβλητο περιβάλλον, η ταχεία
ολοκλήρωση του ψηφιακού µετασχηµατισµού αποτελεί µια σταθερά προσανατολισµένη, όχι µόνο στα νέα δεδοµένα της
υγειονοµικής κρίσης, αλλά πολύ περισσότερο στην εν εξελίξει τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση.
Εντός δύο ετών η Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας οικοδόµησε ένα ψηφιακό ψηφιδωτό µέσω της συγκέντρωσης εκατοντάδων διάσπαρτων υπηρεσιών, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται, στην
ηλεκτρονική πύλη του gov.gr. Ταυτόχρονα, όµως, κερδίζει ακόµα ένα στοίχηµα:
οι διαδικασίες δεν στοιβάζονται απλώς
και µόνο σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Επανασχεδιάζονται και απλουστεύονται,
γίνονται πιο φιλικές και εύχρηστες για τον
πολίτη.

Ο κοµβικός ρόλος του Ταµείου Ανάκαµψης για την
επιτάχυνση του ψηφιακού
µετασχηµατισµού είναι δεδοµένος.

Ο κοµβικός ρόλος του Ταµείου Ανάκαµψης για την επιτάχυνση του ψηφιακού
µετασχηµατισµού είναι δεδοµένος. Η διοχέτευση του ενός τετάρτου, σχεδόν, από
τους πόρους του Ταµείου σε ψηφιακά έργα τους επόµενους µήνες θα µεταµορφώσει την ψηφιακή λειτουργία στη χώρα. Οι
επενδύσεις σε οπτικές ίνες που θα φτάνουν µέχρι το τελευταίο σπίτι θα δώσουν
την ευκαιρία οι πολίτες ανεξαιρέτως να
απολαµβάνουν των πολλαπλών προνοµίων που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Η καθηµερινότητα του πολίτη στις σχέσεις του µε το κράτος αλλάζει και η Πατρίδα µας έχει µια αληθινή ευκαιρία να
τεθεί στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε
µια νέα ψηφιακή εποχή που έχει ήδη ανατείλει.
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Λένε ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες…
οι τρείς κρίσεις άραγε;
Τα πρόσφατα µνηµόνια της µεγαλύ-

Είναι εφικτό αυτό µε τον τρόπο που λειτουργούµε µέχρι σήµερα ως κράτος αλλά
και ως κοινωνία; Ίσως … αλλά φαντάζει
και δύσκολο και επίπονο. Υπάρχει τρόπος
ώστε το όλο εγχείρηµα να πετύχει µε µεγαλύτερη σιγουριά και οικονοµία χρόνου και
πόρων;

τερης οικονοµικής κρίσης της νεότερης
ιστορίας µας, η εξάπλωση της επιδηµίας
του covid-19 και η κλιµατική αλλαγή µε τις
επιπτώσεις που την συνοδεύουν µπορούν
πραγµατικά να αποτελέσουν ευκαιρίες για
ανασυγκρότηση και επανασχεδιασµό πολλών ενεργειών σε οικονοµικό , κοινωνικό
και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Νοµίζω πως ναι και ο τρόπος δεν είναι άλλος από την µετάβαση σε µια σύγχρονη
Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση. Η έλλειψη
σε τοπικό επίπεδο µιας συντονιστικής αρχής, που θα βλέπει εκτός από το επί µέρους
τη συνολική εικόνα και θα βάζει σοβαρούς
κανόνες σε υπερτοπικές λειτουργίες και
δραστηριότητες, όπως και προτεραιότητες
για το σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος κι όχι για κάθε περιοχή ξεχωριστά
είναι διαχρονικά εµφανής.

Όλοι, και όταν αναφέροµαι σε όλους εννοώ την Κυβέρνηση , τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου , την Αυτοδιοίκηση και τους
εκπροσώπους της, τους επιχειρηµατίες,
τους επαγγελµατίες και τους εργαζόµενους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί παρά να συµφωνήσουµε
ότι µε επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη ανοίγονται µπροστά µας σηµαντικές προοπτικές
για µακροχρόνια ανάπτυξη και ευηµερία
στη Βόρεια Ελλάδα.
Το νέο και σύγχρονο αεροδρόµιο «Μακεδονία», το Λιµάνι Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση του Μετρό, η ενοποιηµένη ανάπλαση του παράλιου µετώπου της Θεσσαλονίκης σε µήκος 40 χιλιοµέτρων, η κατασκευή
του fly over ,οι τουριστικές επενδύσεις
εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης
και τόσα άλλα υπό εξέλιξη έργα και σχέδια
δηµιουργούν µια φαρέτρα µεγάλων προσδοκιών για τα επόµενα χρόνια.
Οι προϋποθέσεις λοιπόν υπάρχουν, αυτό
από µόνο του όµως δεν είναι αρκετό και αν

Άρθρο
του
Θόδωρου Μητράκα
Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής
Θεσσαλονίκης

εξαιρέσουµε την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα που µέσα από έναν υγιή ανταγωνισµό
θα βρεί τον δρόµο της από µόνη της , όλα
τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν µε τη λήψη
πολιτικών αποφάσεων και τη συντονισµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Η λεγόµενη µητροπολιτική διοίκηση, που
θα µπορούσε να υπηρετήσει έναν τέτοιο
σκοπό υπάρχει και είναι η Αντιπεριφέρεια
Θεσσαλονίκης, που πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να ασκήσει
έναν τέτοιο ρόλο. Εκείνο που λείπει είναι η
θεσµική θωράκισή της, οι ξεκάθαρες αρµοδιότητες, η βούληση της κυβέρνησης
και µέρους της αυτοδιοίκησης να εκχωρήσει τις απαιτούµενες αρµοδιότητες (συνοδεία προσωπικού, µέσων και πόρων) και
να αναγνωρίσει ουσιαστικά κι όχι στους
τύπους το ρόλο της µητροπολιτικής διοίκησης, που ασκείται από την Αντιπεριφέρεια
Θεσσαλονίκης.
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Η ψηφιοποίηση συστατικό επιτυχίας
στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Ελλάδας
Άρθρο

Όταν εµφανίστηκε ο COVID – 19, πολλοί υποστήριξαν

του
∆ηµήτρη Λακασά
CEO Οlympia Electronics, πρ. πρόεδρος ΣΕΒΕ

ότι πρόκειται για έναν «Μαύρο Κύκνο», δηλαδή για ένα γεγονός που δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί και δεν περίµενε κανείς να συµβεί. Αυτό όµως δεν ίσχυε για όλους. Ο
Νασίµ Τάλεµπ, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μαύρος Κύκνος», δήλωσε ότι η πανδηµία του κορωνοϊού ήταν ένα
προβλέψιµο γεγονός, και το δύσκολο ήταν να υπολογιστεί το πότε θα εµφανιζόταν. Προβλέψιµο ή µη, ο κορωνοϊός ήρθε για να διαταράξει την επίπλαστη γαλήνη και
ηρεµία µας, να µας θυµίσει ότι η αβεβαιότητα είναι ο κανόνας και ταυτόχρονα να επιταχύνει την 4η Βιοµηχανική
Επανάσταση.

Ο COVID-19 είχε έναν τεράστιο αρνητικό
αντίκτυπο και στοίχισε τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους µας. Ταυτόχρονα όµως επήλθε
και µία έντονη και πολυεπίπεδη ψηφιοποίηση

Χωρίς καµία αµφιβολία ο COVID-19 είχε έναν τεράστιο
αρνητικό αντίκτυπο και στοίχισε τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους µας. Ταυτόχρονα όµως επήλθε και µία
έντονη και πολυεπίπεδη ψηφιοποίηση, την οποία πρέπει
να αξιοποιήσουµε και να διαχειριστούµε ορθά. Σ’ αυτό
το διάστηµα πολλές από τις δη µόσιες υπηρεσίες έγιναν
ψηφιακές, οι επιχειρήσεις επιτάχυναν τον ψηφιακό τους
µετασχηµατισµό και όλοι µάθαµε να χρησιµοποιούµε το
zoom και τις υπόλοιπες πλατφόρµες επικοινωνίας µέσα
σε µερικούς µήνες. Το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε πολλούς τοµείς της
ζωής µας, γι’ αυτό απαιτείται µία σοφή διαχείριση της
4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης και σωστή προετοιµασία διότι η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση δεν είναι ένας
νέος «Μαύρος Κύκνος» αλλά για µία προδιαγεγραµµένη
εξέλιξη.
Η Ελλάδα, και δη η Βόρεια Ελλάδα, έχει µπροστά της
µία τεράστια ευκαιρία. Να εκσυγχρονιστεί ψηφιακά, να
προσελκύσει ακόµη περισσότερες επενδύσεις έντασης
τεχνολογίας, να βοηθήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις να
προσαρµοστούν στις νέες τεχνολογικές επιταγές και να
δηµιουργήσει µία εθνική στρατηγική για τη διαχείριση
και βέλτιστη αξιοποίηση της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Με λίγα λόγια από κοµπάρσος να γίνει πρωταγωνιστής στη νέα εποχή που έρχεται, και µέσω της ψηφιοποίησης να αναπτυχθεί και να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική. Είναι σίγουρο ότι µπορεί να το κάνει διότι έχουµε
πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε χαρακτηριστικότερο το υψηλότατο επίπεδο του εργατικού µας δυναµικού. Αν πάρουµε το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, οι
πρόσφατες επενδύσεις των Cisco και Pfizer αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ενώ το έργο που παράγεται µέσω του ThessIntec, της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτοµίας και του ΕΚΕΤΑ δείχνουν ότι η πόλη µας έχει
όλα τα χαρακτηριστικά να καταστεί κέντρο καινοτοµίας.
Πρέπει να αντιληφθούµε έγκαιρα ότι το συστατικό επιτυχίας στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Ελλάδας είναι η
ψηφιοποίηση.
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Η µετεξέλιξη της Βόρειας και Κεντρικής
Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο
Οι ενεργειακοί δρόµοι που ανοίγουν σε
συνδυασµό µε τα χαµηλά τιµολόγια διανοµής φυσικού αερίου, καθιστούν τις
περιοχές αυτές πόλο έλξης επενδύσεων, καθώς δηµιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνολικά θετικό αναπτυξιακό
πρόσηµο.
Παράλληλα, η επιταχυνόµενη χρήση
του φυσικού αερίου συµβάλλει καθοριστικά στους στόχους της Πολιτείας
για την ταχεία απολιγνιτοποίηση της
χώρας, καθώς αποτελεί µια καθαρή
µορφή ενέργειας µε περιβαλλοντικά
οφέλη.

Άρθρο
του
Λεωνίδα Μπακούρα
Γενικού ∆ιευθυντή της Ε∆Α ΘΕΣΣ

Οι προοπτικές ανάπτυξης από την
υλοποίηση του µεγάλου αναπτυξιακού
προγράµµατος της Ε∆Α ΘΕΣΣ κρίνονται
ιδιαίτερα ευοίωνες, παρά την έντονη
µεταβλητότητα που συνεχίζει να επικρατεί σε παγκόσµια κλίµακα.
Ο επενδυτικός σχεδιασµός της Εταιρείας στοχεύει στην κατασκευή προηγµένων υποδοµών για την επίτευξη της
µέγιστης διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλο και περισσότερες περιοχές –
του καυσίµου που συντελεί καθοριστικά
στην απεξάρτηση της οικονοµίας από
τον άνθρακα, αναδεικνύοντας τον κρίσιµο ρόλο των δικτύων διανοµής στην
ενεργειακή µετάβαση.
Όπως δηλώνει ο Γενικός ∆ιευθυντής της
Ε∆Α ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο
τοµέας της ενέργειας λειτουργεί ως καταλύτης των εξελίξεων διεθνώς. Προς
αυτή την κατεύθυνση, το στρατηγικό

Η επιταχυνόµενη χρήση του
φυσικού αερίου συµβάλλει
καθοριστικά στους στόχους
της Πολιτείας για την ταχεία
απολιγνιτοποίηση της χώρας,
καθώς αποτελεί µια καθαρή
µορφή ενέργειας µε περιβαλλοντικά οφέλη

πλεονέκτηµα που προσφέρει η γεωγρα-

Βαδίζοντας προς το µέλλον, ο κ. Μπακούρας τονίζει ότι η Εταιρεία, κατέχει ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιµων υποδοµών µε καινοτόµες και προηγµένες τεχνολογικά
εφαρµογές, ενώ βρίσκεται προ των
πυλών για τον ολικό ψηφιακό της µετασχηµατισµό. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τις ανάγκες που ανακύπτουν για
την περαιτέρω υποστήριξη και ενσωµάτωση των ανανεώσιµων αερίων,
όπως το υδρογόνο και το βιοµεθάνιο,
σε ένα νέο, ενοποιηµένο και βιώσιµο ενεργειακό µοντέλο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η
Ε∆Α ΘΕΣΣ, µέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαχειριστών για τη βιωσιµότητα GD4S, συνεργάζεται µε κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς για την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την οικοδόµηση
ενός πιο πράσινου, αποκεντρωµένου
και ψηφιοποιηµένου ενεργειακού δικτύου.

φική θέση της Βόρειας και Κεντρικής
Ελλάδας και το αυξηµένο επενδυτικό
ενδιαφέρον στους τοµείς των υποδοµών ενέργειας, µετατρέπουν την περιοχή σε κόµβο των µεγάλων ενεργειακών
εξελίξεων της χώρας και τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα του φυσικού αερίου.

Η Εταιρεία, ως µοχλός ανάπτυξης, συνεχίζει την υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων, συµβάλλοντας στην άρση της
ενεργειακής αποµόνωσης, στην τόνωση
της απασχόλησης και στην ανάκαµψη
της εθνικής οικονοµίας.
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Η σύγχρονη δικηγορία
στην υπηρεσία του πολίτη και του επιχειρηµατία
όπως αυτές της ∆ιαιτησίας και της ∆ιαµεσολάβησης, δύο θεσµούς που έχουν ταχθεί στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µερών.

Άρθρο
του
Στάθη Β. Κουτσοχήνα
∆ικηγόρου, Προέδρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Το πέρασµα στη νέα ψηφιακή εποχή της δικαιοσύνης αποτελεί πλέον γεγονός καθώς πρωτόγνωρες συνθήκες και
πρωτοφανείς αντιξοότητες λόγω της πανδηµίας COVID-19 έκαναν τη µετάβαση αυτή επιτακτική. Ο ∆.Σ.Θ. ανταποκρινόµενος
στις ανάγκες του παρόντος, αλλά µε τα µάτια στραµµένα στο µέλλον, επίσπευσε τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό προβαίνοντας
σε µία σειρά δράσεων, όπως: χορήγηση
ψηφιακής υπογραφής στα µέλη του, δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων µέσω του Portal της ολοµέλειας των
δικηγορικών συλλόγων, αναβάθµιση του
συστήµατος επικοινωνίας και άµεσης ενηµέρωσης των µελών του µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής (app), παροχή πλήρους
ψηφιακής νοµικής εργαλειοθήκης µε τη
δωρεάν χρήση των βάσεων νοµικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Sakkoulas Online, Ισοκράτης και Σόλων, συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία για την προώθηση
νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως η εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική έρευνα στο κτηµατολόγιο, η ηλεκτρονική λήψη δικαστικών αποφάσεων κλπ.
Επιπλέον, όµως, ενθάρρυνε και εξοικείωσε τα µέλη του µε σύγχρονες µεθόδους,

Ειδικότερα, η «διαιτησία» ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών µε τη µορφή «νοµικής αυτορρύθµισης», αποσκοπεί
στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, δίνοντας στα εµπλεκόµενα µέρη την πρωτοβουλία στη διαδικασία της
απονοµής της. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα
68/2020 συστήθηκε στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης µόνιµη διαιτησία µε
αντικείµενο την επίλυση πάσης φύσεως διαφορών ιδιωτικού δικαίου µε περιουσιακό
αντικείµενο.
Με την ευθύνη και τη θεσµική εγγύηση του
∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ευελπιστούµε να αναδειχθούν τα τέσσερα
βασικά χαρακτηριστικά του θεσµού: α) Η
εκούσια υπαγωγή των µερών, β) Η ελεύθερη επιλογή των διαιτητών, γ) Η υπαγωγή
ιδιωτικών διαφορών δεκτικών διαθέσεως
και δ) Η δεσµευτικότητα της εκδοθησοµένης απόφασης. Εντέλει, η διαφορά επιλύεται µε την έκδοση διαιτητικής απόφασης, που είναι ισόκυρη της δικαστικής.

Από την άλλη η «διαµεσολάβηση», επίσης ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης
διαφορών, διεξάγεται µε τη συνδροµή
ενός τρίτου αµερόληπτου προσώπου,
του ∆ιαµεσολαβητή, ο οποίος υποβοηθεί τα µέρη µε κατάλληλες διαπραγµατευτικές τεχνικές στην επίτευξη συµφωνίας. Η διαµεσολάβηση χρησιµοποιείται
σε εµπορικές, αστικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές. Σε αυτή συµµετέχουν,
ο διαµεσολαβητής και τα αντίδικα µέρη
µε τους δικηγόρους τους. Προκειµένου
να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ο θεσµός,
ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
δηµιούργησε Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης,
για να λαµβάνουν χώρα διαµεσολαβήσεις από µέλη του – δικηγόρους στους
χώρους του Συλλόγου και µε τη θεσµική
του εγγύηση.
Συµπερασµατικά, η εφαρµογή µέσων
ψηφιακής δικαιοσύνης και η αξιοποίηση
θεσµών όπως η ∆ιαιτησία και η ∆ιαµεσολάβηση, υπό την σκέπη και µε την εγγύηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου, µπορούν
να συµβάλλουν σηµαντικά στην ταχύτερη και ποιοτικότερη απονοµή δικαιοσύνης.
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Ο ρόλος της Ελληνικής Ακαδηµίας
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας στην
τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδος
µηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η ΕΑΒΙ επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της οργανώνοντας
µαθήµατα, συνέδρια, σεµινάρια,
συµπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρµες (workshops) και εκπαιδευτικά
προγράµµατα βασισµένα σε τεχνολογίες εκµάθησης εξ αποστάσεως
(elearning), συνεργαζόµενη µε το
Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε), µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά και Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού και διεθνείς οργανισµούς σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προΆρθρο
γράµµατα. Μέσα το 2021 αναµένετου
ται να ξεκινήσουν τα πρώτα προΙωάννη Κατσογιάννη
Προέδρου Ελληνικής Ακαδηµίας Βιοµηχα- γράµµατα κατάρτισης στη βιοµηχανική ιδιοκτησία.
νικής Ιδιοκτησίας
Το 2022, προγραµµατίζεται
η
έναρξη του διετούς προγράµµατος
Είναι πλέον αποδεκτό από σπουδών, και αργότερα η οργάνωόλους τους φορείς, ότι η ανάπτυξη ση των πρώτων εθνικών εξετάσεστην Ελλάδα µε το πέρας της πανδη- ων για τη λήψη του πτυχίου του πιµίας µπορεί να έρθει κυρίως µέσα στοποιηµένου συµβούλου ευρεσιτεαπό την ανάπτυξη της καινοτοµίας, χνίας. Οι σύµβουλοι ευρεσιτεχνίας
της σύνδεσης των ερευνητικών απο- αναµένεται να στελεχώσουν νευτελεσµάτων των Πανεπιστηµίων και ραλγικές θέσεις στα τµήµατα έρευΕρευνητικών κέντρων µε τη βιοµη- νας και ανάπτυξης των βιοµηχανιχανία και την ίδρυση εταιρειών τε- ών που παράγουν καινοτόµα προχνοβλαστών και start ups, οι οποίες ϊόντα όπως και στα γραφεία µεταθα αποσκοπούν στην µεταφορά της φοράς τεχνολογίας των Πανεπιστητεχνολογίας από την έρευνα στην µίων και Ερευνητικών Ιδρυµάτων
αγορά. Για να µπορέσει το εγχείρη- της χώρας µας και θα µπορέσουν
µα αυτό να έχει την προσδοκώµενη να δώσουν γνώσεις και συµβουλές
επιτυχία, είναι απαραίτητη συνθήκη στους εφευρέτες για την κατοχύη έγκαιρη και σωστή κατοχύρωση ρωση των εφευρέσεων τους, που
της εφεύρεσης και της καινοτοµίας, αποτελεί το πρώτο στάδιο για την
η οποία γίνεται µε κατάθεση αίτησης εµπορική αξιοποίηση των καινοτόγια δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στον Ορ- µων προϊόντων.
γανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Οι δράσεις αυτές αναµένεται να
(ΟΒΙ).
ενεργήσουν συµπληρωµατικά στις
Σε αυτό το σηµείο, έρχεται να ανα- ενέργειες που γίνονται από τα αρδειχθεί ο κοµβικός ρόλος της νέ- µόδια υπουργεία και φορείς και είο-ιδρυθείσας Ελληνικής Ακαδηµίας ναι βαθιά η πεποίθηση µου, ότι πολύ
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ). σύντοµα θα δούµε θεαµατικά αποΗ ΕΑΒΙ ιδρύθηκε µε το προεδρικό τελέσµατα στους τοµείς αυτούς, µε
διάταγµα υπ’ αριθµόν 31/2019. Εί- άµεσες και έµµεσες θετικές επιδράναι αυτοτελής υπηρεσία του ΟΒΙ σεις στην Ελληνική κοινωνία και κυκαι επιτελεί δηµόσια αποστολή ως ρίως στους νέους επιστήµονες που
θεµελιώδες εργαλείο για την ανά- πρόκειται να δραστηριοποιηθούν
πτυξη ενός οικοσυστήµατος Βιο- στη χώρα µας.

Πολλά ήταν τα διδάγµατα που δύναται να αποκοµίσει κάποιος, µεγάλες οι ελλείψεις που ανεδείχθησαν και πολλά
βήµατα έγιναν γοργότερα σε πολλούς τοµείς µε αφορµή
όσα ζήσαµε την περίοδο της πανδηµίας.
Ένα από τα θέµατα, πέρα από τα υγειονοµικά και οικονοµικά, που πιστεύω ότι αναδείχθηκε µε µεγάλη ένταση στα
αστικά κέντρα είναι ο δηµόσιος χώρος. Σε µια περίοδο
που η κυκλοφορία περιοριζόταν στον εξωτερικό χώρο,
µε υπερσυγκέντρωση πλήθους σε συγκεκριµένες ώρες
της ηµέρας, µε κλειστά τα γυµναστήρια – παιδότοπους
και κυρίως κλειστή την εστίαση.
Ποσό δηµόσιο χώρο έχουµε, σε ποια κατάσταση, ποτέ
αναπλάστηκε και συντηρήθηκε, σε ποιες ηλικίες είναι
προσιτός, ποια η αναλογία πρασίνου, σε τι κατάσταση
βρίσκεται η καθαριότητα του, πως αντιµετωπίζονται οι
βανδαλισµοί και ποιες δραστηριότητες µπορεί να σηκώσει στους κόλπους του;
Αν συγκριθούµε µε Ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις σίγουρα βρισκόµαστε πολύ πίσω και σε ποσότητα αλλά και σε
ποιότητα δηµοσίου χώρου. Η πανδηµία µας έφερε κατάµατα αντιµέτωπους µε την κακή σχεδίαση των αστικών
κέντρων αλλά και µε την αδράνεια µας τις τελευταίες
δεκαετίες.
Τι σχεδιάζουµε λοιπόν για να ανατάξουµε την κατάστα-

Πανδηµία και
∆ηµόσιος χώρος
Άρθρο
του
Εφραίµ Κυριζίδη
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων
∆ήµου Θεσσαλονίκης

ση, για µα σώσουµε µια χαµένη παρτίδα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση του ∆ηµάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα;
Πρώτα από όλα απαλλοτριώσεις σε οτιδήποτε σώζεται
(µε ρεαλιστικούς στόχους και ορθή ιεράρχηση) προσθέτοντας στον κουβά του δηµοσίου χώρου και το τελευταίο τετραγωνικό που δύναται να απαλλοτριωθεί.
Προχωρούµε σε ολοκληρωµένες αναπλάσεις: παρεµβάσεις γειτονιών, πάρκα Παπαναστασίου- Μπότσαρη – πάρκα τσέπης – Επταπύργιο – Ροτοντα, ανακαινίσεις όλων των παιδικών χαρών, ανακαινίσεις όλων των
υπαιθρίων γηπέδων, παρεµβάσεις σε περιοχές που δέχονται πλήθος κοινού Ιπποκράτειο-∆ικαστήρια-Αρχαιολογικού Μουσείου, υπαίθρια όργανα γυµναστικής, επανασχεδιασµός µε νέους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς
Αριστοτελους – 40 εκκλησίες.
Ταυτόχρονα συντηρούµε κάθε γωνιά που χρήζει παρέµβασης, αποκαθιστώντας βαναλισµούς, εφαρµόζοντας
anti graffiti, κατεδαφίζουµε παράνοµα και επικίνδυνα κτίρια, αποµακρύνουµε εγκαταλελειµµένα περίπτερα, επαναλειτουργούσε συντριβάνια, φυτεύουµε πράσινο κτλ.
Όπως η φθορά , όπως δυστυχώς και ο βανδαλισµός είναι συνεχείς, έτσι πρέπει να είναι µια αέναη µάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προσδίδει καθηµερινά νέα
θετικό πρόσηµο σε κάθε γειτονιά.
Η πανδηµία ξεσκέπασε αστοχίες και αδράνειες δεκαετιών και µας έφερε προ των ευθυνών µας.
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Επαναφορά της Οικονοµίας
µέσω της Καινοτοµίας
λαγής του οικονοµικού µοντέλου που ακολουθείται χρόνια. Φυσικά, οποιαδήποτε
συζήτηση για αλλαγή του παραγωγικού
µοντέλου της πόλης δεν µπορεί παρά να
περιλαµβάνει µια στροφή σε καινοτόµες
παραγωγικές δραστηριότητες. Οι κλάδοι
της οικονοµίας που βασίζονται στην καινοτοµία δηµιουργούν -στις περισσότερες
περιπτώσεις- µεγάλη προστιθέµενη αξία,
καθώς δηµιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι κατά κανόνα εξαγώγιµα, και
προσφέρουν πολλές και καλά αµειβόµενες
θέσεις εργασίας.

Άρθρο
τou
Μιχάλη Κούπκα
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Στην εποχή µας µιλάµε για επαναφορά όταν ένα σύστηµα δεν µπορεί πλέον να λειτουργεί µε τις τρέχουσες παραµέτρους του και χρειάζεται επανεκκίνηση. Είναι το κουµπί που πατάµε, για παράδειγµα, όταν ο υπολογιστής ή το κινητό
µας τηλέφωνο δυσλειτουργεί, κολλάει ή
σταµατά να λειτουργεί. Κάπως έτσι η κρίση που προκλήθηκε από την πανδηµία
του COVID-19 αποκάλυψε κάποια συστηµικά ελαττώµατα, αναδεικνύοντας την
ανάγκη επαναφοράς της εθνικής , αν όχι
της παγκόσµιας οικονοµίας και των µοντέλων της.
Για την πόλη της Θεσσαλονίκης ή πανδηµία είναι ίσως η χρυσή ευκαιρία ολικής αλ-

Η καινοτοµία είναι λοιπόν ο χώρος που
βλέπουµε να εκφράζεται µε σύγχρονους
όρους η παράδοση της πόλης στη δηµιουργία και την εξωστρέφεια. Είναι το πεδίο
που αντλούµε στοιχεία και όραµα από την
ιστορία µας προβάλλοντάς τα στο µέλλον
µε γνώµονα την πρόοδο και την εξέλιξη. Σε
αυτό το πεδίο, οι φορείς και οι οργανισµοί
της πόλης έχουν ήδη ξεκινήσει να συνεργάζονται αρµονικά, να πρωτοπορούν, να
αναδεικνύουν καλές πρακτικές µε διεθνή
εµβέλεια και να ενισχύουν το κοινωνικό
και οικονοµικό αποτύπωµα των δράσεων
τους. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται
νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τους νέους, αυτούς που τώρα ξεκινούν την επαγγελµατική τους πορεία και αυτούς που για
κάποια χρόνια ήταν µακριά, στο εξωτερικό, δυσκολευόµενοι να βρουν επαγγελµατικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις
ικανότητές τους.
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, σε µία στρατηγική συνεργασία µε τη Cisco, το Υπουργεία
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δηµιούργησε µέσα σε λίγους µήνες ένα κέντρο καινοτοµίας παγκόσµιας εµβέλειας και προδιαγραφών, τοποθετώντας τη Θεσσαλονίκη σε µία λίστα προνοµιούχων αστικών
κέντρων µε αντίστοιχη υποδοµή. Η πρωτοβουλία δεν αφορά µόνο τον ∆ήµο µε τη
στενή έννοια του όρου, αφορά την πόλη
και τους ανθρώπους της. Αφορά όλους
όσους υποστηρίζονται από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τις νέες τεχνολογίες,
όσους εργάζονται, δηµιουργούν και και-

Η καινοτοµία είναι λοιπόν
ο χώρος που βλέπουµε να
εκφράζεται µε σύγχρονους
όρους η παράδοση της πόλης
στη δηµιουργία και την εξωστρέφεια.

νοτοµούν µέσα από τα πανεπιστήµια, τους
οργανισµούς, τους φορείς, τις εταιρείες
και έχουν τη δυνατότητα άµεσα να συνεργαστούν µε έναν τεχνολογικό κολοσσό έχοντας πρόσβαση σε υποδοµές και
τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα αποκτούν
δυναµική εξωστρέφειας στο διεθνή ανταγωνισµό.
Όλα αυτά ενισχυµένα και από άλλες πρωτοβουλίες που έχουν την υποστήριξη του
∆ήµου όπως το OK!Thess για την ανάδειξη της κοινότητας των startups που αποτελούν βασικό άξονα της στρατηγικής µας
για την καινοτοµία και τις υποστηρίζουµε
µε τρόπο που εξασφαλίζει σαφή προοπτική εξέλιξης.
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Στρατηγικός σχεδιασµός µε άξονα
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
Παρά τις µεγάλες δυσκολίες που
αντιµετωπίζει η χώρα µας µε την πανδηµία
του κορονοϊού, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί όχι µόνο στα προβλήµατα της καθηµερινότητας και στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
αλλά και σε καινοτόµες πρωτοβουλίες και
δράσεις, που θα έχουν αναπτυξιακό πρόσηµο στις τοπικές κοινωνίες.

πτυξη καινοτόµων συστηµάτων, (τηλεµετρία, εγκατάσταση έξυπνων υδροµέτρων),
σύγχρονα έργα διαχείρισης των απορριµµάτων, ενίσχυση της ανακύκλωσης, «εργαλεία» ανάπτυξης του ψηφιακού δήµου,
υλοποίηση κέντρου ευφυούς λειτουργίας
και εξυπηρέτησης, πλατφόρµα διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υγείας κ.ά.

Κρατώντας την τελευταία διετία τα «ηνία»
της διοίκησης του ∆ήµου Νάουσας, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι από την πρώτη
στιγµή, που ξέσπασε η πρωτοφανής κρίση
µε την πανδηµία, θέσαµε σε άµεση εφαρµογή τον σχεδιασµό µας για την θωράκιση
του δήµου µας.

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού µας σχεδιασµού βρίσκονται, επίσης, όλα τα εµβληµατικά σηµεία του δήµου µας (Χιονοδροµικό Κέντρο «3–5 Πηγάδια», Άλσος Αγίου Νικολάου, Σχολή Αριστοτέλη, Αρχαιολογικός
Χώρος Μίεζας) τα οποία επιδιώκουµε να
ξαναβρούν τη θέση που τους αρµόζει.

Στηρίξαµε µε κάθε τρόπο τους συµπολίτες µας, που ανήκουν ή βρέθηκαν στα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα (ενίσχυση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», οργάνωση συσσιτίου, δυνατότητα ψυχολογικής
υποστήριξης κ.ά), ενώ µέχρι σήµερα στηρίζουµε µε κάθε τρόπο τις κοινωνικές δοµές.
Παράλληλα, προχωρήσαµε άµεσα στην
ψηφιακή αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών του δήµου για να διαφυλάξουµε την
οµαλή λειτουργία τους. Καθιερώσαµε ένα
καινοτόµο ψηφιακό «εργαλείο», τον «Φιλώτα» που αποτελεί το ηλεκτρονικό κέντρο διαχείρισης µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η διεκπεραίωση κάθε µορφής
αιτηµάτων των δηµοτών µας. Ταυτόχρονα,
θέσαµε σε λειτουργία και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών (το Πληροφοριακό
Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙ∆Α» του υπουργείου Εσωτερικών,
τη νέα ψηφιακή πλατφόρµα «e-ραντεβού», την εξυπηρέτηση µε τηλεδιάσκεψη
από τα ΚΕΠ (myKEPlive), την ηλεκτρονική
έκδοση πιστοποιητικών µέσω του GOVgr,
την πληρωµή οικονοµικών συναλλαγών
µέσω e-banking).

Αναµφίβολα, η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, µε την έδρα της ∆ΕΘ
στη Θεσσαλονίκη, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών «εργαλείων», προχωρήσαµε στο µεγαλύτερο εγχείρηµα, που έγινε
τα τελευταία έτη από τον ∆ήµο Νάουσας,
καταθέτοντας στο υπουργείο Εσωτερικών
προτάσεις για την χρηµατοδότηση έργων

Άρθρο
του
Νικόλα Καρανικόλα
∆ηµάρχου Νάουσας

ύψους 26,7 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης». Οι µελέτες και τα έργα που έχουµε ετοιµάσει αφορούν, µεταξύ
άλλων, την βελτίωση υποδοµών, την ανά-

Στον ∆ήµο Νάουσας, από την πλευρά µας,
µε γνώµονα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
του τόπου µας χαράζουµε τον στρατηγικό
µας σχεδιασµό και εργαζόµαστε µε επιµονή καθηµερινά, ώστε να βάλουµε σε τροχιά ανάπτυξης την πόλη της Νάουσας και
τις Κοινότητές µας.

ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΟΥΣΑ
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Ισότιµη ανάπτυξη
της δυτικής πλευράς
Η 85η ∆ΕΘ βρίσκει µεγάλο τµήµα της

της, απελευθερώνει χώρους πολιτισµού,
αθλητισµού, αναψυχής, ενώ παράλληλα
ισοσκελίζει το αναπτυξιακό ισοζύγιο της
πολλαπλά επιβαρυµένης δυτικής πλευράς.
Λιµάνι, σιδηροδροµική διασύνδεση, οργάνωση άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης Καλοχωρίου, εκκρεµείς οδικοί άξονες, ολοκλήρωση ατελούς µετρό, χωρίς
αλλοίωση της «υπόγειας» διαδροµής της
πόλης, επέκταση του στα δυτικά, σχεδιασµός λειτουργίας προαστιακού προς ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, ΒΙΠΕΘ Σίνδου

χώρας καταβεβληµένο από τις φωτιές,
που έθεσαν µε τον τρόπο τους, το θέµα της
κλιµατικής αλλαγής, ταυτόχρονα µε την
προστασία του υπαρκτού περιβαλλοντικού
πλούτου από την οριστική απώλεια, συνολικά την ανάγκη να κάνουµε τις πόλεις βιώσιµες.
Παρά τα αρνητικά χαρακτηριστικά της
συγκυρίας, δεν λείπουν ευκαιρίες προοπτικής. Όπως η ύπαρξη των πόρων, του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, ΕΣΠΑ
2021–2027, νέα ΚΑΠ.
∆ιαµορφώνουν δυνατότητες ισότιµης
συµµετοχής Θεσσαλονίκης και Κεντρικής
Μακεδονίας στον εθνικό σχεδιασµό.
Στόχος ο ριζικός ανασχεδιασµός της πόλης
µε όρους 21ου αιώνα, ειδικότερα της υποβαθµισµένης ∆υτικής πλευράς της.
Νέα Αναπτυξιακή ταυτότητα, που περιλαµβάνει ισοδύναµα όλες τις χωρικές διαστάσεις, µε ποιοτικές παραµέτρους (παραγωγικές, περιβαλλοντικές, πολιτισµικές, ψηφιακές, κοινωνικές κοκ), που αναβαθµίζουν
τη ζωή όλων.
Η ξεχασµένη και επιλεκτικά υποβαθµισµένη δυτική πλευρά της, µπορεί να αποτελέσει νέο παράδειγµα πράσινης βιώσιµης
ανάπτυξης, που υπερβαίνει στερεότυπα
και δεν επαναλαµβάνει λανθασµένες επιλογές.
Η δηµιουργία πράσινου δυτικού τόξου
πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής µε
αξιοποίηση των ανενεργών στρατοπέδων (Παύλου Μελά, Καρατάσιου, Μ. Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή, Ζιάκα κοκ). Η διαµόρφωση ενιαίου ελεύθερου, δηµόσιου χώρου, του παραλιακού µετώπου από
το Αγγελοχώρι µέχρι την προστατευόµενη περιοχή του ∆έλτα Αξιού, µε συνέχεια,
προσβασιµότητα, ήπια κινητικότητα, διαµόρφωση δικτύου πράσινων χώρων, διασύνδεση, συµπληρωµατικότητα δραστηριοτήτων.
Η µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ, µε δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο

Άρθρο

“

του
Γιάννη Ιωαννίδη
∆ηµάρχου ∆έλτα

Η Θεσσαλονίκη µπορεί να αποτελέσει νέο παράδειγµα, µε συλλογικό όραµα ανάπτυξης των
δυνατοτήτων της και όχι εφήµερες «αναπτυξιακές» κατασκευές,
καταδικασµένες να µη διαρκούν πολύ

της πόλης, µε τη µικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, είναι αναγκαίος όρος.
Αποσυµφορίζει κυκλοφοριακά το κέντρο

Μερικά από τα έργα ψηφίδες του οράµατος µια αλλιώτικης Θεσσαλονίκης, οικονοµικά αναπτυγµένης, φιλικής, βιώσιµης, µε
συστατικό στοιχείο το πράσινο, που τη χαίρονται πολίτες, επαγγελµατίες, επισκέπτες.
Η Θεσσαλονίκη µπορεί να αποτελέσει νέο
παράδειγµα,µε συλλογικό όραµα ανάπτυξης των δυνατοτήτων της και όχι εφήµερες «αναπτυξιακές» κατασκευές, καταδικασµένες να µη διαρκούν πολύ.
Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουµε την
υπερκοµµατική αυτοδιοικητική πρωτοβουλία των 7 δηµάρχων της δυτικής πλευράς της πόλης, χωρίς στενές προσεγγίσεις, ανοιχτή αντίληψη, διευρυµένη ατζέντα, γιατί µας ενώνει η ισότιµη προοπτική
ανάπτυξης όλης της πόλης, το συλλογικό
όφελος των ανθρώπων της, το κοινό µας
µέλλον.
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Αλλάζουµε την εικόνα,
παρά τις αντίξοες συνθήκες
«Εν µέσω της πανδηµίας και των

θερµοκοιτίδα βιοµηχανικής δραστηριότητας και έδρα ανάπτυξης Νεοφυών Επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας µας µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια ενισχύει τη λειτουργικότητα της ΒΙΠΕΘ µε νέα είσοδο στο
ύψος της Γ΄Ζώνης και το συνδετήριο άξονα µε τις ε.ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

αντίξοων συνθηκών στην οικονοµία, η διοίκηση του Απ. Τζιτζικώστα παραµένει σταθερά προσηλωµένη στην υλοποίηση των
προγραµµατικών, στρατηγικών της στοχεύσεων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας της Κεντρικής Μακεδονίας,
κάνοντας παράλληλα πράξη το σχεδιασµό
της για «έξυπνες», πράσινες, ανθρώπινες
και φιλικές πόλεις.
Στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εργαζόµαστε µεθοδικά πάνω
σε αυτούς τους στόχους και έχουµε να επιδείξουµε αξιόλογα αποτελέσµατα.
Πετυχαίνοντας να ξεµπλοκάρουµε το νόµο για τα Logistics και αδειοδοτώντας ήδη
περισσότερες από 300 εγκαταστάσεις στη
Θεσσαλονίκη, ανοίγουµε νέες αναπτυξιακές διεξόδους στην οικονοµική πραγµατικότητα της Κεντρικής Μακεδονίας.
∆ιαθέτοντας από τους πρώτους, Μηχανισµό
∆ιάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας,
ένα εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης σε πραγµατικό χρόνο, του τρόπου
που εξελίσσεται η οικονοµική δραστηριότητα και των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµι-

Άρθρο
του
Κώστα Γιουτίκα
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κεντρικής Μακεδονίας

κό, έχουµε τη δυνατότητα να επαναπροσανατολίζουµε µε ευελιξία, τον προγραµµατισµό και τους πόρους που διαθέτουµε, ώστε
να ενισχύσουµε την απασχόληση.
Η αναβάθµιση της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης,
της µεγαλύτερης σε όλη τη χώρα, µε δυνατότητες να αποτελέσει πρότυπη, ανθούσα

Μέσα στο 2021 και µε εξασφαλισµένους
πόρους , δηµοπρατούµε τη µελέτη για την
εξυγίανση της άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι , προκειµένου
να τη µετατρέψουµε σε ένα δυναµικό Επιχειρηµατικό Πάρκο.
Πιστοί όµως στην αξιακή συνθήκη της
ισόρροπης ανάπτυξης, έχουµε ήδη «ανάψει πράσινο» στις εργασίες της µεγαλύτερης παρέµβασης εξυγίανσης και αποκατάστασης που έχει γίνει στη δυτική παράκτια
ζώνη, στα διοικητικά όρια ∆ήµων ∆έλτα,
Αµπελοκήπων – Μενεµένης και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της
πιο εµβληµατικής και πολυεπίπεδης παρέµβασης από τη Μεταπολίτευση στον τοµέα
των αστικών αναπλάσεων, προκειµένου το
δυτικό παράκτιο µέτωπο µε ποδηλατόδροµους και σηµεία αναψυχής ν’ αποτελέσει
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής όλων των
Θεσσαλονικέων.
Με συστηµατική δουλειά, εντάσσουµε τις
«πράσινες» πρακτικές της στην καθηµερινότητα των πόλεων µας. Τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους στόλους µιας
σειράς ∆ήµων της Θεσσαλονίκης είναι γεγονός, και σύντοµα ακολουθεί και ο µηχανοκίνητος εξοπλισµός της Περιφέρειας. Η
εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών που υλοποιούµε µε το
θεσµό του «Voltaro», έχει λάβει τα εύσηµα
της Ε.Ε., ενώ µε την επίµονη προσήλωση
µας στην ενθάρρυνση παραγωγής «καθαρής» ενέργειας, πετύχαµε την αδειοδότηση συγκροτήµατος πέντε αιολικών πάρκων
ισχύος 315 MW και την ένταξη του Βερµίου
όρους στον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Χάρτη.
Εµείς κάνουµε πράξη αυτά για τα οποία
δεσµευτήκαµε.

100

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

“Με σχέδιο και επιµονή προωθούµε
την αναπτυξιακή ατζέντα του δήµου Χαλκηδόνος”
Ενώ πρόκειται να εκτελεστούν στο
επόµενο χρονικό διάστηµα καθώς
βρίσκονται σε στάδιο δηµοπράτησης
ή υπογραφής σύµβασης τα παρακάτω έργα πνοής για τον ∆ήµο µας:
1. Κατασκευή έργων συλλογής και µεταφοράς λυµάτων ∆.Κ. Αδένδρου
2. Κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων
στο βορειοδυτικό τµήµα του οικισµού
Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνος
3. Ανάπλαση και ασφαλτόστρωση
στο βορειοδυτικό τµήµα του οικισµού
Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνος
4. Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις
δηµοτικών οδών ∆ήµου Χαλκηδόνος

Άρθρο
του
Σταύρου Αναγνωστόπουλου
∆ηµάρχου Χαλκηδόνας

Μετά από µια µακρά περίοδο όπου ο
∆ήµος µας βρισκόταν στην αφάνεια, έφτασε η ώρα να σηκώσουµε τα µανίκια και
να εργαστούµε σκληρά για το µέλλον του
τόπου µας και την παρακαταθήκη που θα
πρέπει να αφήσουµε στις επόµενες γενιές.
Το χρωστάµε στους συµπολίτες µας. Το
χρωστάµε στα παιδιά µας.
Από την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων µας θέσαµε ως στόχο την ανάπτυξη του ∆ήµου µας και για τον στόχο αυτό εργαζόµαστε καθηµερινά.
∆ε µένουµε στα λόγια και προσπαθούµε µε συστηµατική δουλειά να κάνουµε
πράξεις όλες τις προεκλογικές δεσµεύσεις µας. Προωθούµε µε σχέδιο και επιµονή την αναπτυξιακή ατζέντα του ∆ήµου µας.
Αυξάνουµε το ρυθµό υλοποίησης του τεχνικού µας προγράµµατος, επιταχύνοντας
τις διαδικασίες έργων τα οποία βρίσκονται
σε εξέλιξη και δροµολογώντας νέες παρεµβάσεις σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό
εκτέλεση τα παρακάτω έργα:
1. Κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων
στην επέκταση του οικισµού Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνος
2. Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αναβάθµιση και τον
εκσυγχρονισµό της µονάδας βιολογικού καθαρισµού της ∆.Κ. Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνος
3. Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ∆ήµου Χαλκηδόνος)
4. Εργασίες αγροτικής οδοποιίας
∆ήµου Χαλκηδόνος
5. Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆.Α.Κ.
Γέφυρας του ∆ήµου Χαλκηδόνος
6. Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας ∆ήµου Χαλκηδόνος
7. Μελέτη κόµβου Μ. Μοναστηρίου

5. Έργα λειτουργικής βελτίωσης στα
πεζοδρόµια της οδού Εθνικής Αντίστασης στη ∆.Κ. Κουφαλίων
6. Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους
2022
7. Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών
χαρών του ∆ήµου Χαλκηδόνος
8. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη
Νέα Μεσήµβρια του ∆ήµου Χαλκηδόνος
9. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος τηλεµετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης δηµοτικών
ενοτήτων Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνος

Στοχεύουµε σε βάθος χρόνου, ο ∆ήµος
Χαλκηδόνος να πρωταγωνιστεί στη ∆υτική
Θεσσαλονίκη και µε πολλή δουλειά θα το
πετύχουµε. Στοχεύουµε να µπει σε µια νέα
αναπτυξιακή πορεία, µε σύγχρονες υποδοµές και καλύτερη καθηµερινότητα. Προβλήµατα τόσων ετών δεν λύνονται από τη µια
µέρα στην άλλη, όµως οφείλουµε να δουλέψουµε για να γίνει πιο ανθρώπινη η καθηµερινή ζωή σε αυτόν τον όµορφο τόπο.
Η ανάπτυξη του τόπου µας αποτελεί µονόδροµο τόσο για εµένα προσωπικά, όσο
και για το σύνολο της διοίκησής µας. Θα
πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι η δυτική
Θεσσαλονίκη, περιοχή στην οποία ανήκει ο
∆ήµος µας, µπορεί να είναι ο πιο δυναµικά
εξελισσόµενος τόπος.
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«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
αγκαλιάζει τη Θεσσαλονίκη»
Η επανεκκίνηση του πολιτισµού, µετά την
δυσάρεστη εµπειρία του τρίτου κύµατος
της πανδηµίας, βρήκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αντιµέτωπο µε µια πρόκληση και ένα στοίχηµα.

πουθα κεντρίζει το ενδιαφέρον περισσότερων. Άλλωστε, το Μέγαρο Μουσικής ανήκει σε όλους τους Θεσσαλονικείς.
Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνουµε σειρά πρωτοβουλιών που θα µας φέρουν
δίπλα σε όλους τους ∆ήµους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθιερώνοντας το Μέγαρο Μουσικής στη συνείδηση των συµπολιτών µας.

Η πρόκληση αφορά τη µετάβαση του Οργανισµού στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο των lockdown, αξιοποιήσαµε κατάλληλα τα ψηφιακά εργαλεία που
έχουµε στη διάθεσή µας µεταδίδοντας διαδικτυακά 38 παραγωγές από το κανάλι µας
στο Youtube. Με τον τρόπο αυτό µείναµε
δίπλα στους συµπολίτες µας, ανταποδίδοντας γενναιόδωρα την προσµονή και την
αγάπη τους για το Μέγαρο. Παράλληλα
«τρέχουµε» τη µελέτη για την ενεργειακή
αναβάθµιση των κτηρίων Μ1 και Μ2, διότι πιστεύουµε ότι ένας κορυφαίος φορέας
πολιτισµού, όπως είναι ο ΟΜΜΘ, δεν νοείται να µην συµµετέχει ενεργά στην εθνική
προσπάθεια για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Προφανώς η ισορροπία µε την πανδηµία είναι πάντα εύθραυστη. Γι’ αυτό και

Η επανεκκίνηση του πολιτισµού, µετά την δυσάρεστη
εµπειρία του τρίτου κύµατος της πανδηµίας, βρήκε το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αντιµέτωπο µε µια
πρόκληση και ένα στοίχη-

Επιπρόσθετα προχωρούµε καθηµερινά
σε εργασίες αναβάθµισης και αποκατάστασης των φθορών που προκαλούνται
εξαιτίας του χρόνου, ενώ εκσυγχρονίζουµε το κτήριο Μ2 ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες συνεδριακές ανάγκες που θα προκύψουν στην πόλη λόγω
των προγραµµατισµένων εργασιών ανάπλασης της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά στο µεγάλο στοίχηµα που
έχουµε µπροστά µας και καλούµαστε να το
κερδίσουµε µε αποφασιστικότητα, η στόχευση µας έχει δυο άξονες. Ο πρώτος είναι να παρουσιάσουµε ένα καλλιτεχνικό
πρόγραµµα αντάξιο της ιστορίας και της
πορείας του Οργανισµού και ο δεύτερος
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης να
«αγκαλιάσει» όλη την πόλη από τα ανατολικά έως τα δυτικά.
Στρατηγική επιλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο ΟΜΜΘ να γίνει πιο εξωστρεφής διευρύνοντας το κοινό του. Να

µα. Η πρόκληση αφορά τη
µετάβαση του Οργανισµού
στη νέα εποχή.

εµείς, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στην προστασία της δηµόσιας υγείας

Άρθρο

και των θεατών µας, θα αξιοποιήσουµε όλα τα εργαλεία που µας παρέχει η

του
Βασίλη Γάκη
Προέδρου του ΟΜΜΘ

Πολιτεία προκειµένου να είναι όσο το

εξελιχθεί, να προοδεύσει, να ακολουθήσει τη ροή της ιστορίας, εκπληρώνοντας το πεπρωµένο του.Να απευθύνεται, όσο αυτό είναι εφικτό, σε µεγαλύτερο εύρος ηλικιών. Να αποκτήσει
νέους θεατές και να µπει στην ατζέντα
όλων των Θεσσαλονικέων. Οραµατιζόµαστε ένα Μέγαρο των πολλών. Ένα Μέγαρο Μουσικής ανοιχτό στην κοινωνία

Θέλουµε και µπορούµε να γίνουµε το
«αντίδοτο»στον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε και αξιολογούµε πλέον την καθηµερινότητα.

δυνατόν πιο ασφαλής η προσέλευση
του κοινού στο χώρο µας.

Με πίστη στις ικανότητες του ανθρώπινου
δυναµικού του Οργανισµού αλλά και µε το
βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, είµαι σίγουρος ότι θα καταφέρουµε!
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Ανάπτυξη η πολυπόθητη!
Για την Ελλάδα που ακόµα διατηρεί ορθάνοιχτες πληγές από την δεκαετή οικονοµική κρίση και τα µνηµόνια η ανάπτυξη
µοιάζει άπιαστο όνειρο. Η παραγωγικότητα της χώρας στηρίζεται, όπως είναι γνωστό, στο µοντέλο των υπηρεσιών µε µικρή
παραγωγή στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα.
Η βαριά βιοµηχανία µας, ο τουρισµός-τοµέας υπηρεσιών και αυτός βεβαίως- που
παρέµεινε στυλοβάτης της οικονοµίας, δυστυχώς δεν γλύτωσε από την πανδηµία.
Η στροφή της χώρας µας προς την παραγωγή είναι µονόδροµος, αν θέλουµε
να δηµιουργήσουµε πραγµατική ανάπτυξη που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας
και πραγµατικά υψηλούς µισθούς που µε
την σειρά τους θα δηµιουργήσουν ζήτηση
προϊόντων, άρα επιπλέον ανάπτυξη, δουλειές κ.ο.κ.
Η Θεσσαλονίκη των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων – ΑΠΘ, ΠΑ.ΜΑΚ και ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο που αποτελούν κέντρα υψηλής
γνώσης µέσα και από τα ερευνητικά τους
προγράµµατα, πρέπει και µπορεί να αποτελέσει ένα hub έρευνας και καινοτοµίας.
Αυτό όµως δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα
χωρίς και τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας. Συνεπώς πρέπει να αποτελεί στόχο

Άρθρο
της
Κ. Γούλα
∆ικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω
Προέδρου Ε.δ. Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου

η προσέλκυση εταιριών µέσα από ειδικά
προγράµµατα, δίνοντας προφανώς κίνητρα σε µεγάλες αλλά και µικρότερες εταιρείες να δηµιουργήσουν την έδρα τους
στη Θεσσαλονίκη.
Ένα άλλο πεδίο είναι τα logistics. Η µεταφορά των εµπορευµάτων αποτελεί την κινητήριο δύναµη των οικονοµιών των παραγωγικών χωρών. Ειδικά µετά την πανδηµία οι δρόµοι µεταφοράς εµπορευµάτων
φαίνεται να αλλάζουν και να αναζητούνται

νέοι, όταν κατά το 2020 µεταφέρθηκαν 12
δισ. τόνοι εµπορευµάτων !
Χωρά καµιά αµφιβολία για το ότι η Ελλάδα
οφείλει να αξιοποιήσει το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και να δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές ειδικά µε τη γεωγραφική
θέση που έχει η πόλη και το λιµάνι µας;
Βέβαια και αυτή είναι µια συζήτηση που γίνεται επί χρόνια αλλά µένει στα λόγια. Η
Θεσσαλονίκη έχει χάσει πολλές ευκαιρίες
στα χρόνια που πέρασαν. ∆εν πρέπει και
δεν αντέχει, να αφήσει άλλο χρόνο να κυλήσει στο αυλάκι µιας στείρας κοµµατικής
αντιπαράθεσης. Η πόλη µας δεν έχει άλλο
χρόνο για «φαραωνικά» έργα που εξαγγέλλονται τις νύχτες των εγκαινίων της
∆ΕΘ και τα οποία, πριν στεγνώσει το µελάνι από τα ρεπορταζ των δηµοσιογράφων,
µπαίνουν στα συρτάρια του ∆ιοικητηρίου
όπου και παραµένουν ως …ενθύµια. Ας
δούµε, επιτέλους, κατάµατα τις δυνατότητες της πόλης κι ας εργαστούµε πραγµατικά για αυτήν.
Η ανάπτυξη για τη Θεσσαλονίκη είναι αναγκαία για να γίνει µια πόλη που δεν της
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως συµ-πρωτεύουσα, γιατί δεν της πρέπει να θεωρείται συµ-πρωταγωνίστρια αλλά να είναι
πρωταγωνίστρια.

Η post covid εποχή στον αθλητισµό
∆εν υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγµα των επιπτώσεων της πανδηµίας
στην κοινωνικοοικονοµική ζωή της ανθρωπότητας από δύο εξ αντιπαραβολής συγκρινόµενες φωτογραφίες ενός γεµάτου κόσµο γηπέδου µε το ίδιο γήπεδο άδειο και σκοτεινό.
Η µία φωτογραφία να συµβολίζει την ψυχική και σωµατική υγεία, τον παλµό µιας ζωντανής κοινωνίας που ξεδίνει από την καθηµερινότητα,την άµιλλα και τον συναγωνισµό
και η δεύτερη να σηµατοδοτεί µια κοινωνία
φοβική, έρηµη προστατευµένη από έναν αόρατο εχθρό που όµως οι επιπτώσεις του είναι
µετρήσιµες και ολέθριες.
Η πανδηµία προκάλεσε, µια βίαιη παύση κάθε
αθλητικής δραστηριότητας κι όµως ο αθλητισµός άντεξε... µε τις πρώτες αχτίδες µετρίασης
της πανδηµίας και την επιφυλακτική (µεχρι και
σήµερα) έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας,

Άρθρο
του
Τριαντάφυυλου Πέτρογλου
Προέδρου Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης

ο αθλητισµός απέδειξε ότι εκτός από τη φυσική
ρώµη καλλιεργεί και την προσοχή , τον σεβασµό

στους κανόνες ,την τάξη και την οργάνωση . Απτή
απόδειξη των ανωτέρω ότι τα υγειονοµικά πρωτόκολλα τηρούνται απαρέγκλιτα από τον πιο λιλιπούτειο αθλητή µέχρι τον γηραιότερο µε αποτέλεσµα ο κατά τα φαινόµενα συχρωτισµός αθλητών (ακόµα και στα αθλήµατα επαφής ) να µην
αναφέρει παρά ελάχιστα κρούσµατα.
Έτσι λοιπόν η post covid κατάσταση στον
αθλητισµό κατά την ταπεινή µου άποψη δεν
αποτελεί απλά µια ευχή ή µια υπόθεση για
τα µελλούµενα αλλά ένα µετρηµένο µέγεθος
µια βέβαια πρόβλεψη η οποία στηρίζεται
αφενός στη δίψα για αθλητισµό και ζωή µιας
κοινωνίας που βγαίνει από την υγειονοµική
κρίση, αφετέρου µε εφόδια όλα αυτά που ο
αθλητισµός καλλιεργεί (τάξη, πειθαρχία, υποµονή και πείσµα) θα αποτελέσει εφαλτήριο
ανάπτυξης όχι µόνο του αθλητισµού αλλά και
ανάτασης της ίδιας της κοινωνίας
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Είµαστε έτοιµοι να ενδυναµώσουµε
το ρόλο µας στην κοινωνία
«Αναµφισβήτητα η πανδηµία της

επιστήµης µας. Εδώ έρχεται η υποχρέωση
των Συλλόγων να την υλοποιήσουν και να
την προσφέρουν στα µέλη τους. Με την
εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτές οι δραστηριότητες είναι πλέον πιο εύκολο να
υλοποιηθούν και να καταστούν προσιτές
σε όλους τους συναδέλφους ανά την επικράτεια.

COVID-19 άλλαξε τα δεδοµένα όχι µόνο
στη χώρα µας, αλλά και στον παγκόσµιο
χάρτη.
Ο κλάδος µας βρίσκεται ενώπιον προκλήσεων και ευκαιριών που φέρνει το µέλλον
και οι φαρµακοποιοί είµαστε έτοιµοι να
ανταπεξέλθουµε και να προσαρµοστούµε
στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται,
στηριζόµενοι στην επιστηµονική κατάρτισή
µας.

Επιπλέον οι φαρµακοποιοί αναδεικνύουµε
σε καθηµερινή βάση και τον κοινωνικό ρόλο µας, καθώς συµµετέχουµε ενεργά, µέσω ευρωπαϊκών και πανελλαδικών πρωτοβουλιών, σε πολλές εκστρατείες προστασίας και στήριξης συνανθρώπων µας που
βρίσκονται σε αδύναµη θέση.

Βασικός πυρήνας του επαγγέλµατός µας
παραµένουν η διάθεση φαρµάκων και η
παροχή συµβουλευτικής. Ωστόσο πιστεύουµε ότι η προσθήκη παροχής και άλλων
υπηρεσιών υγείας, µε κατοχύρωση της
επιστηµονικής αµοιβής µας, έχει θέση στα
φαρµακεία, τα οποία είναι σηµαντικό κοµµάτι της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Είµαστε σύµβουλοι της πολιτείας σε ζητήµατα φαρµακευτικής πολιτικής και στόχος
µας είναι να φτάσουµε στο σηµείο να συνδιαµορφώνουµε και να συναποφασίζουµε
τα θέµατα αυτά, τα οποία γνωρίζουµε σε
βάθος. Παράλληλα, συµµετέχουµε σε κάθε εθνική προσπάθεια υγειονοµικού χαρακτήρα, µε όπλο µας την άριστη χωροταξική κατανοµή και την παρουσία εξειδικευµένου επιστήµονα υγείας στα φαρµακεία
µας.
Θεωρούµε ότι τα όπλα µας για τη µετά-

Άρθρο
του
∆ιονυσίου Ευγενίδη
Προέδρου Φαρµακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης

βαση στο φαρµακείο του αύριο είναι η
ανάδειξη του επιστηµονικού ρόλου µας
και η συνεχής εκπαίδευσή µας στο κοµµάτι της Υγείας που µας αφορά. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επιµορφωµένων επιστηµόνων φαρµακοποιών, µέσα
από τη δια βίου εκπαίδευση και τη συνεχή επιµόρφωση σε όλες τις εξελίξεις της

Επόµενο βήµα ενδεχοµένως να είναι η διενέργεια εµβολιασµών κατά της COVID-19
στα φαρµακεία, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί
αναγκαίο, πάντα υπό αυστηρές προϋποθέσεις, µε προτεραιότητα την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των συναδέλφων
µας. Άλλωστε, ως καταρτισµένοι επιστήµονες υγείας και πιστοποιηµένοι από το νόµο, ήδη διενεργούµε αντιγριπικά εµβόλια
και χορηγούµε αντιτετανικό ορό.
Είµαστε έτοιµοι να ενδυναµώσουµε το ρόλο µας στην κοινωνία στηριζόµενοι στην
επιστηµονική κατάρτισή µας και να ανταπεξέλθουµε στις προκλήσεις του µέλλοντος».
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Η ανάπτυξη της Καλαµαριάς είναι
συνδεδεµένη µε τη θάλασσα
Φυσικά γνωρίζετε ότι µπορεί
ο ∆ήµος Καλαµαριάς να διαθέτει 6,5 χιλιόµετρα ακτογραµµή, ωστόσο δεν του ανήκει ούτε ένα µέτρο από αυτά,
αφού όλα έχουν περάσει στην
ΕΤΑ∆, στο ΤΑΙΠΕ∆ και άλλους φορείς του ∆ηµοσίου

Άρθρο
του
Γιάννης ∆αρδαµανέλης
∆ηµάρχου Καλαµαριάς

Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της χώρας µας, ένα ακατέργαστο διαµάντι των Βαλκανίων, έχει
µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Φτάνει
να εξετάσει κάποιος το παραλιακό της µέτωπο, από το Καλοχώρι, µέχρι το Αγγελοχώρι. Σηµαντικό κοµµάτι της παραθαλάσσιας ζώνης καταλαµβάνει ο ∆ήµος Καλαµαριάς. Εκεί θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί
έµφαση. Η αντιµετώπιση του παραλιακού
µετώπου σε µητροπολιτικό επίπεδο, θα ενισχύσει συµπληρωµατικές λειτουργείες και
χρήσεις, όπως για παράδειγµα την έλευση
της θαλάσσιας συγκοινωνίας, αλλά και τη
βούληση για ένα ενιαίο ποδηλατοδρόµο
και µια συνεχόµενη περιπατητική διαδροµή δίπλα στη θάλασσα, όπως εκφράστηκε στις επισηµάνσεις για το Ειδικό Χωρικό
του Παραλιακού Μετώπου που εκπονήθηκε
από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι δήµοι πρέπει να συνεργαστούν και να
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά. Με αυτή
τη φιλοσοφία καταθέσαµε από κοινού µε
το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης πρόταση ανάπλασης του άξονα Σοφούλη-Πλαστήρα, µελέτη που εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Τουρισµού,
συνολικού προϋπολογισµού 765.000 ευρώ
και προσβλέπει στη σύνδεση των δύο ∆ή-

µων µέσω του παραλιακού τους µετώπου.
Μία ανάπλαση που θα δώσει, µαζί και µε
την ολοκλήρωση του µετρό, µεγάλη ώθηση επισκεψιµότητας και προσβασιµότητας, οργάνωση της στάθµευσης και της κυκλοφορίας, πράσινη ανάπτυξη και βιώσιµη
µετακίνηση, εφόσον προωθείται η πεζή κυκλοφορία και η χρήση ποδηλάτου.
Φυσικά γνωρίζετε ότι µπορεί ο ∆ήµος Καλαµαριάς να διαθέτει 6,5 χιλιόµετρα ακτογραµµή, ωστόσο δεν του ανήκει ούτε ένα
µέτρο από αυτά, αφού όλα έχουν περάσει
στην ΕΤΑ∆, στο ΤΑΙΠΕ∆ και άλλους φορείς

του ∆ηµοσίου. Έτσι δε σταµατάµε τις διεκδικήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινώντας από το Αλιευτικό Καταφύγιο, την
πλαζ Αρετσούς, το Κυβερνείο και φυσικά
στο σύνολό του το πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Σχετικά µε τη µαρίνα Αρετσούς και
την αξιοποίησή της ως ∆ήµος έχουµε αναγνωρίσει τα οφέλη που θα υπάρξουν σχετικά µε την ανάπτυξη της περιοχής και της
επιχειρηµατικότητας, ωστόσο η επερχόµενη επένδυση δε θα πρέπει να ξεπεράσει τις
κόκκινες γραµµές που έχει θέσει η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με λίγα λόγια η ανάπτυξη της Καλαµαριάς
και κατ’ επέκταση της Θεσσαλονίκης, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη θάλασσα,
στην οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
είχαµε γυρίσει την πλάτη. Όµως αυτό έχει
αλλάξει και είµαστε αποφασισµένοι να
δουλέψουµε προς αυτή την κατεύθυνση.
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Προτεραιότητα η τόνωση του
επαγγελµατικού κόσµου
Την ώρα που όλοι µας προσπαθού-

λικών µονάδων (25ο ∆.Σ., 7ο Γυµνάσιο, 4ο
Λύκειο, ΕΕΕΕΚ) άνωθεν της περιφερειακής,
µετατρέποντας παιδικούς σταθµούς σε
βρεφονηπιακούς εγκαθιστώντας µοντέρνα προκάτ κτίρια για κάλυψη προσχολικής
εκπαίδευσης, προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες συνθήκες για καλύτερη µόρφωση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 17.500 µαθητών µας.

µε σιγά σιγά να αφήσουµε πίσω µας τον
εφιάλτη της πανδηµίας του κορωνοϊού και
κάνουµε δειλά τα πρώτα βήµατα µετά την
πρωτοφανή κοινωνική- οικονοµική κρίση
που τον συνόδεψε, η ανάγκη για νέα πρωτότυπα έργα πνοής για τις τοπικές κοινότητες γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
Καταρχάς προτεραιότητα πρέπει να είναι
η τόνωση του επαγγελµατικού κόσµου που
δεινοπάθησε κυριολεκτικά αυτή την περίοδο, κάτι που µπορεί να γίνει µε διαφήµιση
των τοπικών αγορών, µε δηµιουργία κάρτας δηµότη που θα εξασφαλίζει πλεονεκτήµατα σε όποιον προτιµήσει τα καταστήµατα της περιοχής του, µε σωρεία σχεδιασµένων δράσεων και εκδηλώσεων µε
τους εµπορικούς συλλόγους, οι οποίοι θα
παρουσιάσουν στους πολίτες τη δυναµική
των ντόπιων επιχειρήσεων. Αναγκαία επίσης, µετά από τη «χειµερία νάρκη» της κοινωνίας, κρίνεται και η δηµιουργία υποδοµών αναψυχής όπως πάρκα, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις όπου πλέον θα µπορούν να εκτονωθούν οι ανάγκες του αγανακτισµένου από
τη µακρόχρονη καραντίνα πληθυσµού.
Στο ίδιο µήκος κύµατος οφείλουν να κυµανθούν και οι υπηρεσίες πολιτισµού, ικανοποιώντας µε διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (µουσικές, θεατρικές, χορευτικές) τη
δίψα των δηµοτών για σωστή ψυχαγωγία.
Στο ∆ήµο Κορδελιού- Εύοσµου ξεκινάµε
δυναµικά τη διαδικασία αυτή, ενεργοποιώντας το σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο
στην οδό Μοναστηρίου του Ελευθερίου –
Κορδελιού, µε πληθώρα παραστάσεων και
πολιτισµικών δράσεων. Επίσης επικαιροποιούµε τις µελέτες και ξεκινάµε την κατασκευή ∆ηµοτικού Σταδίου – γηπέδου και
κολυµβητηρίου άνωθεν της Περιφερικής
οδού, κτίσµατα που επί πολλά χρόνια έµειναν γιαπιά.
Φιλόδοξα σχέδια προς ικανοποίηση των
αναγκών των δηµοτών αποτελούν και η
κατασκευαστική αναβάθµιση επτά οδικών
αξόνων του ∆ήµου µε λειτουργικούς κόµ-

Άρθρο
του
Κλεάνθη Μανδαλιανού
∆ηµάρχου Κορδελιού-Ευόσµου

βους, πεζοδρόµια και χώρους πρασίνου
καθώς και η δηµιουργία ενός Πράσινου
Περιπάτου που θα ενοποιήσει τους χώρους
πρασίνου, πολιτισµού, παιδείας και αθλητισµού, δηµιουργώντας παράλληλα πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδροµές µακριά
από πολύβουους αυτοκινητόδροµους.
Ξεκινώντας από την κατασκευή νέων σχο-

Στον τοµέα της καθαριότητας αγωνιζόµαστε συνεχώς για προσλήψεις εποχικού
προσωπικού για καθαρισµό οδών και πλατειών και κάδους µε ειδικά οχήµατα- πλυντήρια, για οργάνωση της ανακύκλωσης
και τέλος την προµήθεια 2,000 καινούργιων κάδων, µε σκοπό την εξυπηρέτηση
κάθε γειτονιάς.
Υψηλοί στόχοι ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του υπόγειου πάρκινγκ στο Κορδελιό µε
αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη
χαώδη από πολλαπλά παρκαρίσµατα οδό
Ανδρέα Παπανδρέου και η δηµιουργία µεγάλου χώρου στάθµευσης δίπλα στην κεντρική πλατεία Εύοσµου, άνωθεν από τον µελλοντικό σταθµό του µετρό, που αδηµονούµε να
το δούµε να επεκτείνεται στη δυτική πλευρά
της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
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Πρέπει άµεσα να ολοκληρωθεί
ο,τιδήποτε έχει δροµολογηθεί για τη Θεσσαλονίκη
χανικών προϊόντων, τον επαναπροσανατολισµό του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής και την αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς . Η «βιοµηχανία» του µαζικού
τουρισµού, δεν αρκεί ως µόνο εργαλείο
ανάπτυξης και εσόδων.

Άρθρο

Η νέα κανονικότητα στην µετά- κορωνοϊό εποχή, είναι ένα στοίχηµα για την
Θεσσαλονίκη και γενικότερα για την
Βόρεια Ελλάδα. Η γεωγραφική θέση,
η ιστορία και ο πολιτισµός της περιοχής, η πρόσβαση σε λιµάνια και αεροδρόµια, οι πύλες εισόδου από και προς
την Ευρώπη, οι φυσικές οµορφιές, καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα σηµαντική.

της
Μελίνας ∆ερµεντζοπούλου
∆ικηγόρου, Περιφερειακής Συµβούλου Κεντρικής Μακεδονίας - Μέλους ∆Σ ∆ΕΘ-HELEXPO

Αναµφίβολα,

η

πρωτοφανής

πανδηµία του κορωνοϊού Covid-19
πρωταγωνίστησε το τελευταίο διάστηµα και διαµόρφωσε ένα σκηνικό µε σοβαρές δυσµενείς υγειονοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην
ζωή των πολιτών διεθνώς.
Η Ελλάδα, µετά την δεκαετή κρίση,
βρέθηκε να αντιµετωπίζει µια σοβαρή υγειονοµική κρίση µε δυσβάσταχτο
οικονοµικό αντίκτυπο και καλείται τώρα να επιταχύνει τις διαδικασίες, ώστε
να επιτευχθεί δηµοσιονοµική ισορροπία και επανεκκίνηση της οικονοµίας το
ταχύτερο δυνατόν. Ταυτόχρονα όµως
η πανδηµία απέδειξε ότι και ως κράτος και ως κοινωνία, έχουµε ικανότητα
προσαρµογής, γρήγορα αντανακλαστικά και ανταποκρινόµαστε µε ευελιξία
στις εκάστοτε προκλήσεις, όταν χρειαστεί.
Έχοντας πλέον ως παρακαταθήκη αυτό το θετικό δεδοµένο, µπορούµε να
προσεγγίσουµε την κρίση ως ευκαιρία,
προκειµένου να οικοδοµήσουµε την µετά- κορωνοϊό εποχή, αποστασιοποιηµένοι από τον λαϊκισµό, έχοντας περισ-

σότερη σοφία και αυτοπεποίθηση και
απορρίπτοντας κακές πρακτικές του
παρελθόντος. Η νέα κανονικότητα αναµένεται να είναι αρκετά διαφορετική σε
σχέση µε όσα γνωρίζαµε σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Οι µεγαλύτερες προκλήσεις είναι µπροστά
µας και οι αλλαγές σε πλήθος τοµέων
είναι ήδη ορατές.
Συµπληρώνοντας ως Έλληνες τα 200
χρόνια ελεύθερου βίου και τα 40 χρόνια από την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ήρθε η ώρα να υιοθετήσουµε µια σύγχρονη, σοβαρή, συνετή και δηµιουργική λογική, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουµε στην διάθεσή µας, προκειµένου να
υπερβούµε τον αντίκτυπο της κρίσης
και να αντιµετωπίσουµε τις µελλοντικές
προκλήσεις.
Έχουν χιλιοειπωθεί, όµως τώρα πρέπει
να γίνουν πράξη και να τεθούν οι επόµενοι στόχοι.
Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει το παραγωγικό της µοντέλο, µε προσέλκυση επενδύσεων και στόχο την παραγωγή βιοµη-

Η νέα κανονικότητα αναµένεται να είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση µε όσα γνωρίζαµε σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και παγκόσµιο επίπεδο. Οι
µεγαλύτερες προκλήσεις είναι
µπροστά µας και οι αλλαγές
σε πλήθος τοµέων είναι ήδη
ορατές

Και για αυτό πρέπει άµεσα να ολοκληρωθεί ο,τιδήποτε έχει δροµολογηθεί, ο
εκσυγχρονισµός των υποδοµών, οι βιώσιµες επενδύσεις, ο προσδιορισµός
νέων ρόλων και αρµοδιοτήτων στο
πλαίσιο της προωθούµενης µεταρρύθµισης του Κράτους, η αξιοποίηση επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών εργαλείων µε διακριτό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η περαιτέρω στήριξη της
έρευνας και της καινοτοµίας και υποστήριξη τοπικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, και να ξεκινήσουµε για
τα επόµενα!
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Μοχλός γενικότερης ανάπτυξης
η µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ στη δυτική Θεσσαλονίκη…
ριοχής.
Με φόντο τις προαναφερθείσες πληγές και τον σχεδιασµό της νέας (sic!)
∆ΕΘ, το πρώτο συµπέρασµα είναι ότι
δεν διδασκόµαστε ως χώρα και ως
Πολιτεία ούτε από τα λάθη µας ούτε και από τις καλές πρακτικές άλλων
κρατών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να
αποτελέσει µέρος της λύσης των προβληµάτων και των κρίσεων, όπως
αποδείχθηκε σε πλείστες κατά το παρελθόν περιπτώσεις. Ο ρόλος αυτός,
όµως, πρέπει να αποκτήσει σταθερό
και θεσµικά παγιωµένο χαρακτήρα,
και µε διασφαλισµένους πόρους.
Αρκεί να σκεφτούµε πόσο διαφορετική θα ήταν η αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού εάν λειτουργούσε

κές επεµβάσεις που τυχόν υπαγορεύονται από προσωπικά, οικονοµικά και
µικροπολιτικά συµφέροντα.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα
που συζητείται το µέλλον της ∆ΕΘ,
φορέας που πράγµατι µπορεί να
αποδειχθεί καταλύτης των εξελίξεων. Και µόνο µε τη µετεγκατάστασή

Για το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης επιβάλλεται, επιτέλους, να γίνει
ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός µε τόλµη και φαντασία,
και όχι αποσπασµατικές επεµβάσεις

η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας ως

Άρθρο
του
Σίµου Θ. ∆ανιηλίδη
∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών,
Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
Κεντρικής Μακεδονίας,
Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής
της ΚΕ∆Ε

Την τελευταία δεκαετία η χώρα
µας κλήθηκε να αντιµετωπίσει δυο
πολύ µεγάλες κρίσεις, την οικονοµική
κρίση και την πανδηµία του κορωνοϊού Covid-19. Σ’ αυτό το πλαίσιο προστίθενται και οι καταστροφικές πυρκαγιές, που δυστυχώς επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο και επί χρόνια…
Πολλά θα µπορούσαν να ειπωθούν
για όλα αυτά και τις προοπτικές που
διανοίγονται για τη χώρα µας. Και η
διοργάνωση της ∆ΕΘ αποτελεί µια
επιπλέον αφορµή για να κατατεθούν
σκέψεις και προτάσεις για το παρόν
και το µέλλον του τόπου µας. Ιδιαίτερα φέτος η αφορµή είναι ισχυρότερη
καθώς βρίσκεται στην επικαιρότητα
το µέλλον της ίδιας της ∆ΕΘ και της
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης πε-

αρµοδιότητα και της Τ.Α. Πόσο αποτελεσµατικότερη θα ήταν η προστασία
των δασών εάν οι δήµοι είχαν θεσµική και ουσιαστική εµπλοκή στο σκέλος αυτό! Για αυτό και επιµένουµε ότι
στην Τ.Α. πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος
που της αξίζει και όχι να συνεχίσει να
αποµονώνεται από τις εξελίξεις. Και ο
ισχυρισµός αυτός αποδεικνύεται και
τεκµηριώνεται µε το έργο και τις πολιτικές που ασκεί ο δήµος µας.
Αξιοποιώντας, λοιπόν, το υγιές και
ισχυρό δηµοτικό ταµείο, δεν σταµατούµε να επενδύουµε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, δίνοντας έµφαση στις
κοινωνικοπρονοιακές δοµές, προγράµµατα και υπηρεσίες, µε ταυτόχρονη εκτέλεση µεγάλων έργων υποδοµών, που όλα µαζί συντείνουν στην
επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης
και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ειδικότερα, όµως, για το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης
επιβάλλεται, επιτέλους, να γίνει ένας
ολοκληρωµένος σχεδιασµός µε τόλµη
και φαντασία, και όχι αποσπασµατι-

του στη δυτική Θεσσαλονίκη, ανοίγονται λεωφόροι για την υλοποίηση µιας σειράς µεγάλων παρεµβάσεων στην πόλη και στην ευρύτερη
περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη-επέκταση του µετρό, ο επανασχεδιασµός των µεταφορικών µέσων και
γραµµών, οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο-προαστιακός, η ενίσχυση του πρασίνου και η προστασία
του περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα η κατασκευή µεγάλου παγκοσµίου επιπέδου συνεδριακού κέντρου
στον ίδιο χώρο µε τη νέα ∆ΕΘ στη
Σίνδο, και τη µετατροπή του σηµερινού χώρου της ∆ΕΘ σε µητροπολιτικό πάρκο.
Το σύνολο, λοιπόν, του πολιτικού συστήµατος, µε πρώτη και κύρια την
κυβέρνηση, οφείλει να επιδείξει τον
απαιτούµενο σεβασµό στην πόλη και
την ευρύτερη περιοχή. Και η Τ.Α. έχει
λόγο και ρόλο που µπορεί να εγγυηθεί
την τοπική ανάπτυξη και ανάκαµψη,
στη βάση µιας πραγµατικής και ειλικρινούς εθνικής συνεννόησης...
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Η επόµενη ηµέρα βρίσκει το δήµο Κιλκίς
πιο έµπειρο και µε µεγαλύτερη ενέργεια
κα από το σύνολο των δεκατριών προσκλήσεων του προγράµµατος ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ ύψους 22.548.000 ευρώ,
αποτελεί δείγµα οργανωµένης προετοιµασίας για τη διεκδίκηση µε αξιώσεις
µεγάλων έργων υποδοµής όπως η κατασκευή αθλητικού πυρήνα, αποχετευτικών δικτύων, οι ψηφιακές εφαρµογές έξυπνης πόλης, η κατασκευή αγροτικών δρόµων, οι γωνιές ανακύκλωσης,
ο προσεισµικός έλεγχος δηµοτικών και
σχολικών κτηρίων.
∆ηλωτικές της δυναµικής που παρουσιάζει ο ∆ήµος µας σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού και ετοιµότητας ως προς
την άντληση πιστώσεων είναι:

Άρθρο
του
∆ηµήτρη Κυριακίδη
∆ηµάρχου Κιλκίς

Η πανδηµία µε το βαρύ φορτίο που
κουβαλά η υγειονοµική κρίση που βιώνουµε τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες
έθεσε την Αυτοδιοίκηση σε κατάσταση
µόνιµης επιφυλακής. Οι ∆ήµοι αποδύθηκαν σε µια διαρκή όσο και επίπονη
προσπάθεια διαχείρισης µιας πρωτόγνωρης κατάστασης και η αµεσότητα των ανακλαστικών που επέδειξαν,
σε πλείστες περιπτώσεις, είχε ευεργετικά αποτελέσµατα στο γενικό πληθυσµό αλλά και στις ευπαθείς οµάδες τις
οποίες φρόντισαν µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Από τότε που ξέσπασε η κρίση
της Covid- 19, δεν υπήρξε ούτε µια µέρα εφησυχασµού, ακόµη και όταν στις
υγειονοµικές διαβαθµίσεις χαλάρωναν
τα µέτρα επιτήρησης.
Ο ∆ήµος Κιλκίς, καίτοι υποστελεχωµένος
σε ανθρώπινους πόρους, µε πρόσθετες
επιβαρύνσεις σε έµψυχο δυναµικό από
τις άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών
οµάδων, έδωσε τιτάνιο αγώνα για την
εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών των
πολιτών του στη µάχη της καθηµερινότητας, σε διοικητικό, οικονοµικό, εκπαιδευ-

τικό επίπεδο αλλά και για να κρατηθούν
ψηλά οι κοινωνικές του υπηρεσίες και τα
παρεχόµενα δηµόσια αγαθά.
Όντως, απορρόφησε και συνεχίζει να
απορροφά ένα µεγάλο, ένα ζωτικό µέρος των δυνάµεών µας το υγειονοµικό
µέτωπο, δεν δώσαµε όµως χώρο για καταβύθιση σε απαισιόδοξες σκέψεις και σε
ακινησία, ή για να το πω διαφορετικά, η
πανδηµία στάθηκε ανίσχυρη να αποπροσανατολίσει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό
του ∆ήµου µας.
Η ∆ηµοτική Αρχή, µε τη συνδροµή και µε
τη συνεργασία των υπηρεσιών της, εργάστηκαν σκληρά για να καταθέσουν προτάσεις στα προσφερόµενα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία, για να
ωριµάσουν µελέτες, για να ολοκληρώσουν φακέλους έργων, ‘’τρέχοντας’’ συγχρόνως παρεµβάσεις µικρής και µεγάλης κλίµακας του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος, ώστε µην αφήσουν καµία ευκαιρία ανεκµετάλλευτη.
Η συµµετοχή του ∆ήµου Κιλκίς σε έντε-

• η εγκεκριµένη πράξη χρηµατοδότησης των εµβληµατικών έργων της ∆ΕΥΑΚ στο πρόγραµµα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’
µε προϋπολογισµό 25.000.000ευρώ µε
σκοπό την αντικατάσταση του δικτύου
ύδρευσης σε 36 οικισµούς και σε µικρό
τµήµα της πόλης του Κιλκίς µε παράλληλα συµπληρωµατικά υποέργα την αναβάθµιση 57 αντλιοστασίων – γεωτρήσεων και την προµήθεια ψηφιακών υδροµέτρων
• η υπό ένταξη πρόταση αναφορικά µε
την κατασκευή δύο διυλιστηρίων σε Κιλκίς και στην ∆ηµοτική Ενότητα Πικρολίµνης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
ΥΜΕΠΕΡΑ προϋπολογισµού 18.500.000
ευρώ
• η ολοκλήρωση της µελέτης από τις ‘’Κτιριακές Υποδοµές’’ και η ένταξη στο νέο
ΕΣΠΑ της ανέγερσης δύο νέων σχολικών
µονάδων, του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και του 4ου Γυµνασίου στην πόλη του Κιλκίς.
Πιστεύω πως η επόµενη µέρα της πανδηµίας, όσο δύσκολη και να είναι στη
λειτουργική έκφραση και στα αναπτυξιακά της γνωρίσµατα θα βρει το ∆ήµο
Κιλκίς πιο έµπειρο και µε µεγαλύτερη
ενέργεια στους διεκδικητικούς του µηχανισµούς, να πετυχαίνει τους οργανωµένους στόχους του για νέες ισχυρές
υποδοµές και έργα στην πόλη µας και
στα χωριά µας.
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Τουρισµός και περιβάλλον
προστασία του περιβάλλοντος. Αντί να µοιρολογούµε πάνω από τα αποκαΐδια πρέπει
να βάλουµε τα όρια στο τι αναµένουµε.

Άρθρο
του
∆ιαµαντή Λιάµα
∆ηµάρχου Βόλβης

Η επάνοδος των τουριστών στη χώρα µας συνέπεσε µε τις οδυνηρές συνέπειες
της κλιµατικής κρίσης, όπως αποτυπώθηκαν
στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

info

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να θέσουµε τις βάσεις ώστε να µπορέσουµε να συνδυάσουµε την τουριστική ανάπτυξη µε την

Οφείλουµε να διατυπώσουµε µια ρεαλιστική πρόταση για την προστασία και την αξιοποίησης της φύσης που περιβάλλει τα τουριστικά µας θέρετρα. Ο οικοτουρισµός είναι
για παράδειγµα µια επιλογή, που θα στρέψει
τα «επενδυτικά» βλέµµατα σε µια περιοχή
φυσικού κάλλους, µε αποτέλεσµα να µεγαλώσει τους συντελεστές προστασίας της. Ας
µην παρακαλάµε µόνο να µην φέρει το κύµα
αφρούς ή µέδουσες στις ακτές µας, αλλά να
φιλοξενήσουµε επισκέπτες και σε άλλες περιοχές, που µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στο «ήλιος και θάλασσα».
Η αξιοποίηση της λίµνης Βόλβης ως οικολογικού προορισµού, η ανάδειξη των γραφικών οικισµών του δήµου Βόλβης, η προβολή πολιτιστικών και θρησκευτικών αξιοθέατων, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού µε δίκτυο περιηγητικών διαδροµών
είναι µέσα στους στόχους που περιέχει αυτή η µελλοντική τουριστική ανάπτυξη. Ενέργειες που έχουµε προγραµµατίσει εδώ και
καιρό µέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Του-

Η σχεδιαστική πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την
ανάπλαση της ∆ΕΘ είναι της οµάδας των Sauerbruch
Hutton (Γερµανία), Gustafson Porter + Bowman (Βρετανία) και Έλενας Σταυροπούλου (Ελλάδα). Η σχεδιαστική πρόταση που έλαβε το πρώτο βραβείο διαθέτει
µια δυνατή κεντρική ιδέα που προσδίδει ταυτότητα στο
έργο. ∆ηµιουργεί συνέχειες –οπτικές και κίνησης- µε τον
περιβάλλοντα αστικό ιστό, αλλά και µεταξύ των κτιρίων εντός του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου. H
ιδέα δε των χαρακτηριστικών κυκλικών στεγάστρων
που προτείνει είναι εξόχως εκφραστική και δηµιουργεί ιδιαίτερες µορφές, χωρίς όµως να παρακωλύεται η
λειτουργικότητα. Μοιάζοντας µε «νησιά» που επιπλέουν
στη «θάλασσα» του τοπίου, οι εκθεσιακοί χώροι και το
συνεδριακό κέντρο εξυπηρετούν µε τη θέση και το σχήµα τους την αποτελεσµατική διαχείριση των αναγκών
κατοίκων, τουριστών, εκθετών, επισκεπτών και διοργανωτών. Την ίδια στιγµή, ο χαρακτήρας του νησιού
παραπέµπει σε ανοιχτά σύνορα, χωρική διαφάνεια και
προσβασιµότητα. Η σχεδιαστική πρόταση που έλαβε το
πρώτο βραβείο προβλέπει επίσης τη δηµιουργία ανοιχτών ηµιυπαίθριων χώρων κάτω από τα στέγαστρα µε

ριστικής Ανάπτυξης, το οποίο εφαρµόζουµε µε επιτυχία. Το ότι διατηρούµε µε συλλογική προσπάθεια στον δήµο Βόλβης, έναν
από τους υψηλότερους αριθµούς βραβευµένων ακτών µε Γαλάζια Σηµαία στην Ελλάδα, αποτυπώνει αυτή την προσπάθεια.
Η πολιτεία από την πλευρά της έχει χρέος
να δώσει κατευθύνσεις, να ενισχύσει δράσεις. Ας δώσουµε επιτέλους κίνητρα στους
πολίτες σε όλες τις περιοχές για να ασχοληθούν µε την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Ας δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις να παραµείνουν οι νέες και οι νέοι µας στον τόπο τους
εργαζόµενοι και υποδεχόµενοι επισκέπτες.
Ο τουρισµός, η λεγόµενη βαριά βιοµηχανία
της Ελλάδας, δεν µπορεί να αποτελεί µόνο
προνόµιο ορισµένων κοσµοπολίτικων νησιών ή προβεβληµένων προορισµών. Μπορεί να γίνει κτήµα κάθε πολίτη, που έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάσει τα προϊόντα
και τις γεύσεις της περιοχής του, να ξεναγήσει στα ιστορικά µνηµεία, να φιλοξενήσει
στο θρησκευτικό πανηγύρι του χωριού του,
να οργανώσει εκδροµές στο γειτονικό δάσος. Τουρισµός και περιβάλλον, θα πρέπει
να αποτελέσουν στο µέλλον τις όψεις του
ίδιου νοµίσµατος.

εκπληκτική θέα στο πάρκο και τη θάλασσα. Παράλληλα,
τα βιοκλιµατικά high-tech στέγαστρα ενσωµατώνουν
πολλές διαφορετικές χρήσεις, όπως χρήση του βρόχινου νερού, ηλιακά ενεργειακά συστήµατα, κλιµατισµό
κ.α., εξυπηρετώντας τον επιθυµητό βιοκλιµατικό χαρακτήρα των εκθεσιακών εγκαταστάσεων. Το πράσινο
µπορεί και διαχέεται ανάµεσα στα κτίρια, δίνοντας την
εντύπωση µεγάλων περιπτέρων µέσα σε πάρκο. Η χωροθέτηση των κτιρίων µάλιστα σέβεται και αναδεικνύει
τους ιστορικούς άξονες της Θεσσαλονίκης και επιτρέπει
στο αστικό πάρκο να λάβει τέτοια µορφή και ανάπτυξη,
ώστε να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας πρασίνου.
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∆ήµος Θέρµης:
Η περιοχή µε τα υψηλότερα ποσοστά
εποικισµού στη Θεσσαλονίκη
τερα από τον καθένα τα προβλήµατα και τις δυνατότητες
κάθε περιοχής.

Άρθρο
του
Θόδωρος Παπαδόπουλος
∆ηµάρχου Θέρµης

Έπειτα από µια δεκαετία και
πλέον, δοκιµασίας, λόγω της
οικονοµικής πρωτίστως, και
της υγειονοµικής κρίσης µετέπειτα, η χώρα έχει την ανάγκη
να γυρίσει σελίδα. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή καθώς έχει
στη διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους, µέσω του Ταµείου
Ανάκαµψης, αλλά και του επόµενου ΕΣΠΑ. Αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά και να µην σπαταληθούν όπως συνέβη στο
παρελθόν.
Μερίδιο απ’ αυτούς τους πόρους δικαιούται και η Θεσσαλονίκη. Όχι µόνο για να ολοκληρώσει τα έργα υποδοµής
που έχει ανάγκη, ορισµένα από
τα οποία καρκινοβατούν για
χρόνια, αλλά και για να αναδιατάξει τον παραγωγικό ιστό
της· να αλλάξει το αναπτυξιακό
µοντέλο της. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια συµµέτοχος θα
πρέπει να είναι και η Αυτοδιοίκηση. Οι δήµοι µπορεί να µην
είναι πλήρως στελεχωµένοι µε
το αναγκαίο επιστηµονικό προσωπικό, αλλά γνωρίζουν καλύ-

Ο ενιαίος δήµος Θέρµης ο
οποίος προέκυψε το 2011 µε
τον “Καλλικράτη” από τη συνένωση των καποδιστριακών
δήµων Θέρµης, Βασιλικών και
Μίκρας, διαθέτει αστικές και
ηµιαστικές περιοχές, αλλά και
αγροτικές και κτηνοτροφικές.
Αποτελεί κατ’ ουσία µια µικρογραφία του παραγωγικού µοντέλου της χώρας καθώς στα
διοικητικά του όρια φιλοξενούνται δεκάδες σηµαντικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
επιστηµονικής έρευνας και της
τεχνολογίας, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, αλλά υπάρχει και αξιόλογος πρωτογενής
τοµέας.
Εδώ και περίπου µια εικοσαετία ο δήµος Θέρµης παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά
εποικισµού στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης καθώς χιλιάδες πολίτες επιλέγουν το δήµο µας
για µόνιµη κατοικία τους. Ταυτόχρονα αυξάνεται κατακόρυφα και ο αριθµός των επιχειρήσεων οι οποίες εγκαθίστανται
στην περιοχή. Όλα αυτά δηµιουργούν τεράστιες ανάγκες σε
έργα υποδοµής, σε όλους τους
τοµείς (δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης, σχολική στέγη,
αστική και αγροτική οδοποιία
κ.ο.κ.). Παρά τις τεράστιες περικοπές που υπέστη η Αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κρίσης, ο
δήµος Θέρµης, αξιοποιώντας
διάφορα εθνικά και κοινοτικά
χρηµατοδοτικά προγράµµατα,
καθώς και ίδιους πόρους κα-

Εδώ και περίπου
µια εικοσαετία ο δήµος Θέρµης παρουσιάζει τα υψηλότερα
ποσοστά εποικισµού
στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Θεσσαλονίκης καθώς χιλιάδες πολίτες
επιλέγουν το δήµο
µας για µόνιµη κατοικία τους.

τόρθωσε να κάνει σηµαντικά
βήµατα σε όλους αυτούς τους
τοµείς.
Θα πρέπει όµως και η Πολιτεία να προχωρήσει στα αναγκαία έργα που είναι της αποκλειστικής της αρµοδιότητας,
όπως για παράδειγµα η επέκταση του µετρό στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης
ως το αεροδρόµιο και η αναβάθµιση του δρόµου Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, ώστε
να γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη η διασύνδεση της περιοχής µε το αµιγώς πολεοδοµικό
συγκρότηµα.
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Μια « Έκθεση»
σε «Πόλη Μαγική»
Έχω µια µικρή θεώρηση για τον Νόστο

µέτρο του δυνατού των νέων συνθηκών,
και σε ενδιαφέρον οικονοµικό πεδίο, όπου
η ανάπτυξη της πόλης µας κλείνει το µάτι µε
νόηµα, καλώντας µας να ενεργήσουµε έξυπνα και µε ευελιξία για το καλό της και την
ευηµερία των δηµοτών της.

των Ελλήνων (και δεν είναι της παρούσης
να την εξηγήσω εδώ) που δεν αφορά µόνον σε ολόκληρο τον Νόστο για τη µεγάλη
πατρίδα όλων µας, την Ελλάδα και τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής µας, αλλά αφορά
και σε εκείνον τον Νόστο της παιδικής µου
ηλικίας (δεν λένε πως πατρίδα µας είναι τα
παιδικά µας χρόνια;), κυριαρχούµενο από
µια µαγεία η οποία έντυσε, τη φαντασία του
παιδικού και εφηβικού µυαλού µου, µε τόπους και µέρη της Ελλάδας.
Πάντα, αφότου εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής του οικονοµικού τµήµατος της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ., τις µέρες που κοντοζύγωναν τα εγκαίνια της ∆.Ε.Θ., ο νους
µου µε ταξίδευε στην παιδική ηλικία, στην
Καλαµάτα. Ονειρευόµουν εκεί ένα ταξίδι
στην (τότε) µακρινή Θεσσαλονίκη -την συµπρωτεύουσα των “νέων χωρών”. Να βρεθώ -κι εγώ- στην “Έκθεση”, για την οποία
άκουγα -από το οικογενειακό περιβάλλον
µου- «µαγικά» πράγµατα για καινούργια
προϊόντα, σύγχρονα αυτοκίνητα, µιλιούνια
κόσµου, εντυπωσιακά ακροβατικά, γύρους
του θανάτου, τραινάκι του τρόµου και άλλα τέτοια. Και κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη έπαιρνε µια µορφή στη φαντασία µου...
“Πόλης µαγικής”.
Και δεν θα το κρύψω πως ακόµη και σήµερα, µετά από τόσα χρόνια µόνιµης εγκατάστασής µου στη Θεσσαλονίκη, και δεκάδες επισκέψεις στη ∆.Ε.Θ., όπου εκ του σύνεγγυς βίωνα την πορεία της ανάπτυξης και
της εξέλιξης, της πόλης µου πλέον, και ιδίως
µετά την ενασχόλησή µου µε τα “κοινά” και
πρωτίστως, µετά τη συµµετοχή µου ως Αντιδηµάρχου στη διοίκηση του ∆.Θ. µε ∆ήµαρχο
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, η Θεσσαλονίκη για
µένα παραµένει στη νοητική πλέον συνείδησή µου (αλλά και στη φαντασία µου) µια “πόλη µαγική” -και- εξαιτίας της ύπαρξης της
∆.Ε.Θ.Ναι, για µένα (όπως και των περισσοτέρων γηγενών “µπαγιάτηδων”) εξακολουθεί -κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
και όχι µόνον- η «Έκθεση» να είναι µια ιδιαίτερη και πολυσήµαντα πολυσηµική περίοδος για την πόλη µας, Κι αυτό γιατί, ζώντας

Άρθρο
του
Γιώργου Αβαρλή
Οικονοµολόγου Λογιστή
Αντιδηµάρχου ∆ήµου Θεσσαλονίκης

εδώ και χρόνια ολόκληρη η χώρα µε το αθηνο-κεντρικο-κρατικό µοντέλο που από µόνο
του γεννά και διαιωνίζει πολλαπλές παθογένειες, δεν είναι µικρό και λίγο «πράγµα»,
η Θεσσαλονίκη -εξαιτίας της “έκθεσης”- να
µεταµορφώνεται σίγουρα -πρώτα πλέον- σε
πολιτικό κέντρο σχεδιασµού, αλλά και στο

Υ.Γ. Αν και οικονοµολόγος-λογιστής
στην ιδιότητά µου, προτίµησα να «µιλήσω» σε τούτο το σηµείωµα µου για
τη φετινή διοργάνωση της έκθεσης
(στην οποία εύχοµαι κάθε δυνατή επιτυχία), όχι ως «τεχνοκράτης», αλλά µε
λόγια “καύσης καρδίας”. Κι αυτό γιατί πιστεύω πως ότι καλό γίνεται σε µια
πόλη, σε κάθε κοινωνία, πρώτα οφείλεται σε ένα αγαθό και καθαρό συναίσθηµα ειλικρινούς ενδιαφέροντος (και
αγάπης θα τολµούσα να πω), και µετά
στις «τεχνοκρατικές» ικανότητές µας.
Εξάλλου, είναι σίγουρο πως πρώτα και
κυρίως, αυτόν τον τεχνοκρατικό λόγο
δικαιωµατικά τον έχουν οι της διοίκησης της ∆.Ε.Θ., οι οποίοι -εδώ και χρόνια- µας έχουν πείσει όλους νοµίζω
για την υπερεπάρκειά τους στον άριστο σχεδιασµό της έκθεσης, και ιδίως
για τα οράµατά τους γι’ αυτήν.
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Στα δύσκολα γινόµαστε πιο
αποτελεσµατικοί
Η πανδηµία του κορωνοϊού µας

750.000 ευρώ από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» για κατασκευή καταφυγίου
αδέσποτών ζώων σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Χαλκηδόνας. Έχουµε έτοιµη µελέτη
και είµαστε σε φάση δηµοπράτησης. Μία
χρόνια πληγή θα κλείσει µε αυτόν τον
τρόπο.

δυσκόλεψε όλους τόσο σε προσωπικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Θα ήταν
όµως παράβλεψη να µην πούµε ότι εκτός
από εµπόδια δηµιούργησε και ευκαιρίες.
Όσοι τις είδαν και συνεχίζουν να τις βλέπουν κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργούν και να δουν την
πανδηµία ως καταλύτη που επιταχύνει τάσεις οι οποίες βρισκόντουσαν εδώ και καιρό υπό διαµόρφωση. Για έξυπνη και αποτελεσµατική διοίκηση ακούγαµε πολύ πριν
το ξέσπασµα της πανδηµίας, όµως είναι
τώρα που το αποτελεσµατικό διοικείν είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ.
Στον δήµο Ωραιοκάστρου, αξιοποιήσαµε
την κρίση για να διεκδικήσουµε χρηµατοδοτικούς πόρους που δεν είχαν ανάλογο
προηγούµενο. Μπορέσαµε να εστιάσουµε καλύτερα στις ανάγκες των δηµοτών
και να δώσουµε έµφαση σε εκείνα τα πεδία που χρήζουν βελτίωσης και αναβάθµισης.
Έτσι, µε έµφαση στην καθηµερινότητα
του δηµότη, αλλά παράλληλα χωρίς να
χάνουµε την επαφή µας από πιο µακρόπνοα και σύνθετα projects διεκδικήσαµε και πετύχαµε να φέρουµε χρήµα στον
τόπο µας, προκειµένου να υλοποιήσουµε
κρίσιµες πρωτοβουλίες που πρόκειται να
αλλάξουν τον ∆ήµο Ωραιοκάστρου και να
αλλάξουν προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής των δηµοτών µας.
Τα παρακάτω αποτελούν ορισµένες από
τις πιο επιτυχείς διεκδικήσεις µας:

900.000 ευρώ περίπου από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Φιλόδηµο ΙΙ»
και την ΠΚΜ για συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων, το οποίο και εκτελείται.

Άρθρο
του
Παντελή Τσακίρη
∆ηµάρχου Ωραιοκάστρου

370.000 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο
για βιοκλιµατική ανάπλαση της Πλατείας
Τζαβέλα στην δηµοτική ενότητα Ωραιοκάστρου.
489.000 ευρώ, 150.000 από προγραµµατική σύµβαση µε την ΠΚΜ και το υπόλοιπο από ίδιους πόρους για βελτίωση της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης
- Ωραιοκάστρου. Βρισκόµαστε σε φάση
υπογραφής για τη µελέτη.

1.480.000 ευρώ από τo Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020
για πρόληψη πυρκαγιών µέσω της χρήσης ενός υπερσύγχρονου συστήµατος µε
κάµερες και drone. Πρόκειται για µία κρίσιµη πρωτοβουλία που θα συµβάλει τα
µέγιστα στην προστασία του δασοκτήµατος Ωραιοκάστρου σε µια συγκυρία που
δυστυχώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα µας, αλλά και στον κόσµο αυξάνεται
συνεχώς.
3.000.000 ευρώ από το πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης» για δηµιουργία αθλητικού κέντρου ταε κβον ντο το οποίο θα περιλαµβάνει πάρκο και περιβάλλοντα χώρο
πρασίνου στην Γαλήνη Ωραιοκάστρου.
3.480.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014–2020» για κατασκευή αποχέτευσης στο Μελισσοχώρι, καθώς και σε τµήµα της Λητής. Η διαγωνιστική διαδικασία
βρίσκεται σε εξέλιξη
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Και μέσα στην πανδημία

EΣΠΑ

το
είναι για

« ... το στήριγμα,
που κράτησε
την επιχείρησή μου
ζωντανή.»

espa.gr
Στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας το ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
με επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων, επιστρεπτέα προκαταβολή και παροχή κεφαλαίων κίνησης με
100% επιδότηση επιτοκίου και πολλές ακόμη στοχευμένες δράσεις. Η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η
εκπαίδευση και η ψηφιακή προσαρμογή ενισχύονται με ταχύτητα από το ΕΣΠΑ, με περισσότερα από € 9 δισ.
Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής
στόχευσης και αφήνουν ήδη το θετικό τους αποτύπωμα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Γιατί το ΕΣΠΑ είναι για όλους εμάς.
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