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Editorial
Η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σε ένα σημαντικό μεταίχμιο για την πορεία της χώρας
και της οικονομίας: η ελληνική οικονομία βγήκε –επιτέλους, μετά από 12 χρόνια- από το καθεστώς ενισχυμένης
εποπτείας και μπορεί με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σε πιο ισχυρές βάσεις να σχεδιάσει και να πορευτεί στο μέλλον. Με αξιοπιστία και προοπτικές ικανές να οδηγήσουν σε μια νέα εμπιστοσύνη για επενδύσεις, όπως σταδιακά
φαίνεται και από την παρουσία επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών και στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετα, η τουριστική χρονιά πήγε εξαιρετικά καλά και σε επίπεδο αφίξεων αλλά κυρίως σε επίπεδο εσόδων.
Τα δύο αυτά θετικά στοιχεία ωστόσο δεν μας επιτρέπουν να χαμογελάμε λόγω του ενεργειακού κόστους που αποτελεί μια απειλή για την μακρο-οικονομία αλλά και τους προϋπολογισμούς κάθε νοικοκυριού. Επιχειρηματίες και
ιδιώτες καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο κόστος για το ρεύμα, το αέριο, τα καύσιμα κάτι βεβαίως που επηρεάζει το σύνολο του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και φυσικά το κόστος των τελικών προϊόντων.
Ο πληθωρισμός καλπάζει, η αβεβαιότητα το ίδιο.
Σε εθνικό επίπεδο εγκαίρως υλοποιούνται πολιτικές για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης αυτής και τη
στήριξη της οικονομίας, απαιτείται όμως το ίδιο να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς πρόκειται για κάτι που
αφορά όλη την δυτική οικονομία. Δίχως σταθερότητα δεν μπορεί η οικονομία να προχωρήσει.

Tου
Γιάννη Μπελενιώτη
Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται φέτος η Διεθνής Έκθεση, το «στολίδι» και «καμάρι» της Θεσσαλονίκης που
για ένα δεκαήμερο θα αποτελεί το επίκεντρο της οικονομίας και της πολιτικής της χώρας. Η Θεσσαλονίκη, παρά τις
αλλαγές που συντελούνται τα πολλά τελευταία χρόνια στο χαρακτήρα των Διεθνών Εκθέσεων, δεν μπορεί και δεν
πρέπει να χάσει αυτό το αναπτυξιακό της όπλο. Είναι, ως διοργάνωση αλλά και ως εταιρεία ΔΕΘ-Ηelexpo αφενός
μια κάθετα δομή ανάπτυξης αλλά και μια οριζόντια, ως μέλος ενός cluster έρευνας-καινοτομίας-εκπαίδευσης με
πυρήνες τα πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα.
Σίγουρα απαιτούνται πολλά για την ανάπτυξη της ΔΕΘ, με πρώτο την υλοποίηση του οράματος δημιουργίας του
νέου εκθεσιακού-συνεδριακού κέντρου με την παράλληλη απόδοση δημόσιου χώρου ως μητροπολιτικού πάρκου.
Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να θέτει εμπόδια και καθυστερήσεις! Αποτελεί στόχο και όχημα ανάπτυξης της πόλης.
Έως τώρα οι διαδικασίες προχωρούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και όντως μπορεί η Θεσσαλονίκη να γιορτάσει τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, το 2026, στο νέο σπίτι της Έκθεσης.
Για άλλη μια χρονιά το πρώτο πολιτικό site της Βόρειας Ελλάδας MyPortal.gr δίνει το παρών στη ΔΕΘ και –πάντασε κάθε τι που συμβάλει στην ανάπτυξη: με αυτό το πολυσέλιδο έντυπο που συγκεντρώνει προτάσεις, απόψεις,
ιδέες αλλά κυρίως πολιτικές μέσα από τις υπογραφές υπουργών, βουλευτών, αυτοδιοικητικών προσώπων, εκπροσώπων παραγωγικών, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων.
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Άδωνι Γεωργιάδη

Η 86η ΔΕΘ ορόσημο
των ισχυρών αντοχών
και της δυναμικής
της ελληνικής οικονομίας
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται
φέτος σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης ρευστότητας
και πρωτοφανών προκλήσεων για την παγκόσμια, και
πρωτίστως την ευρωπαϊκή, οικονομία. Αιτία οι πολυ-επίπεδες εξωγενείς κρίσεις που διαδέχθηκαν η μία την
άλλη ή εκδηλώθηκαν παράλληλα, στο υγειονομικό,
γεωπολιτικό, ενεργειακό, κλιματικό πεδίο και στο πεδίο
του πληθωρισμού. Υπ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες, οι
οικογενειακοί και οι εθνικοί προϋπολογισμοί πλήττονται και οι προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής
οικονομίας αναθεωρούνται διαρκώς επί τα χείρω.
Παρά το δυσμενές πανευρωπαϊκό πλαίσιο και μολονότι
ο πληθωρισμός διαμορφώνεται, σε όλη την Ευρώπη,
σε υψηλότερα επίπεδα έναντι των αρχικών προβλέψεων, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ισχυρές αντοχές,
σταθερή δυναμική και ευοίωνες προοπτικές:
• Οι εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ τη φετινή
χρονιά αναθεωρούνται επί τα βελτίω και η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και στις εξαγωγές, γεγονός που της προσδίδει βιωσιμότητα.
• Η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών,
συρρικνώνεται.
• Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στηρίχθηκε
καθ’ όλο το διάστημα των διαδοχικών κρίσεων των
τελευταίων 2,5 ετών, και οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν κατά περίπου 45 δισ. ευρώ από το καλοκαίρι του
2019.
• Η κοινωνική συνοχή ενισχύθηκε.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας της και παρά τις μεγάλες, έκτακτες ανάγκες που
κλήθηκε να καλύψει εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων,
κατάφερε να μην αποκλίνει από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και το πρόγραμμά της. Επιδεικνύοντας συνέπεια λόγων και πράξεων, μειώσαμε πάνω από 50
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, θεσπίσαμε αποτελεσματικά φορολογικά κίνητρα για την τόνωση των

Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια
στις επενδύσεις και τα έργα υποδομής

Για τη νέα προγραμματική περίοδο
έχουμε εξασφαλίσει ακόμη περισσότερους
πόρους για τη Μακεδονία από το ΕΣΠΑ
και το Ταμείο Ανάκαμψης

• στις 11 αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας την τελευταία τριετία και
• στην αύξηση των επενδύσεων. Αύξηση που ανήλθε στο 19,6% πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά
ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη
την επόμενη τριετία, με διψήφια άνοδο των επενδύσεων και φέτος. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι ότι
η ανοδική πορεία των επενδύσεων συνδυάζεται
με την προσέλκυση του ενδιαφέροντος διεθνών
κολοσσών, όπως είναι οι Microsoft, Pfizer, Cisco,
Digital Realty, Deloitte, Volkswagen, JP Morgan κ.ά.

επενδύσεων, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την
προώθηση της πράσινης οικονομίας, υλοποιήσαμε
σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προωθήσαμε έργα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,
ενισχύσαμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, εφαρμόσαμε μια διορατική εκδοτική στρατηγική, ενισχύσαμε το
κύρος και την αξιοπιστία της χώρας, αξιοποιήσαμε και
αξιοποιούμε – κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο – τους
ευρωπαϊκούς πόρους.
Η υπεύθυνη, μεταρρυθμιστική, δυναμική οικονομική
πολιτική μας έχει αναγνωριστεί και επικροτηθεί από
εταίρους, αγορές, οίκους αξιολόγησης και επενδυτές,
με άμεση αντανάκλαση:
• στην έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας – έξοδο που σηματοδοτεί την
πλήρη επιστροφή της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και φέρνει πιο κοντά την επίτευξη
ενός ακόμα εθνικού στόχου, που είναι η ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας το 2023,

Μάλιστα, αρκετοί από τους κολοσσούς αυτούς επέλεξαν για τη δραστηριοποίησή τους τη Θεσσαλονίκη και
την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, η οποία παράλληλα αναβαθμίζεται χάρη στην ένταξη στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
σημαντικών για την περιοχή έργων (π.χ. βόρειο τμήμα
του αυτοκινητοδρόμου Ε65, στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων
υγείας της Βόρειας Ελλάδας, έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας, προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων του
ΟΑΣΘ, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, έργα αποκατάστασης μνημείων κ.λπ.).
Φυσικά, ως Κυβέρνηση γνωρίζουμε καλά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία περιβάλλεται πλέον από αυξημένους,
νέους κινδύνους, με γεωπολιτικές κυρίως ρίζες.
Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε
τους πολίτες – και ιδίως τη μεσαία τάξη και τους πιο
ευάλωτους –, επεκτείνοντας ή ενισχύοντας το ευρύ «δίχτυ» μέτρων που υλοποιούμε από την αρχή της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του πληθωρισμού, στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Με πυξίδα όσα πετύχαμε μαζί – πολίτες και πολιτεία
– την τελευταία τριετία, συνεχίζουμε τη συστηματική,
σκληρή δουλειά, προκειμένου να καταστήσουμε την
ελληνική οικονομία πιο ισχυρή, παραγωγική και εξωστρεφή και την πατρίδα μας ολόπλευρα πιο δυνατή.

Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Από την 84η ΔΕΘ του 2019, όταν η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη διήνυε τα πρώτα βήματά της
έως την 86η ΔΕΘ του 2023, στον 4ο χρόνο της θητείας της πλέον, έχουν συμβεί από τη μία πρωτοφανείς
κρίσεις που επέφεραν ιστορικές αλλαγές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και από την άλλη ιστορικά
επιτεύγματα όπως το ρεκόρ όλων των εποχών στις
εξαγωγές, το ρεκόρ 28ετίας στις επενδύσεις και την
πρωτιά της Ελλάδας στο ΕΣΠΑ μεταξύ των 27 κρατών – μελών της ΕΕ.
Η επί τα βελτίω αλλαγή του οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα είχε αρχίσει να φαίνεται από τη ΔΕΘ
του 2019 όταν σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης συνολικά και ειδικότερα ημών
ως πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου
στον τομέα των επενδύσεων: ένας παγκόσμιος κολοσσός που έμελλε λίγους μήνες μετά να πρωταγωνιστήσει στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, η Pfizer, επέλεξε μεταξύ πολλών άλλων πόλεων
τη Θεσσαλονίκη για να εγκαταστήσει Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI).
Ο στόχος τότε ήταν να δημιουργήσει 200 θέσεις εργασίας. Τρία χρόνια μετά, εργάζονται στο CDI πάνω
από 400 επιστήμονες, η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει και δεύτερο κέντρο με άλλες 300 θέσεις εργασίας και σκοπεύει τα επόμενα χρόνια να αυξήσει
τις συνολικές θέσεις εργασίας σε 1.000.
Η πρώτη μεγάλη άμεση ξένη επένδυση της Κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη αφήνει, λοιπόν, σημαντικό αποτύπωμά σε όλους τους τομείς (οικονομία, κοινωνία,
επιστήμη), συμβάλλει στην επιστροφή των επιστημόνων μας από το εξωτερικό (brain regain), ενώ
ταυτόχρονα έχει λειτουργήσει και ως μαγνήτης παρόμοιων επενδύσεων. Η εγκατάσταση του κέντρου
ανάπτυξης λογισμικού της Deutsche Telekom προ
δύο μηνών είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα
επενδύσεων στη «νέα οικονομία της γνώσης» στη
Θεσσαλονίκη, όπου το οικοσύστημα καινοτομίας
που αναπτύσσεται ραγδαία έχει πολύ μεγάλες προοπτικές.
Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας αναδεικνύεται, συνεπώς, σε πρωταγωνίστρια της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σ’ ένα νέο παραγωγικό μοντέλο,
το οποίο, πέραν των παραδοσιακών, βασίζεται σε
νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με πυλώνες την καινοτομία, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Βιομηχανίες ξαναλειτουργούν μετά από δεκαετίες, νέα επενδυτικά σχέδια ξεδιπλώνονται, έντονο
ενδιαφέρον εκδηλώνεται για logistics center με επίκεντρο το λιμάνι, ενώ μια νέα στην περιοχή μορφή
οικονομικής δραστηριότητας, η κινηματογραφική
βιομηχανία αναπτύσσεται δυναμικά.
Αυτό τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο
αποτυπώνει και η 86η ΔΕΘ καθώς, άλλωστε, και ο
ίδιος ο σημαντικότερος εκθεσιακός θεσμός της χώρας αναπτύσσεται δυναμικά και γίνεται ολοένα πιο
εξωστρεφής, ενώ ταυτόχρονα προχωρά το ιστορι-

κής σημασίας project της ανάπλασης, το οποίο θα
αλλάξει συνολικά την εικόνα της πόλης και θα αποτελέσει πόλο επιχειρηματικής δραστηριότητας για
τις επόμενες δεκαετίες.
Προς την ίδια κατεύθυνση, της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας με ορίζοντα πολλών δεκαετιών, έχουμε
εργαστεί όλα τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να
εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για να
προχωρήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής: από το
flyover έως τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση
του λιμανιού και από καινούργια σχολεία μέχρι νέους οδικούς άξονες.
Ως Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων αξιοποιούμε στο έπακρο τους πόρους του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα ΣΔΙΤ. Για τη
νέα προγραμματική περίοδο μάλιστα οι πόροι που
έχουμε εξασφαλίσει είναι ακόμη μεγαλύτεροι τόσο
από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και το ΕΣΠΑ, όπως
άλλωστε δείχνει η μεγάλη αύξηση της τάξης του
43% στον προϋπολογισμό του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-27.
Με την Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία στην πρώτη
γραμμή του ενδιαφέροντός μας, προχωρούμε για
να αλλάξουμε την Ελλάδα και να αξιοποιήσουμε τις
πολύ μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες φέρνοντας
ευημερία και προκοπή στον ελληνικό λαό.
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Κώστα Καραμανλή

Υπουργού Υποδομών-Μεταφορών

H Θεσσαλονίκη γίνεται κόμβος
μεταφορών και υποδομών
Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Θράκη, έχουν τεθεί σε
απόλυτη προτεραιότητα στο σχέδιό μας για τις υποδομές του αύριο. Κι αυτά δεν είναι απλά ωραία λόγια,
αλλά αποδεικνύονται με αριθμούς και πράξεις.

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης
μπαίνει επιτέλους στην τελική
ευθεία. Τρέχουμε να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο που έκλεψαν από την πόλη οι προσφυγές, ώστε να παραδώσουμε το
μετρό μέχρι τέλος του 2023.

Περισσότερο από το ένα τρίτο του μεγάλου πακέτου
των 13 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από πέντε δισ. ευρώ
έργα, αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. Έργα τα οποία δίνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και βελτιώνουν την
καθημερινότητα των πολιτών, σε μία περιοχή κρίσιμη
εθνικά και σημαντική οικονομικά. Μεταξύ αυτών και
έργα που είχαν επί χρόνια μπλοκάρει σε σύνθετα προβλήματα ή που κανονικά θα έπρεπε σήμερα να ήταν
ήδη αυτονόητα.

Έχει μάλιστα ήδη υπογραφεί
η σύμβαση επέκτασης προς τα
δυτικά και βέβαια στη συνέχεια το Μετρό Θεσσαλονίκης
θα φτάσει και στο αεροδρόμιο
Μακεδονία, το οποίο ήδη έχει
αναβαθμιστεί.

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης μπαίνει επιτέλους στην
τελική ευθεία. Τρέχουμε να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο που έκλεψαν από την πόλη οι προσφυγές, ώστε να
παραδώσουμε το μετρό μέχρι τέλος του 2023. Έχει μάλιστα ήδη υπογραφεί η σύμβαση επέκτασης προς τα
δυτικά και βέβαια στη συνέχεια το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο
ήδη έχει αναβαθμιστεί.
Γιατί τα έργα που σχεδιάζουμε συνδέονται το ένα με το
άλλο και όλα μαζί εντάσσονται σε ένα συγκροτημένο
πλάνο. Η οδική σύνδεση της ΠΑΘΕ με τον προβλήτα 6
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατασκευάζεται ήδη.
Ενώ και η σιδηροδρομική σύνδεση έχει ήδη δημοπρατηθεί και η διαδικασία προχωρά πολύ γρήγορα, με τη
διαδικασία της μελετοκατασκευής, ώστε να είναι έτοιμο
το 2027.
Έχουμε ήδη προσωρινό ανάδοχο για το FlyOver, έναν
υπερσύγχρονο, εναέριο αυτοκινητόδρομο, προϋπολογισμού 373 εκ. ευρώ, που δίνει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, όχι μόνο για το σήμερα αλλά
και για τις επόμενες γενιές. Μπαίνει επίσης σε τροχιά
υλοποίησης και το Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, ένα έργο
μήκους 80 χιλιομέτρων, χωρίς διόδια.
Ενώ με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη- Τοξότες (τη λεγόμενη σιδηροδρομική Εγνατία) και με την αναβάθμιση της γραμμής Αλε-

ξανδρούπολη- Ορμένιο, ενώνουμε τα βόρεια λιμάνια
μας και αναβαθμίζουμε με αυτό τον τρόπο τον ρόλο
τους. Γιατί έτσι θα αυξήσουμε τις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και τις επιβατικές μετακινήσεις.
Ταυτόχρονα, όμως, θέτουμε τις προϋποθέσεις και για
την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας και στον
ενεργειακό τομέα, στόχος που έχει καταστεί ακόμη πιο
κρίσιμος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ήδη βλέπουμε ότι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – το οποίο
συνδέουμε και με την Εγνατία Οδό - , το σχέδιο αυτό
έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα.
Δεν ξεχνάμε καμία γωνιά της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και καμία ανάγκη των πολιτών. Αναφέρω
ενδεικτικά: Οδικός άξονας Δράμας- Αμφίπολης. Έργα
αντιπλημμυρικά και διαχείρισης υδάτινων πόρων. 17
υπερσύγχρονες σχολικές μονάδες. Αναβάθμιση και κατασκευή δικαστικών μεγάρων.

Και βέβαια.. λέμε “σαν τη Χαλκιδική δεν έχει” αλλά η
Χαλκιδική δεν είχε βασικές υποδομές, τις οποίες τώρα
αποκτά. Παραδώσαμε το λεγόμενο «ορφανό χιλιόμετρο» στην Ποτίδαια, που επί χρόνια ταλαιπωρούσε
τους οδηγούς κάθε καλοκαίρι. Ενώ ο οδικός άξονας
Θέρμη–Γαλάτιστα, θα συνδέει το δεύτερο με το τρίτο
πόδι της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούμε στην
Χαλκιδική έργα συνολικού ύψους 165 εκ ευρώ, ενώ δίνουμε λύση και στο πρόβλημα της υδροδότησης.
Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γίνεται πλέον με πράξεις η
πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ένας σύγχρονος κόμβος μεταφορών και υποδομών σε μία Μακεδονία και μία Θράκη,
που αλλάζουν και που διεκδικούν πρωταγωνιστική
θέση στην ανάπτυξη της χώρας μας και σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
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Άρθρο του

Η οικονομία, η ποιότητα
και η φροντίδα περιβάλλοντος
πάνε πακέτο...
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Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα
του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των
εργαζομένων, αλλά και για τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις τράπεζες και στα
σούπερ-μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους πανελλαδικά, καλύπτοντας πάνω από
120.000 εργαζόμενους. Στόχος μας είναι η επέκτασή
της σε όλες τις επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες και μικρές μέχρι το τέλος του 2023!
Με την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά, εισαγάγαμε τους «ατομικούς κουμπαράδες»
στις επικουρικές συντάξεις των νέων. Οι νέοι αποκτούν έτσι λόγο στη διαχείριση των εισφορών τους.
Και σύμφωνα με την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ήδη εφαρμόζουν αυτό το σύστημα,
θα μπορούν να πάρουν συντάξεις κατά 43% ως 65%
υψηλότερες από σήμερα!

Στον κοινωνικό τομέα έχουμε επιλέξει να μην ασκούμε μία πολιτική με “παχιά λόγια”. Και γι’αυτό έχουμε
θέσει τις βάσεις για μία κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα. Το αποδεικνύουν αυτό τα συγκεκριμένα και
θετικά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει σε μία σειρά τομέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

πάνε FISIKON!
• Σημαντικά οικονομικότερο συγκριτικά με τα άλλα συμβατικά καύσιμα
• Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου • Φιλικό προς το περιβάλλον
ΙΔΑΝΙΚΉ ΛΎΣΉ ΓΙΑ ΙΔΙΏΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΔΙΑΡΚΏΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΌΜΕΝΌ ΔΙΚΤΎΌ

Η ανεργία σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στην
ΕΕ των 27, κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες (από το
17,3% το καλοκαίρι του 2019, στο 12,1% φέτος). Περισσότερες από 200.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν
προστεθεί στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, μόνο
το 2022 θα δημιουργηθούν 86.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η ΔΥΠΑ δεν θα
λειτουργεί ως «παγίδα ανεργίας», όπως παλαιότερα ο ΟΑΕΔ, αλλά ως ένας σύγχρονος οργανισμός, ο
οποίος θα στηρίζει έμπρακτα τους ανέργους με νέα
ψηφιακά εργαλεία και κίνητρα– όπως το «Επίδομα
Εργασίας»- ώστε να μπορούν να βρουν κατάλληλες και ικανοποιητικές δουλειές! Και μαζί με τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης 700.000
εργαζόμενων και ανέργων με πόρους του νέου ΕΣΠΑ
και του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μας βοηθήσει στην
προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού της ανεργίας.
Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε συνολικά 9,7% και
ισοδυναμεί με έναν επιπλέον μισθό ετησίως στην
τσέπη όσων αμείβονται με αυτόν. Αν μάλιστα συνυπολογιστούν σε αυτή την αύξηση και οι μειώσεις
των ασφαλιστικών εισφορών, οι εργαζόμενοι που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό έχουν δει όφελος
της τάξεως του 11,8% έως σήμερα στις τσέπες τους.
Και έπεται και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
το 2023!
Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ στην έκδοση των ληξι-

πρόθεσμων κύριων συντάξεων, οι οποίες μέχρι το
τέλος της θερινής περιόδου θα έχουν μηδενιστεί.
Ήδη, με την υπερπροσπάθεια που γίνεται- και με
καινοτόμα εργαλεία όπως οι συντάξεις εμπιστοσύνης και οι συντάξεις fast track- το πρώτο εξάμηνο
του 2022 έχουν εκδοθεί 46.000 παραπάνω συντάξεις από ό,τι εκδόθηκαν όλο το 2019. Τότε είχαν εκδοθεί 123.000 συντάξεις, ενώ τώρα μόλις σε 7 μήνες
έχουν εκδοθεί περίπου 170.000! Και μόλις κλείσουμε- πολύ σύντομα- με τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, θα επικεντρωθούμε στις επικουρικές και σε
άλλες δύσκολες περιπτώσεις (διεθνείς, παράλληλες,
διαδοχικές), ώστε να αντιμετωπιστούν και αυτά τα
ζητήματα.
Μπήκαμε σε μία νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του
πολίτη με τη λειτουργία του ενιαίου αριθμού 1555.
Μέσα σε 1 χρόνο έχει απαντήσει σε πάνω από 2,6
εκατ. κλήσεις, δίνοντας έτσι τέλος στο χάος των κατεβασμένων τηλεφώνων του Υπουργείου Εργασίας
και των εποπτευόμενων φορέων του.
Με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας, ενισχύουμε από τη μια πλευρά την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας με τη μείωση του γραφειοκρατικού
βάρους για τις επιχειρήσεις, την αύξηση των υπερωριών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη δυνατότητα
εργασίας τις Κυριακές στις αποθήκες, τα logistics, τα
κέντρα δεδομένων, τη φαρμακοβιομηχανία. Ενώ
ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι απέκτησαν παραπάνω
δικαιώματα: περισσότερες γονικές άδειες, τη δυνατότητα της διευθέτησης του χρόνου της εργασίας
τους, το «δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τηλεργασία, πιο αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους από την νέα Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Κορωνίδα των ρυθμίσεων του νόμου
είναι η εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,
που είναι η πιο ουσιαστική εγγύηση για το σεβασμό

Οι νέοι και τα νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν
υψηλό κόστος στέγασης σε σχέση με το εισόδημα
τους είναι, επίσης, στο επίκεντρο της νέας στεγαστικής πολιτικής που προωθούμε. Θα εφαρμόσουμε
σύγχρονες ιδέες και λύσεις, κατά το πρότυπο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Με ένα πλέγμα μέτρων, όπως η αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ,
η αξιοποίηση αδιάθετων δημοσίων και ιδιωτικών
ακινήτων, προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
ή ανακαίνισης παλαιών κτιρίων, καθώς και διάφορες
επιδοτήσεις- μέτρα που θα ξεκινήσουν σύντομα να
εφαρμόζονται- θα καταστήσουμε την στέγη και την
απόκτησή της πιο προσιτή! Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα αυτής της μεγάλης στροφής
στη στεγαστική πολιτική από το βήμα της ΔΕΘ.
Τέλος, η Ελλάδα εφαρμόζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας στην πρόσφατη
ιστορία χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το νέου ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις
όπως: Οι 30.000 περισσότερες θέσεις για παιδιά σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς το οποίο ξεκίνησε και το
πρόγραμμα για τις μονάδες παιδικές μέριμνας σε
120 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθεί.
Ο Προσωπικός Βοηθός και η Κάρτα Αναπηρίας για
τα Άτομα με Αναπηρία.
Όλα αυτά δεν είναι γενικόλογες διακηρύξεις. Είναι
σαφές και μετρήσιμο έργο. Αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουμε στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα
συνεχίσουμε, αξιοποιώντας τόσο τις βέλτιστες πρακτικές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών
όσο και τις αυξημένες δυνατότητες που μας δίνουν
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ
που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων! Στο πλαίσιο μίας κοινωνικής
πολιτικής με αποτέλεσμα!
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Άρθρο του
Σταύρου Καλαφάτη
Υφυπουργού Εσωτερικών
αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει

Αναμφίβολα έχουμε -όπως ολόκληρη η Ευρώπη- δύσκολες μέρες μπροστά μας, καθώς εκτινάσσονται οι
τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος και εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Εξίσου βέβαιο είναι -και
το επισημαίνουν κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ε.Ε.- ότι η
Ελλάδα γύρισε σελίδα και μπορεί να ατενίζει το μέλλον
με αισιοδοξία. Από τις 20 Αυγούστου απαλλάχθηκε από
την Ενισχυμένη Εποπτεία και συνεχίζει για τον επόμενο εθνικό στόχο, την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας,
μέσα στο 2023. Απέκτησε έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στις
οικονομικές επιλογές της, ενώ απέκτησε ήδη αυξημένες αναπτυξιακές δυνατότητες χάρη στις πολιτικές που
εφαρμόστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.
Παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς προκλήσεις, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η νέα
εποχή και παράλληλα στηρίζει την κοινωνία απέναντι
στις έκτακτες ανάγκες των διεθνών κρίσεων. Διέθεσε 43
δισ. ευρώ για τη στήριξη του παραγωγικού ιστού, των
εργαζόμενων και άνεργων στη διάρκεια της πανδημίας, διαθέτει τώρα πάνω από 8,5 δισ. ευρώ για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις ενεργειακές ανατιμήσεις και συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση
εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ. Μείωσε, στο μεταξύ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, χρηματοδοτεί
προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης, προώθησε
μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν το επενδυτικό περιβάλλον, πραγματοποιεί άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Κατάφερε έτσι να φέρει και να κρατά σταθερά την Πατρίδα μας στις χώρες της Ευρώπης,
με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης, προσέλκυσης
επενδύσεων, αύξησης των εξαγωγών και μείωσης της
ανεργίας, ενώ καταγράφεται τώρα και εκπληκτική άνοδος του τουρισμού που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο ρεκόρ.
Μείζονος σημασίας στο δρόμο μας για το μέλλον, είναι
το γεγονός ότι -με τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- έχουμε πλέον στη διάθεσή

Άρθρο του

Τάσου Τζήκα

κομείο, το Πάρκο Παύλου Μελά, την ενοποίηση του
παραλιακού μετώπου, τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος. Βρίσκεται στο στάδιο της προκήρυξης η
σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού. Έχει υπογραφεί
η σύμβαση για την οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα
του με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ το Π.Δ. για το νέο Γήπεδο του ΠΑΟΚ. Βάλαμε τέλος στο πρόβλημα του τακτικού καθαρισμού του
Θερμαϊκού.
Οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε -και εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘγίνονται πράξη. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Αποκτά όσα
αξίζουν και δικαιούνται οι Θεσσαλονικείς. Αποκτά νέα
πνοή, νέα εικόνα, νέα προοπτική. Επανατοποθετείται
στο χάρτη του μέλλοντος.

Άρθρο του
προέδρου Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος

ριότητας η ΔΕΘ-Helexpo προσφέρει στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα να προβάλλουν και να αναδείξουν τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, να βρεθούν πιο κοντά
με ομολόγους τους και να διερευνήσουν πιθανά πεδία
συνεργασίας. Παράλληλα, τροφοδοτεί την τοπική οικο-

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο
κέντρο μιας πόλης στην Ευρώπη, που θα οδηγήσει
στο πλέον σύγχρονο βιοκλιματικό εκθεσιακό κέντρο,
με εξοικονόμηση ενέργειας κατά 70% σε σχέση με τη
σημερινή κατάσταση, και μείωση κατανάλωσης νερού
κατά 40% με 50%.
Η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει
εκθεσιακά επίπεδο και να διεκδικήσει τον ρόλο που
της αξίζει ιστορικά ως ένας ελκυστικός επιχειρηματικός
κόμβος. Παράλληλα όμως με τη συμβολή του στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, το νέο εκθεσιακό
κέντρο θα αποτελεί πόλο έλξης για τους πολίτες και
τους τουρίστες, καθώς άνω του 50% της έκτασης του θα
είναι ανοιχτοί χώροι για τον κόσμο με τη δημιουργία
ενός αστικού πάρκου και χώρων φιλικών προς τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους αθλούμενους.
Πέραν όμως του έργου της ανάπλασης, η ΔΕΘ-Helexpo
είναι προσηλωμένη σταθερά στον εκθεσιακό της ρόλο.

Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε τις εξαγωγές να σπάνε κάθε ρεκόρ και να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά
στον στρατηγικό στόχο εξωστρέφειας (εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ) που έχουμε θέσει στον ΣΕΒΕ
σε 25% και τον οποίο πιστεύουμε πως θα πετύχουμε
φέτος. Στο α’ εξάμηνο του 2022, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 39,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021. Ωστόσο, η επίδοση αυτή έρχεται σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων, οι οποίες δύνανται να ανακάμψουν το ρυθμό ανάπτυξης. Και σε καμία περίπτωση
δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε.
Ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας μαίνεται μετά από μισό
χρόνο και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Το
ενεργειακό πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο και η
Ευρώπη δείχνει ανομοιογένεια και διχασμό στην αντιμετώπισή του. Συνέπεια όλων ο πληθωρισμός να εκτοξεύεται με τις επιχειρήσεις προβληματισμένες και τις
οικονομίες σε επιφυλακή.
Οι διεθνείς εκθέσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για εμάς που επιχειρούμε στις διεθνείς
αγορές. Συνιστούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να
προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε
στοχευμένο κοινό και να έρθουμε σε επαφή με δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες και συνεργάτες.
Η αφετηρία των νέων συνεργασιών βρίσκεται στις εκθέσεις. Στη δική μας περίπτωση αποτελεί ένα εργαλείο
εξωστρέφειας και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο
στην επιχειρηματική ζωή της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας εν γένει και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό
να τη στηρίζουμε όλοι οι φορείς που εκπροσωπούμε
τον επιχειρηματικό κόσμο. Αναμφίβολα επιδέχεται βελτίωσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού (που ήδη
έχει εξαγγελθεί και προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες)
αλλά αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της περι-

Με την 86η ΔΕΘ να βρίσκεται προ των πυλών και να
θυμίζει προ πανδημίας εποχές, με την τεχνολογική
έκθεση Beyond να ετοιμάζεται να συγκεντρώσει τον
κόσμο της τεχνολογίας στην πόλη τον Οκτώβριο, αλλά
και με την προσθήκη νέων διοργανώσεων στο εκθεσιακό της χαρτοφυλάκιο, όπως είναι η Thessaly Expo
στην Καρδίτσα, αλλά και μια έκθεση για την κυκλική
οικονομία που θα ανακοινωθεί προσεχώς, ο εθνικός
εκθεσιακός φορέας αποδεικνύει συνεχώς τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα.
Συμβάλλει δε από τη δική του πλευρά στη δρομολογούμενη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, που σε μερικά
χρόνια, με την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων
στις υποδομές της, θα είναι μια άλλη πόλη. Σε αυτή την
άλλη πόλη η ΔΕΘ-Helexpo έρχεται να εισφέρει όχι μόνο
το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, αλλά και
την εκθεσιακή τεχνογνωσία εννέα και πλέον δεκαετιών
που μεταφράζεται σε ανάπτυξη για την περιοχή.

Σημείο-κλειδί οι εξαγωγές
για την εξωστρέφεια της οικονομίας
φερειακής οικονομίας. Θεωρώ πως χρειαζόμαστε μία
δυναμική ΔΕΘ ιδιαίτερα σε περιόδους όπως αυτή που
διανύουμε που καταγράφονται μεν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις, επικρατούν δε εξαιρετικά ασταθείς
συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

έχουμε πλέον στη διάθεσή
μας, για τα επόμενα χρόνια,
κοινοτικούς πόρους από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το
νέο ΕΣΠΑ, που ξεπερνούν
τα 70 δισ. ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία καταφέραμε
να περάσουμε από την 19η
στην 1η θέση, σ’ ό,τι αφορά
την απορρόφηση κοινοτικών
πόρων

Προέδρου ΔΕΘ - Helexpo

H ΔΕΘ σημαντικός
αναπτυξιακός βραχίονας
της εθνικής οικονομίας
Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό βραχίονα όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για την εθνική
οικονομία. Με μια πληθώρα εκθεσιακών διοργανώσεων που καλύπτουν το σύνολο της οικονομικής δραστη-

Αυτός ο αναπτυξιακός της ρόλος θα αποκτήσει σε μερικά χρόνια νέα στέγη. Μια στέγη που αναμένεται να
τον απογειώσει και να τον καθιερώσει στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και δεν είναι άλλη από το νέο εκθεσιακό
και συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης. Το έργο της ανάπλασης, που εξελίσσεται με βάση τα χρονοδιαγράμματα, θα είναι στα χέρια της πόλης αλλά και της χώρας
ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο που θα ενισχύσει
τόσο τον τοπικό όσο και τον περιφερειακό και διεθνή
ρόλο του εθνικού εκθεσιακού φορέα, αναβαθμίζοντας
παράλληλα την ποιότητα ζωής των πολιτών και τονώνοντας την τοπική οικονομία.

Σίμου Διαμαντίδη

μας, για τα επόμενα χρόνια, κοινοτικούς πόρους από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, που ξεπερνούν τα
70 δισ. ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία καταφέραμε να
περάσουμε από την 19η στην 1η θέση, σ’ ό,τι αφορά
την απορρόφηση κοινοτικών πόρων.
Παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς προκλήσεις, η Ελλάδα αλλάζει. Γίνεται πιο ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά,
στρατιωτικά. Μαζί της αλλάζει -κι αλλάζει ακόμη πιο
γρήγορα- η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επιλέγουν για
επενδύσεις τη Β. Ελλάδα εταιρείες κολοσσοί της νέας
τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Cisco, η Deloitte, η
Pfizer, η Deutsche Telekom, η Accenture, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Όπως και το γεγονός ότι την ώρα αυτή στην πόλη μας βρίσκονται σε
εξέλιξη δράσεις που αφορούν πάνω από είκοσι έργα,
που αλλάζουν την εικόνα, την καθημερινότητα και την
προοπτική της. Το Μετρό έχει ολοκληρωθεί πάνω από
το 85%. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται ανάδοχος στο
Flyover. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση
της ΔΕΘ, το Παιδιατρικό και το νέο Ογκολογικό Νοσο-

νομία με τις εκθέσεις της, δίνοντας ζωή στην πόλη και
την ευρύτερη περιοχή, από τα ξενοδοχεία και τις μεταφορές μέχρι την εστίαση και την αναψυχή, ενώ συμβάλλει και στην περιφερειακή ανάπτυξη με σημαντικές
δράσεις και στην περιφέρεια.
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Σε πιο στρατηγικό επίπεδο, πιστεύω πως το σημείο-κλειδί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας
μας είναι η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης. Βασικός
στόχος του ΣΕΒΕ είναι να εντοπίσουμε τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή
δραστηριότητα, να τις εκπαιδεύσουμε, να τις ενημερώσουμε, να τις προετοιμάσουμε και να τις βοηθήσουμε
να βγουν στο στίβο των διεθνών αγορών, έχοντας
πάντα τον ΣΕΒΕ στο πλευρό τους ως σύμμαχο. Τέλος,
θεωρώ ύψιστης σημασίας τον μετασχηματισμό των
εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογίας και
πράσινης επιχειρηματικότητας.
Η ιστορία και η παράδοση της Μακεδονίας είναι μοναδική και είναι γνωστή σε όλους τους καταναλωτές του
κόσμου. Κι αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε κεφαλαιο-

ποιήσει. Το Μακεδονικό Σήμα «MACEDONIA the GREAT
“ ,που έχει κατοχυρώσει ο ΣΕΒΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία στο EUIPO στο Αλικάντε της Ισπανίας,
έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό και να βοηθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται
στη Μακεδονία να προωθηθούν ακόμη περισσότερο
στις διεθνείς αγορές. Με το σήμα που θα τοποθετηθεί
πάνω στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται στη Μακεδονία ,δημιουργείται μία νέα ταυτότητα,
η οποία συνδέει τον ευλογημένο αυτόν τόπο με όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιστορικής Μακεδονίας.
Ο στόχος είναι ο καταναλωτής του εξωτερικού βλέποντας αυτό το σήμα να καταλαβαίνει ότι το προϊόν που
θα καταναλώσει ή υπηρεσία που θα δεχθεί είναι ένα
ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία από την Μακεδονία και
την Ελλάδα
Θα ήθελα βέβαια να τονίσω πως το μακεδονικό σήμα
δεν είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο του ΣΕΒΕ, αλλά
όλων των Ελλήνων το οποίο περιμένουμε να αγκαλιαστεί από όλες τις επιχειρήσεις των τριών περιφερειών
της Μακεδονίας, της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής.

Σε πιο στρατηγικό επίπεδο, πιστεύω πως το σημείο-κλειδί στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας της χώρας
μας είναι η διεύρυνση της
εξαγωγικής βάσης

Με σταθερές αξίες
για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον
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Απόστολου Τζιτζικώστα

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

σε έναν ρευστό κόσμο

Ποιότητα ζωής!
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Στην κατεύθυνση των
όσων προβλέπουν ο
εθνικός κλιματικός
νόμος, η εθνική
στρατηγική για την
προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και
οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ,
στοχεύουμε σε μείωση
του υδατικού μας
αποτυπώματος κατά
20% και του
ανθρακικού μας
αποτυπώματος
κατά 50% έως το 2030.

Στην ΕΥΑΘ
ακολουθούμε
βιώσιμες πρακτικές
που δημιουργούν
προστιθέμενη αξία
στο περιβάλλον, την
κοινωνία και την
οικονομική
δραστηριότητα.

EYATH S.A.

ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

@eyath_water_museum

Αναπτύσσουμε και
λειτουργούμε
σύγχρονες, ανθεκτικές
υποδομές,
μεριμνούμε για την
ισότιμη πρόσβαση σε
νερό άριστης
ποιότητας και
σύγχρονες
εγκαταστάσεις
υγιεινής.

Μακεδονία 2030 - Σύγχρονη, έξυπνη,
πράσινη και ανθρώπινη Περιφέρεια
Μουσείου Βεργίνας, η προστασία και ανάδειξη του
Τύμβου Καστά και της ευρύτερης περιο-χής της Αμφίπολης και η διασφάλιση της διοργάνωσης σημαντικών διεθνών, πολιτιστικών θε-σμών όπως μεταξύ
άλλων τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ,
Επταπυργίου και η Διε-θνής Έκθεση Βιβλίου, αναδεικνύουν και προβάλουν τον τόπο και τον πολιτισμό
μας σε όλο τον κόσμο, προσελκύουν ακόμα περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δη-μιουργούν έσοδα και νέες, καλές θέσεις
εργασίας.

Η δημιουργία της Μακεδονίας του 2030, μιας Περιφέρειας σύγχρονης, έξυπνης, πράσινης και αν-θρώπινης, στο δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλλη-λες κρίσεις,
την οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή και την κρίση ακρίβειας, αποτελεί το μεγάλο κοινό όραμα, που
προσπαθούμε να κατακτήσουμε με πολλή και μεθοδική δουλειά, με έργα και δράσεις που αφενώς βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής
των συμπολιτών μας και αφετέρου δημιουργούν
ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για τον τόπο μας.

eyath.gr

Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
φροντίσαμε να θωρακίσουμε και να αξιοποι-ήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις
από τις οποίες επωφελείται κάθε νοικοκυριό, κάθε
πολίτης, κάθε επιχείρηση και φυ-σικά ο τόπος, με
την αναβάθμιση των υποδομών, την υποστήριξη
των αδύναμων συμπολιτών μας, την ενίσχυση του
πρωτογενή τομέα, τη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών, τον εκσυγχρονι-σμό της δημόσιας υγείας και
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των θέσεων

εργασίας. Πα-ράλληλα, συνεχίζουμεμε σταθερά να
επενδύουμε στη συνεργασία με όλους τους Δήμους
και τους φορείς φέρνοντας λύσεις για τα μικρά και
μεγάλα ζητήματα του τόπου μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ως διοίκηση της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούμε 8.514 έργα και
δράσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και σε
όλους τους τομείς. H Περιφερειακή Οδός Κατερίνης,
η νεα Είσοδος Κιλκίς, η Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης και ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος Κ16, ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Ποτίδαιας-Κασσανδρείας
και ο εκσυγχρονισμός του η-λεκτροφωτισμού στο
οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθιστούν τις μετακινήσεις και τις μεταφορές ταχύτερες και πιο ασφαλείς και ταυτόχρονα
δίνουν ώθηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον
τουρισμό στην περιοχή μας.
Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πολλές και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Hollywood που πραγματοποιούνται
στην περιοχή μας, αλλά και η κατασκευή του νέου

Η αξιοποίηση, ανάπλαση και αναδειξη του Παραλιακού Μετώπου της Θεσσαλονίκης, ο εκσυγ-χρονισμός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, η δημιουργία
του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, τα
νέα σχολεία, ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και το επικουρικό προσωπικό σε όλα τα
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, καθώς και τα δεκάδες έργα αναπλάσεων και πρασί-νου σε Δήμους
και γειτονιές της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η
δημιουργία οργανωμένου Ε-πιχειρηματικού Πάρκου
στο Καλοχώρι αλλάζουν όχι μόνο την εικόνα, αλλά
την ίδια την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας και των τοπικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, με τα με μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα
σε 19 περιοχές της Περιφέρειας, προστατεύ-ουμε τις
ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ενώ
με την εισαγωγή 200 νέων ψηφιακών υπηρεσιών,
αλλά και την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, όλων των Πανεπιστημίων και των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επιχειρήσεων γίνεται καλύτερη και
ταχύτερη.
Με τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούμε αλλάζουμε τον τόπο μας, δημιουργούμε νέες ευκαι-ρίες
και προοπτικές για όλους τους συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και συνέ-πεια τη
δουλειά μας, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά και
μεθοδικά, για το κοινό μας όραμα, τη Μακεδονία του
2030, την Περιφέρεια που αξίζουμε και θα αντανακλά τον καλύτερό μας εαυτό, μια Περιφέρεια στην
οποία θέλεις να ζεις κα να δημιουργείς.
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Κωνσταντίνου Ζέρβα

Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Πάνω από όλα
η Θεσσαλονίκη
μογές – από τον Σεπτέμβριο του 2019 και την παρούσα δημοτική αρχή.
Η επιλογή μας να θέσουμε στον πυρήνα των προσπαθειών μας το ζήτημα των υποδομών από την
πρώτη στιγμή, δικαιώνεται. Η Θεσσαλονίκη για να
μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα οφείλει να συγχρονίσει τις υποδομές της με
τον αιώνα που διανύουμε. Είναι αλήθεια ότι η πόλη
μας υστερούσε και αυτό ήταν αντιληπτό και κοινός
τόπος της πλειοψηφίας των δημοτών και κατοίκων
της. Οι υποδομές και οι αναπλάσεις του δημοσίου
χώρου είναι ο θεμέλιος λίθος για να χτιστεί επάνω
του μια πόλη με σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ποιότητα ζωής, προοπτικές ανάπτυξης.

Από το 2019 μέχρι σήμερα αντιμετωπίσαμε σειρά πολύ σημαντικών προκλήσεων και δεν μπορεί
εύκολα να ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε βγει από τη
στενωπό. Πρώτα η πανδημία, μετά ο πόλεμος, η
ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο
πληθωρισμός - είναι όλα εξελίξεις που με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο μας επηρεάζουν όλους. Σε αυτό
το πλαίσιο η ύπαρξη ενός σχεδίου με ιεράρχηση
ζητημάτων και σαφείς προτεραιότητες για την πόλη
έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ο μόνος ασφαλής και
πρόσφορος δρόμος. Σχέδιο το οποίο καταρτίστηκε
και ακολουθείται πιστά – με τις αναγκαίες προσαρ-

Παρά λοιπόν τις δυσκολίες εμείς καταφέραμε και κινητοποιήσαμε όλους τους πόρους υπέρ του σχεδίου
αυτού. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 160 εκ. ευρώ επειδή ακριβώς τα αιτήματά μας
και οι προτάσεις μας ήταν ώριμες. Προχωράμε στην
εκτέλεση εμφανώς αυξημένων Τεχνικών Προγραμμάτων και αυτό είναι ευδιάκριτο σε όλη την πόλη. Τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές τα εργοτάξια του δήμου βρίσκονται σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα – βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο, προχωρούμε σε αναπλάσεις γειτονιών με νέα πεζοδρόμια,
νέο αστικό εξοπλισμό, νέο φωτισμό, προχωράμε σε
αναπλάσεις συγκεκριμένων περιοχών με ιδιαίτερη
λειτουργική και κοινωνική σημασία και βέβαια έχουμε μπροστά μας τις ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν όχι μόνο αισθητικά τον
δημόσιο χώρο αλλά θα οδηγήσουν σε αστική αναζωογόνηση και εμπορική ανάκαμψη.
Αναφέρομαι στον άξονα της Αριστοτέλους, στο deck
της παλιάς παραλίας, στους νέους Στάβλους Παπάφη, στις πλατείες του κέντρου, στο Καπάνι, στη Δημητρίου Γούναρη, σε 10 συγκεκριμένους εμπορικούς
δρόμους – όλες παρεμβάσεις ώριμες με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Ταυτόχρονα η smart στρατηγική ξεκινά να υλοποιείται με προϋπολογισμό
περίπου 20εκ. ευρώ για να ενσωματώσουμε τις νέες

τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας. Καταφέραμε
παράλληλα να στηρίξουμε κοινωνία και επιχειρήσεις το δύσκολο διάστημα των lockdown καθώς πέραν όλων των άλλων μειώσαμε οριζόντια για όλους
τα δημοτικά τέλη κατά 30%. Εκσυγχρονίσαμε την
διοικητική μηχανή του Δήμου και αναβαθμίσαμε την
εξυπηρέτηση των δημοτών ψηφιοποιώντας σειρά
διαδικασιών, βάζοντας τέλος σε ουρές και ταλαιπωρία.
Παράλληλα η πολύ καλή πορεία του τουρισμού, οι
νέες επενδύσεις στον κλάδο αυτό, η ανοδική πορεία
της κρουαζιέρας, η ανάδειξη της γαστρονομίας της
Θεσσαλονίκης με τη σφραγίδα της Unesco είναι
αποδείξεις των δυνατοτήτων της πόλης αλλά και
της δουλειάς που έχει γίνει. Η ψήφος εμπιστοσύνης
μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών προς τη Θεσσαλονίκη είναι επίσης σημαντική. Εταιρείες όπως η Pfizer,
η Cisco, η Deloitte, η Deutsche Telekom επενδύουν
και εγκαθίστανται εδώ δημιουργεί μια νέα δυναμική
που οφείλουμε όχι μόνο να ενισχύσουμε αλλά να
πολλαπλασιάσουμε.
Η αλλαγή παραδείγματος που επιχειρείται όλο αυτό
το διάστημα είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους
από πληθωριστικά δήθεν οράματα και εκθέσεις
ιδεών στην υλοποίηση. Εμείς υλοποιούμε – προχωράμε βήμα-βήμα – φέρνουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και το κάνουμε με έναν τρόπο διαφορετικό
από το παρελθόν. Δεν επενδύουμε στο διχασμό, στις
αντιπαλότητες, στις διαιρέσεις γιατί αυτά ήταν τροχοπέδη. Προχωράμε με συνέργειες, με συνεργασίες
– θέλουμε και έχουμε συμμάχους μας τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, την ιδιωτική
πρωτοβουλία, την κοινωνία των πολιτών. Σε όλα τα
μεγάλα project – ακόμη και σε αυτά που δεν είναι
αμιγώς του Δήμου Θεσσαλονίκης – εμφανιζόμαστε
ως δύναμη επισπεύδουσα. Αφαιρούμε εμπόδια, δεν
προσθέτουμε. Μειώνουμε τους χρόνους, δεν κωλυσιεργούμε. Για εμάς ο στόχος του 2030 είναι κοντά –
Θεσσαλονίκη πόλη πρότυπο, πόλη για να δημιουργείς, να επισκέπτεσαι και να ζεις. Δεν έχουμε άλλη
επιλογή παρά την επιτυχία.
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Βούλας Πατουλίδου

17

Η βιώσιμη ευημερία της Θεσσαλονίκης

Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, απόλαυσα τη διαδρομή της ολοκλήρωσης πολλών έργων. Σημασία έχει το ταξίδι, λέει ο ποιητής. Έργα μεγάλα όπως
το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το μεγαλύτερο
έργο που χρηματοδοτεί η «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη», αλλά και μικρότερα, όπως η διαμόρφωση χώρων
πρασίνου στις γειτονιές της πόλης ή η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down είναι
έργα που ξεκίνησαν από μηδενική βάση, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση στον πολίτη.

Ευημερία ! Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ευημερία του πολίτη. Μία καθημερινότητα απαλλαγμένη από το άγχος
και την πίεση. Αντιμετωπίσαμε μνημόνια. Παλέψαμε και
συνεχίζουμε να παλεύουμε την πανδημία και τις συνέπειες της. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η ενεργειακή κρίση. Η βιώσιμη ευημερία της πόλης αποτελεί το
φιλόδοξο σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερο από
ποτέ, η πόλη έχει ανάγκη από τα έργα που θα την κάνουν να «ανασάνει».
Στη διαχείριση της «Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης»,

Άρθρο του
Πάρι Μπίλλια
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών
και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας

Μελετητική ωριμότητα, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, έργα με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, μία πολιτική
ηγεσία στο Υπουργείο Υποδομών η οποία ενδιαφέρεται
και ασχολείται συστηματικά με τη Θεσσαλονίκη και τα
έργα της, ένας περιφερειάρχης στην Κεντρική Μακεδονία
ο οποίος επίσης ασχολείται συστηματικά και… κυνηγά τις
υποδομές.

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

Αυτό είναι, με δυο λόγια, το τοπίο στη Θεσσαλονίκη και τη
Βόρεια Ελλάδα του 2022, όπου ήδη έχουν αρχίσει να παραδίδονται έργα τα οποία ήταν βαλτωμένα επί χρόνια (όπως,
ενδεικτικά, το «ορφανό» χιλιόμετρο στην Ποτίδαια), ενώ
έχουν βγει από το τέλμα κάποια άλλα, με προεξάρχον το
μετρό και τον πολύπαθο σταθμό Βενιζέλου. Ταυτόχρονα,
εκτελούνται εργασίες και βαίνουν προς ολοκλήρωση έργα
(όπως, επίσης ενδεικτικά, το τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα),
ενώ αρκετά και σημαντικά βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης.
Τα νέα είναι ιδιαίτερα καλά για το Flyover, την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο, η οποία θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ
και θα δώσει λύση στις μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης για
τα επόμενα 30 χρόνια, καθώς μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους αναμένεται να έχει στημένα εργοτάξια. Καλές είναι
οι εξελίξεις και για τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς
προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι προπαρασκευαστικές
εργασίες για έργα που έχουν ως επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, στα… σκαριά βρίσκεται η
κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει
τη Θεσσαλονίκη με τους Τοξότες, ως τμήμα της Ανατολικής Σιδηροδρομικής Εγνατίας, η σιδηροδρομική σύνδεση

Ο Περιφερειάρχης μας Απόστολος Τζιτζικώστας μου
ανέθεσε την Αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητα
Θεσσαλονίκης. Μία θέση με πολλούς τομείς ευθύνης.
Από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισα κάθε τομέα ξεχωριστά ως έναν αγώνα δρόμου. Στις αντίξοες συνθήκες
που αντιμετωπίσαμε πήραμε πολλά «χρυσά». Ασφαλτοστρώσεις, καθαρισμοί, αθλητικά κέντρα, λαϊκές αγορές, μεταφορά μαθητών, πολιτική προστασία. Στα νοσοκομεία της πόλης για παράδειγμα χρηματοδοτήσαμε
και υλοποιήσαμε 16 έργα 1.2 εκ. ευρώ και συνεχίζουμε!
Η ολοκλήρωση και η έναρξη νέων έργων υποδομής
αποτελούν την απάντηση στη γκρίνια και όσων θεωρούν πως στη Θεσσαλονίκη δεν κουνιέται φύλλο. Με
την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τα έργα
και η πορεία υλοποίησής τους είναι αδιάψευστος μάρτυρας της προσπάθειας που έχουμε καταβάλει.

Στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης αν η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με πάνω από 100 δράσεις προβολής και μάρκετινγκ, φανταστείτε τι θα γίνει το 2022.
Τα αποτελέσματα του έργου που προηγείται, είναι απτά
και μετρήσιμα. Για παράδειγμα οι εντυπωσιακοί αριθμοί της κρουαζιέρας δεν είναι τυχαίοι. Στα στοιχεία που
δημοσίευσε ο ΟΛΘ είδαμε αύξηση της τάξης του 250%.
Από 17 κρουαζιερόπλοια που έδεσαν πέρυσι στη Θεσσαλονίκη ο αριθμός τους φέτος θα ξεπεράσει τα εξήντα.
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις συμμετοχές μας
στις διεθνείς εκθέσεις που συμμετέχουμε μας γεμίζουν
αισιοδοξία.
Όλα δείχνουν πως Θεσσαλονίκη μπήκε ήδη σε μια νέα
εποχή. Φαίνεται πως η καλή συνεργασία της Κεντρικής
και της Τοπικής Διοίκησης λειτουργεί ως «επιταχυντής»
στην πορεία ανάπτυξής της. Το νερό μπήκε στ’ αυλάκι
και δεν πρόκειται ούτε να σταματήσει ούτε να γυρίσει
πίσω.Τα έργα υποδομής όπως το μετρό, η ανάπλαση
της ΔΕΘ, το μουσείο Ολοκαυτώματος, η ενοποίηση του
θαλάσσιου παραλιακού μετώπου αλλά και μικρότερης
εμβέλειας έργα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και τη μετατρέπουν σε μία ελκυστική ευρωπαϊκή πόλη. Ο Σόλων
έλεγε: «Στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι
ευχαριστημένοι» Στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης
το ζητούμενο είναι να είναι όλοι ευχαριστημένοι!

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας
του 6ου προβλήτα του λιμένα της πόλης, όπως επίσης και
η κατασκευή προαστιακού στη δυτική πλευρά της πόλης
(City Train), ο οποίος θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς
το μετρό. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δρομολογούμε νέες οδικές παρεμβάσεις οι οποίες
θα αποφορτίσουν τη νοτιοανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης και θα βελτιώσουν τις μετακινήσεις από και προς
τη Χαλκιδική.
Ο κατάλογος των έργων, όμως, είναι μακρύς, καθώς έχουμε
τη δρομολόγηση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, την επέκταση του έκτου προβλήτα, ενώ στην Περιφέρεια «τρέχουμε» τη μελέτη για την διαπλάτυνση του
«ορφανού» χιλιομέτρου της Θεσσαλονίκης, στην οδό Λαγκαδά, ολοκληρώνουμε την περιφερειακή οδό Κατερίνης,
ολοκληρώνουμε τις συμπληρωματικές εργασίες στον Κ16
στη Λαχαναγορά, ολοκληρώνουμε το τμήμα Άσσηρος –
Νέα Σάντα, εκπονούμε μελέτη για την κατασκευή της Ενωτικής Σίνδου.
Παράλληλα, δεν σταματάμε τις ασφαλτοστρώσεις (φέτος
για πρώτη φορά νύχτα και χωρίς ταλαιπωρία), την ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού, των υποδομών με σχολεία, τα
έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Εξαιρετικά σημαντικές
είναι βέβαια και οι αστικές αναπλάσεις οι οποίες έχουν
δρομολογηθεί, όπως του πρώην στρατοπέδου Παύλου
Μελά, της ΔΕΘ, του γηπέδου του ΠΑΟΚ και της Αλάνας της
Τούμπας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, αλλά και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο,
όπως και τα δεκάδες νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία

που παίρνουν το δρόμο τους μέσω ΣΔΙΤ.
Τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση, ωστόσο, θα δώσει
στην Κεντρική Μακεδονία το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της περιοχής, η ενοποίηση, ανάπλαση και ανάδειξη του
παραλιακού της Θεσσαλονίκης, σε μήκος 40 χιλιομέτρων,
από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, το οποίο έχει ενώσει
τους φορείς οι οποίοι το στηρίζουν. Με το προσωπικό ενδιαφέρον του Κώστα Καραμανλή, του Γιώργου Καραγιάννη
και του Απόστολου Τζιτζικώστα, τα έργα δεν παραμένουν
σχέδια επί χάρτου, αλλά υλοποιούνται, και τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα. Η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα
η Κεντρική Μακεδονία αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της και
αλλάζει. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!
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Εσείς είστε τύπος
Citizen ή Smart;
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Δημήτρη Χρόνη

Προέδρου ΔΣ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η εφευρετική καινοτομία και οι καλές πρακτικές της,
εχέγγυα μιας ανταγωνιστικής οικονομίας

κούς κινδύνους να αυξάνονται, η σταθερότητα και η
ασφάλεια αποτελούν κυρίαρχα ζητούμενα. Άλλωστε,
η συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική
καταστροφή, μας υπενθυμίζει τους κινδύνους που
ελλοχεύουν για τον ελληνισμό όταν δεν είναι ενωμένος, δεν συνάπτει ισχυρές συμμαχίες και πορεύεται
χωρίς σχέδιο. Μας υπενθυμίζει, όμως, και πως μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του όταν
βασίζεται στις αρχές και τις αξίες του και αξιοποιεί τις
δεξιότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να
ανοίξει για άλλη μια χρονιά τις πύλες της σε επιχειρήσεις και προϊόντα από την Ελλάδα και τον κόσμο
μέσω της Διεθνούς Εκθέσεως. Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τις καλές πρακτικές που
αποτελούν εχέγγυα μιας ανταγωνιστικής οικονομίας.

Όποιο Συνδρομητικό Πρόγραμμα της υπηρεσίας
EgnatiaPass κι αν επιλέξετε, εξασφαλίζετε σημαντικές εκπτώσεις!
Με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 100%, τώρα η υπηρεσία EgnatiaPass έρχεται… στα μέτρα σας!
Γνωρίστε τα νέα Εκπτωτικά Προγράμματα Citizen & Smart και γίνετε
συνδρομητής σε αυτό που σας ταιριάζει, μειώνοντας σημαντικά
το κόστος των μηνιαίων διελεύσεών σας από τους σταθμούς διοδίων
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
Περισσότερες πληροφορίες στο www.egnatia.eu.

Αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύετε!

Η Θεσσαλονίκη με ταχύ και ταυτόχρονα σταθερό
βηματισμό αναβαθμίζει την τελευταία τριετία τον
στρατηγικό ρόλο της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του εμπορίου, της καινοτομίας, του τουριστικού προϊόντος και
της επιχειρηματικότητας. Προς αυτό συμβάλλουν τα
έργα υποδομής που υλοποιούνται και παραδίδονται
σταδιακά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες
για ενδυνάμωση της ανάπτυξης. Η ψήφος εμπιστοσύνης από πολυεθνικούς κολοσσούς που επιλέγουν
την Θεσσαλονίκη για να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις και νέες τεχνολογίες δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας, αποτελεί την απόδειξη ότι το μέλλον της
πόλης μπορεί και θα είναι ακόμα καλύτερο.
Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει επιστρέψει
στην Ευρώπη, με τους γεωπολιτικούς και οικονομι-

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας βρίσκεται
στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής ως ο εθνικός
φορέας που έχει την ευθύνη για την κατοχύρωση
των ευρεσιτεχνιών και των εμπορικών σημάτων,
την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και την
παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης. Στηρίζει τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όσες επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγική εφευρετικής καινοτομίας και προστασίας του
διανοητικού τους κεφαλαίου.
Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης, καθώς διαθέτει ισχυρό γεωγραφικό, εμπορικό
και οικονομικό αποτύπωμα όχι μόνο για την Ελλάδα,
αλλά συνολικά για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο ΟΒΙ έχει εντάξει από το 2020 την
πόλη στο πρόγραμμα AUTHENTICITIES του Γραφείου
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση
του παραεμπορίου, η παραγωγή, εμπορική εξωστρέφεια και αγορά μόνο των ελληνικών τοπικών
προϊόντων, καθώς και η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, με την πάταξη της εμπορίας παραποιημένων αγαθών.
Έχοντας ήδη πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκή «αυθεντι-

κή πόλη», βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία μας
με τον Δήμο με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του παραεμπορίου και της αγοράς παραποιημένων αγαθών.
Ήδη είναι διαθέσιμη εφαρμογή για όλα τα κινητά με
επιδίωξη τόσο την ad hoc ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος Authenticities, όσο και την
δυνατότητα καταγγελίας συμβάντος παραποίησης
και πειρατείας. Προχωρούμε στην υπογραφή Συμφώνου με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την αρωγή και στήριξη των μελών του
με εκπαίδευση και διάφορες δράσεις ενημέρωσης,
ενώ θα μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες δικτύωσης
και ανάπτυξης συνεργασιών στην Περιφέρεια προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ενώ, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταπολέμηση του εμπορίου παραποιημένων αγαθών.
Στο περίπτερο μας στην ΔΕΘ οι επισκέπτες της Έκθεσης θα μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες
που προσφέρει ο ΟΒΙ στο κοινό του στη χώρα μας,
με έμφαση στα εμπορικά σήματα, την ηλεκτρονική κατάθεση για τίτλους προστασίας βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, την παροχή υπηρεσιών προς τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά/Τεχνολογικά Ινστιτούτα,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Startups, αλλά και
τις δράσεις του Περιφερειακού γραφείου του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη
Απώτερος σκοπός όλων των παραπάνω είναι η
ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων, η δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και
υγιούς ανταγωνισμού, η προώθηση της ανοικτής
καινοτομίας.
Ο ΟΒΙ με συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, με
παροχή νέων επιστημονικών και χρηματοδοτικών
εργαλείων προς την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, συμβάλλει από την πλευρά του να
προχωρήσουμε όλοι ένα βήμα πιο κοντά στο καλύτερο μέλλον για την χώρα και την κοινωνία.
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Άρθρο του

Λάζαρου Κυρίζογλου

Δημάρχου Αμπελοκήπων -Μενεμένης
και α’ αντιπροέδρου ΚΕΔΕ

Aνάπτυξη είναι η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας
Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε σχετική αναπτυξιακή πορεία. Σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένους
από τους ανωτέρω τομείς. Όμως είναι ζητούμενα
η Διοικητική Μεταρρύθμιση, η καταπολέμηση της
ανεργίας, η απονομή σε πιο σύντομο χρόνο των συντάξεων που εκκρεμούν, η αντιμετώπιση της φυγής
των νέων μας στο εξωτερικό και η επιστροφή όσων
έφυγαν λόγω της οικονομικής κρίσης, η κλιματική
αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές. Και πιο σοβαρό πρόβλημα απ’ όλα θεωρώ ότι είναι το δημογραφικό. Μετρηθήκαμε (Απογραφή 2021) και είμαστε
400.000 περίπου λιγότεροι από το 2011.

Εδώ και πολλά έτη μελετώ όλα τα κυβερνητικά προγράμματα, όλων των κατά καιρούς κομμάτων, τα
οποία άσκησαν εξουσία. Σε όλα αναφέρεται η ανάπτυξη. Φυσικά, κατά την άποψη μου, ως ανάπτυξη
νοείται η δημιουργία των νέων επιχειρήσεων και
νέων θέσεων εργασίας η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η αποκέντρωση και η ουσιαστική Διοικητική Μεταρρύθμιση στο κεντρικό κράτος και στην
Αυτοδιοίκηση, ανάταξη της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρο του
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη
και προέδρου ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδικότερα σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν τα τελευταία
χρόνια σημαντικά θετικά βήματα. Η βασική γραμμή
του μετρό, όπως όλα δείχνουν, επιτέλους το 2023 θα
είναι αποπερατωμένη. Αναμένουμε την επέκταση
του δυτικά (Αμπελόκηποι- Μενεμένη- Κορδελιό- Εύοσμος- Σταυρούπολη- Νεάπολη- Πλ. Δημοκρατίας
και Νοσοκομεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και 424 Στρατιωτικό). Δρομολογήθηκε η κατασκευή του Fly over στην
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εκτελείται το έργο
απορρύπανσης και προστασίας του δυτικού θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού κόλπου από την
Π.Κ.Μ. και σχεδιάσθηκε η ανάπλαση και δημιουργία
ειδικού χωροταξικού σχεδίου του συνόλου του θαλασσίου μετώπου του Θερμαϊκού από το Καλοχώρι
στο Αγγελοχώρι. Η κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Π. Μελά εκτελείται.

Αναμένουμε την ένταξη του έργου κατασκευής ενός
νέου, σύγχρονου Κολυμβητηρίου στο πρώην στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα. Οι εξαγγελίες του προαστιακού προς τα ΤΕΙ – Σίνδου, της σύνδεση του λιμανιού
Θεσσαλονίκης με την εθνική οδό, της κατασκευής
του παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο, κατασκευής του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στο
πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, κινούνται σε πολύ
θετική κατεύθυνση.
Φυσικά η ανωτέρω αναφορές δεν καλύπτουν το σύνολο των έργων – παρεμβάσεων σε όλη τη Β. Ελλάδα. Υπάρχουν επιμέρους προβλήματα σε κάθε νομό,
μικρά, μεσαία και μεγάλα. Η Β. Ελλάδα δικαιούται
και πρέπει να έχει την κρατική «ευλογία» που της
αναλογεί, χάριν δικαιοσύνης αλλά και για γεωστρατηγικούς και αυτονόητους εθνικούς λόγους.
Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε την ανάγκη ενός σταθερού διαχρονικού βηματισμού. Την ύπαρξη συνέχειας, ανεξάρτητα από την εναλλαγή των Κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα απαιτείται ενότητα και σύμπνοια,
καταπολέμηση της ασυνεννοησίας των φορέων της
Θεσσαλονίκης. Τέλος για τη ουσιαστική και αληθινή
ανάπτυξη της Χώρας απαιτείται η συνεννόηση των
πολιτικών δυνάμεων του τόπου, η αποφυγή του λαϊκισμού και η καλλιέργεια ήπιου πολιτικού κλίματος
με την χρήση ήπιου πολιτικού λόγου και την αποφυγή των εντάσεων και του διχασμού.

νέο αποχετευτικό δίκτυο και η ύδρευση στις περιοχές του
πρώην δήμου Χορτιάτη είναι έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί και «τρέχουν» καθώς έχουν εξασφαλισμένη
χρηματοδότη. Ταυτόχρονα δημιουργούνται σημαντικές
αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, όπως το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του Χορτιάτη, το νέο ποδοσφαιρικό
γήπεδο στο Φίλυρο και το ανοικτό Θέατρο στο λατομείο
Αργυρό στο Ασβεστοχώρι. Ακόμη οι μεγάλες επιτυχίες που
επέδειξαν οι ομάδες μας στο χάντμπολ επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός γηπέδου χάντμπολ στην
Πυλαία. Την ίδια στιγμή σε ράγες υλοποίησης μπήκε το
Μουσείο του Παιχνιδιού στην Πυλαία, έργο μοναδικό στην
πατρίδα μας, καθώς και σημαντικές αναπλάσεις περιοχών
στον δήμο μας, όπως στην 17 Νοέμβρη, στη Δελφών και
στην πλατεία Αγίας Γλυκερίας στην Πυλαία και στον λόφο
της Ανάληψης στο Πανόραμα.
Σημαντική προτεραιότητα είναι η συνέχιση της ενίσχυσης
των κοινωνικών υπηρεσιών μας. Είμαστε περήφανοι για
την πολύπλευρη προσφορά τους στους ευάλωτους συμπολίτες μας – ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας – και

Άρθρο του
Ανδρέα Παπαμιμίκου
Δικηγόρου

Τρέχουμε! Για να κερδίσουμε το στοίχημα
της ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη!
Επιτέλους ανάπτυξη! Αυτό είναι το σύνθημα ενόψει της
φετινής ΔΕΘ που ανοίγει σε λίγες ώρες τις πύλες της. Εμείς
οι Θεσσαλονικείς είμαστε ιδιαίτερα δεμένοι με τη διοργάνωση, αλλά και ευαισθητοποιημένοι όταν ακούμε αυτά
τα τρία γράμματα: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί
την έχουμε συνδέσει με τα όμορφα χρόνια: τα προσπέκτους των περιπτέρων, το Λούνα Παρκ και το σαλόνι με
τα καινούρια αυτοκίνητα, τον καφέ από τη Βραζιλία και τη
μαύρη μπύρα από τη Γερμανία που μοιράζονταν στην Έκθεση και ήταν ο λόγος που τρέχαμε να την επισκεφτούμε.
Ήταν το καθιερωμένο ραντεβού του Σεπτεμβρίου για την
πόλη όπου δινόταν η εκκίνηση μετά το καλοκαίρι.
Φέτος λίγες ώρες πριν η 86η διοργάνωση ανοίξει τις πύλες
της το ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ένα στοίχημα για την ανάπτυξη, που αποδεικνύεται σε

μαραθώνιο διαρκείας και όχι σε ένα σπριντ 100 μέτρων.
Η πατρίδα μας εκτός από τον ενεργειακό πληθωρισμό
που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και τις δραματικές
επιπτώσεις της πανδημίας κουβαλά στην πλάτη της δέκα
βαριά χρόνια μνημονίων, που άλλαξαν τη ζωή όλων μας.
Οι δυσκολίες σήμερα ήταν και παραμένουν πολλές: η
μάχη κατά του κορονοϊού ακόμη δεν έχει κερδηθεί, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί τεράστιες αβεβαιότητες
αλλά και πρωτοφανή φαινόμενα ενεργειακής ακρίβειας.
Έχουμε εμπρός μας λοιπόν, έναν μαραθώνιο για να πετύχουμε τον επόμενο χρόνο την ανάπτυξη.
Εμείς εδώ στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη είμαστε καλά
προετοιμασμένοι για να τον αντιμετωπίσουμε. Για εμάς,
η ανάπτυξη συνδέεται με μια σειρά έργων - ιστορικών
υποδομών που τα χρειάζεται ιδιαίτερα ο τόπος μας: το

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί αναμφίβολα έναν σημαντικό θεσμό για την πόλη και την
εθνική οικονομία. Αποτελεί επίσης ένα πολιτικό
ορόσημο καθώς ο εκάστοτε πρωθυπουργός και οι
πολιτικοί αρχηγοί παρουσιάζουν απο το βήμα τις
πολιτικές και τις προτάσεις τους. Η ΔΕΘ είναι αναπόσπαστο κομμάτι τις ιστορίας και της σύγχρονης
πορείας της Θεσσαλονίκης και κυριολεκτικά την κοσμεί, την χαρακτηρίζει, την σηματοδοτεί. Είναι επομένως ευθύνη όλων μας, πολιτικού προσωπικού,
φορέων και απλών πολιτών, να την προστατεύσουμε, στηρίξουμε και ενισχύσουμε.
Η 86η ΔΕΘ πραγματοποιείται σε μια συγκυρία με
υπαρκτές δυσκολίες για την ευρωπαϊκή οικονομία
που αναπόφευκτα επηρεάζει και τη χώρα μας. Το
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θα συνεχίσουμε να απλώνουμε το κοινωνικό δίχτυ προστασίας σε όποιους το έχουν ανάγκη.
Ακόμη υλοποιούμε το στοίχημα του ψηφιακού δήμου,
όπου έχουμε ήδη να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες.
Μάλιστα για την πλατφόρμα Ιanos energy βραβευτήκαμε φέτος για ακόμη μια φορά στα «Best City Awards»,
καθώς με αυτό το καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο επιτυγχάνεται η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή,
απεικόνιση και ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας στα
κτίρια του δήμου μας. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε όλο το
μοντέλο του ψηφιακού δήμου που υλοποιήσαμε την περίοδο της πανδημίας, όπως η ψηφιακή παροχή δεκάδων
πιστοποιητικών προς τους πολίτες, αλλά και νέες υπηρεσίες, όπως το e-poleodomia ή τo e-15195 που καταγράφει πλέον και ψηφιακά τα παράπονα των πολιτών, με τις
ψηφιακές εγγραφές σε σχέση με τις τηλεφωνικές όλο και
να αυξάνονται.
Τρέχουμε, λοιπόν. Και ελπίζουμε ότι και η πολιτεία θα ανεβάσει ρυθμούς για τη Θεσσαλονίκη μας. Για να τελειώσει

επιτέλους το μετρό, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το
flyover που θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά την ευρύτερη περιοχή, να προχωρήσει το Thess INTEC με σκοπό
να γίνει το πάρκο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή,
όπως και η ανάπλαση της ΔΕΘ. Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο έργο για τη δημόσια υγεία -όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά ολόκληρης της βόρειας Ελλάδας- αυτό του νέου
Παιδιατρικού Νοσοκομείου υλοποιείται στο Φίλυρο με
τη σφραγίδα και την αξιοπιστία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, στα διοικητικά όρια του δήμου μας σχεδιάζεται
η κατασκευή του νέου γηπέδου του Άρη, ενώ ήδη μπαίνει
σε ράγες υλοποίησης έχοντας την καθολική συναίνεση 7
δήμων το μεγάλο πρότζεκτ της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου που θα μεταμορφώσει τη Θεσσαλονίκη
σε ένα μήκος 40 χιλιομέτρων, από το Αγγελοχώρι μέχρι
το Καλοχώρι.
Μαραθώνιος λοιπόν και όχι σπριντ η ανάπτυξη για τη
Θεσσαλονίκη Ένας μαραθώνιος που πρέπει να είναι
νικηφόρος...! Μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε
όλοι μαζί!!

Η ανάγκη αναπτυξιακής
ταυτότητας για τη Θεσσαλονίκη
ενεργειακό κόστος και η εκτόξευση του πληθωρισμού ανατρέπει κάθε προϋπολογισμό και προγραμματισμό. Η ελληνική κυβέρνηση με μια σειρά
μέτρων, αξιοποιώντας τα αυξημένα έσοδα και το
δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί, έχει
λάβει μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και πολιτών
για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Οι
συνθήκες που επικρατούν όμως είναι συνθήκες αβεβαιότητας καθώς κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το χρονικό εύρος και την ένταση της κρίσης που
επηρεάζει οριζόντια πολίτες και οικονομία.

άλλων, έρχονται να προστεθούν στην ανάπτυξη και
αναβάθμιση του Λιμανιού και του Αεροδρομίου.

Με αυτά τα δεδομένα αυξάνεται η ευθύνη προώθησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων στο κράτος και αξιοποίησης, έγκαιρα και στο μέγιστο βαθμό,
των εργαλείων και δυνατοτήτων που έχει στη διάθεσή της η χώρα, η οποία μετά απο 12 χρόνια βγήκε
επιτέλους απο το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ παρέχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για να θέσουν τα θεμέλια μιας
υγιούς αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα που ήδη
βαδίζει με γοργούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, παρά
τις κρίσεις με κορωνίδα αυτήν της πανδημίας του
κορωνοϊού.

Αυτός πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχεις τρεις βασικές διαστάσεις, αξιοποιώντας την θέση, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης:

Όπως η ελληνική οικονομία, έτσι και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ένα καθεστώς μετάβασης. Επιτέλους,
μια σειρά απο μεγάλα έργα υποδομής προωθούνται
εντός χρονοδιαγραμμάτων με κορωνίδα το Μετρό,
την Fly Over περιφερειακή, τις συνδέσεις του ΟΛΘ
με οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα που, μεταξύ και

Τα έργα υποδομής όμως δεν αρκούν για την ανάπτυξη. Είναι προϋποθέσεις αυτής. Αυτό που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη είναι μια ευρεία κοινωνική συμφωνία για την ταυτότητα της πόλης. Πού θέλουμε να
πάει η πόλη και ποιόν χαρακτήρα θέλουμε να αποκτήσει ώστε όλες οι παρεμβάσεις να εντάσσονται σε
ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο και να υπηρετούν
την κατάκτηση ενός κοινού στόχου.

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

Προέδρου ΕΒΕΘ

Ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση
απο ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης
και την ένταξη επενδυτικών σχεδίων. Εκεί τα Επιμελητήρια μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
Εμείς στο ΕΒΕΘ έχουμε υλοποιήσει από την αρχή του
χρόνου έξι ενημερωτικές εκδηλώσεις για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, ενώ διοργανώνουμε συστηματικά
τα τελευταία τρία χρόνια εκδηλώσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα,
τον περασμένο Μάϊο, υλοποιήσαμε πέντε εκδηλώσεις για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των μελών
μας.
Τα έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ πρέπει να τα δούμε ως μια συνολική
προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ειδικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης συνδυάζει για πρώτη
φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει
λοιπόν να το βλέπουμε με στενά γεωγραφικά
όρια ή σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά σε
βάθος χρόνου.
Η 86η ΔΕΘ διοργανώνεται σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία και των επιπτώσεών της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που μετακυλίονται στις τιμές σχεδόν όλων των αγαθών και
υπηρεσιών. Αυτό το πληθωριστικό κύμα ροκανίζει
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και η συσχετιζόμενη με τον πληθωρισμό πρόσθετη αβεβαιότητα δυσχεραίνει κάθε επιχειρηματική και επενδυτική πρωτοβουλία.
Στη χώρα μας, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα
θετικές εξελίξεις που λειτουργούν ως ανάχωμα στις
αρνητικές πιέσεις της διεθνούς οικονομίας.
Η καλή πορεία τόσο των εξαγωγών όσο κυρίως του
τουρισμού δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για
την συνέχιση της αναπτυξιακής ορμής που ξεκίνησε
την περασμένη χρονιά.
Επιπλέον, ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση αναμένεται
να δώσουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του
νέου ΕΣΠΑ που έχουν ήδη αρχίσει να αξιοποιούνται.
Πέραν της τόνωσης της αγοράς, τα κονδύλια αυτά
μπορούν να στηρίξουν τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα για να αυξήσει την παραγωγικότητά
της και να χτίσει ένα ισχυρότερο, βιώσιμο μοντέλο
ανάπτυξης. Τα κονδύλια αυτά (περί τα 77 δις) θα κινητοποιήσουν επιπρόσθετους ιδιωτικούς πόρους με
στόχο την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και

δημιουργία 180.000-200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο που έχει διατεθεί ποτέ στη χώρα.
Tόσο το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 όσο και το νέο ΕΣΠΑ υπηρετούν συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες,
όπως είναι η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και
η εξωστρέφεια. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στους
συγκεκριμένους τομείς, θα μπορούν – επί της αρχής
– να επωφεληθούν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον
οποίο δραστηριοποιούνται.
Οι πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ
συνιστούν μια χρυσή ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια ευκαιρία όχι απλώς για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα με καλούς
όρους. Αλλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι η ευκαιρία τους να γίνουν ισχυρότερες, ανταγωνιστικότερες, να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς
αγορές. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν πρώτα οι
ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τολμήσουν
να προσαρμόσουν ανάλογα τη στρατηγική και τα
σχέδιά τους. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που σήμερα είτε δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες που παρέχουν
τα νέα προγράμματα, είτε δυσκολεύονται να διαμορφώσουν κατάλληλα επιχειρηματικά πλάνα. Θα
χρειαστεί συστηματική ενημέρωση και μηχανισμοί
συμβουλευτικής υποστήριξης, για τη διευκόλυνση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση

Η αξιοποίηση των πόρων αυτών απαιτεί προσπάθεια από όλους μας: Κυβέρνηση, τραπεζικό σύστημα, Επιμελητήρια και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η
προσπάθεια αυτή είναι μονόδρομος, αν θέλουμε η
ελληνική οικονομία να επιβιώσει και να αναπτυχθεί
σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, ρευστό και
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Οι πόροι είναι διαθέσιμοι.
Η επιτυχία, ωστόσο, δεν είναι δεδομένη. Είχαμε και
στο πρόσφατο παρελθόν την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, αλλά τελικά
δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την κρίση χρέους
και τα μνημόνια. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά θα
κριθεί από τέσσερις βασικούς παράγοντες. Πρώτος
-και σημαντικότερος- είναι το αν στη χώρα θα επικρατήσουν στο επόμενο διάστημα συνθήκες πολιτικής σταθερότητας ή ακυβερνησία.
Δεύτερος παράγοντας είναι το κατά πόσο η δημόσια
διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις
θα μπορέσουν να συντονιστούν και να συνεργαστούν, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν
σε παραγωγικές επενδύσεις. Τρίτος παράγοντας
είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν και μπορούν να
αξιοποιήσουν πόρους. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει
ο παράγων χρόνος. Συνεπώς πρέπει να κινηθούμε
γρήγορα για να μην μείνει αναξιοποίητο ούτε ένα
Ευρώ καθώς όλα τα έργα και επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.
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Αθανάσιου Σαββάκη

Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

Ανάπτυξη της περιφερειακής
βιομηχανίας με ορθή αξιοποίηση πόρων

προστιθέμενης αξίας,

Ευελπιστούμε ότι μέσα από την υλοποίηση του
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, κατ’ αρχήν θα υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις κάθε είδους και
θα αμβλυνθεί το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας
βιομηχανίας και μεταποίησης που είναι η εύρεση
μεσαίων στελεχών με τεχνικές γνώσεις και ανάλογες
δεξιότητες. Είναι το κρίσιμο σημείο για την εγχώρια
βιομηχανία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις και τις δυο μεγάλες προσαρμογές: τον
ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.
Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ είναι τα δυο μεγάλα
χρηματοδοτικά εργαλεία, η ορθή αξιοποίηση των
οποίων μπορεί να εισφέρει θετικά στην ανάπτυξη
της περιφερειακής βιομηχανίας.
Το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα από τώρα και
μέχρι το 2030 είναι η αξιοποίηση των πόρων του
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Για το μέρος των πόρων που αφορά στη
βιομηχανία και στη μεταποίηση, η όσο το δυνατόν
καλύτερη αξιοποίησή τους διέρχεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών βιομηχανικής πολιτικής.
Ευτυχώς για τη χώρα μας, στο τέλος του Ιουλίου του
2022 η Ελλάδα απέκτησε – επιτέλους – τη δική της
«Εθνική Στρατηγική» για τη βιομηχανία και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της.
Είναι το κείμενο της «βιομηχανικής πολιτικής» που
δεν είχε η χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Η παρούσα κυβέρνηση, έδειξε κατανόηση στην πραγματική ανάγκη της μεταποιητικής δραστηριότητας στη
χώρα και ίδρυσε την «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας» (ΚΕΒ) με επικεφαλής τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έργο της ΚΕΒ είναι το συγκεκριμένο κείμενο και το σχέδιο δράσης που τίθεται σε
εφαρμογή άμεσα.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις επίτευξης
ρυθμών βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας τα
επόμενα δέκα χρόνια.
Μαζί με το νέο ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ, το συνολικό
ύψος κονδυλίων που μπορούν να εισρεύσουν στη
χώρα τα επόμενα 7-8 χρόνια ξεπερνά τα 70 δις €.
Δίκαια λοιπόν κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται
για ευκαιρία που παρουσιάζεται κάθε 100 χρόνια και
όμοιά της δεν έχει προκύψει ποτέ για τη χώρα.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ο ΣΒΕ ως υπεύθυνος εθνικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει ότι τα σχετικά
κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση επενδύσεων και μάλιστα
παραγωγικών επενδύσεων. Ουσιαστικά:
• η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση,
• η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής

• ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
των επιχειρήσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, και,
• η εύστοχη αντιμετώπιση των προκλήσεων που
απορρέουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση,
κλπ, μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του συνδυασμού των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από
το νέο ΕΣΠΑ.

Η υλοποίηση ακριβώς κάθε είδους παραγωγικών
επενδύσεων πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά ειδικότερα
της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση μετά την έμπρακτη
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, αφορά στη χρηματοδότηση του
πρωτογενή τομέα, ο οποίος για τη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός. Ο ΣΒΕ
υποστηρίζει την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης και
γι’ αυτό θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
και του ΕΣΠΑ μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο έλλειμμα και έτσι να παραχθούν μεταποιημένα
αγροτικά προϊόντα που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν
εξαιρετική απήχηση στις διεθνείς αγορές.
Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία και τα σημαντικού ύψους χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν πράγματι να τοποθετήσουν
τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρα μας στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό που
χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση που θα οδηγήσει την πατρίδα μας στη δημιουργία πολλών, σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
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Κυριάκου Ποζρικίδη

Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΘ-Helexpo

86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης:
To σημαντικότερο επιχειρηματικό,
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό
γεγονός του 2022

γαρία) 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 κέντροπου ανήκε στην Υπηρεσία Ανταλλαξίμων και χρησιμοποιούταν 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 Εγνατία, την Γ’ Σεπτεμβρίου, τη Λεωφόρο Στρατού και την 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 Δ.Ε.Θ 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 Δ.Ε.Θ 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.
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 Δύσης. Τους δρόμους
διασχίζουν καμήλες κι άλογα σε σχηματισμούς εμπορικών καραβανιών, προσπερνώντας πρόσφυγες, που
μόλις τρία χρόνια πριν έχουν αφήσει πίσω τους σπίτια
καμένα 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 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ιδέα για τη δημιουργία μιας «διεθνούς ετησίας
εμποροπανηγύρεως» στην πρωτεύουσα της Βόρειας
Ελλάδας ανήκει στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπι-

στημίου 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 ΔΕΘ ιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου, με πρόεδρο τον Δημήτρη Βαρλαμίδη και γενικό διευθυντή τον εμπνευστή της Νικόλαο
Γερμανό. Το 1926 έγιναν τα εγκαίνια της πρώτης ΔΕΘ
σε χώρο 38 στρεμμάτων που παραχώρησε το Γ’ Σώμα
Στρατού στο τότε πεδίο του Άρεως. Εκεί έγιναν οι 14
από τις 15 προπολεμικές εκθέσεις. Η πρώτη ΔΕΘ κάλυψε χώρο 7.000 τ.μ., είχε 600 εκθέτες (310 από το εξωτερικό), 2 κρατικές συμμετοχές (Σοβιετική Ένωση και Ουγ-

Η καθιέρωση κλαδικών εκθέσεων το 1973 αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της Δ.Ε.Θ. 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 Δ.Ε.Θ. πέρασε στο DNA της πόλης και καταγράφηκε ανεξίτηλα στη συνείδηση και στην καρδιά των
Θεσσαλονικιών, ως δικό τους, αποκλειστικό κομμάτι. Η
Δ.Ε.Θ., με το πέρασμα του χρόνου και φτάνοντας στο
σήμερα, έγινεσυνώνυμο της πόλης, κομμάτι της ιστορίας και ένας θεσμός ανάπτυξης όχι μόνο για την Θεσσαλονίκηαλλά και εν γενεί για όλη την χωρά.

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός του
2022, η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται από τις 10-18 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Σε μία περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων για την
επιχειρηματικότητα και την αγορά, η 86η ΔΕΘ θα
παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία,
καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος, κυκλική
οικονομία, ενέργεια, εκπαίδευση, start-ups και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Στη φετινή 86η ΔΕΘ η παρουσία του ελληνικού επιχειρείν θα είναι δυναμική, ενώ και ο διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης θα είναι ενισχυμένος.

Ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας, που είναι πολύ
σημαντικός για την εξωστρέφεια της ΔΕΘ, επιστρέφει μετά την απουσία των τελευταίων δύο ετών.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι η Τιμώμενη
Χώρα της 86ης ΔΕΘ και στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν τους πλέον αναπτυγμένους κλάδους
της οικονομίας τους και τα δυνητικά πεδία συνεργασίας με τις ελληνικές επιχειρήσεις.

ενός μεγάλου θεματικού αφιερώματος. Η ανακύκλωση, η «πράσινη» δόμηση, η αειφορία, οι φιλικές στο περιβάλλον ενεργειακές επενδύσεις και η
εξοικονόμηση ενέργειας συνθέτουν το “μενού” της
κυκλικής οικονομίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, φορείς της αγοράς ενέργειας και της
ανακύκλωσης, καθώς και επιχειρήσεις και βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο αφιέρωμα.

Στα θεματικά αφιερώματα της 86ης ΔΕΘ για την
Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία,
AUTOMOTION Electricity-Mobility, Ψηφιακή Ελλάδα,
Akademia, E-Gaming, e-Politia, Kosmos και Γαστρονομία-Διατροφή θα αποτυπωθούν οι νέες τάσεις
στους κλάδους, που ηγούνται της ανάπτυξης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Το περιεχόμενο της 86ης ΔΕΘ είναι εμπλουτισμένο
και με ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες
“πρωταγωνιστούν” οι μεγάλες καθημερινές μουσικές συναυλίες με πολύ σημαντικές παρουσίες του
καλλιτεχνικού στερεώματος.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί και από το Thessaloniki
Helexpo Forum, που θα διοργανωθεί για 3η συνεχή χρονιά και στο οποίο φέτος εκτός των άλλων θα
αναδειχθεί η συνεργασία 5 μεικτών Επιμελητηρίων
(Ελληνο-αμερικανικό, Ελληνο-γερμανικό, Ελληνο-γαλλικό, Ελληνο-ιταλικό, Ελληνο-αραβικό) με τη
ΔΕΘ-Helexpo.
Στα θεματικά αφιερώματα της 86ης ΔΕΘ περιλαμβάνεται το οπτικοακουστικό αφιέρωμα για την επέτειο
των 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η
κεντρική ιδέα του Αφιερώματος στη μνήμη 19222022 «ΑΙΩΝ…εν Ιωνία, Θράκη και Πόντω» είναι να
ταξιδέψει τον επισκέπτη στο παρελθόν, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες και
παρά ταύτα κατάφεραν να μεγαλουργήσουν στην
καινούρια πατρίδα. Το οπτικοακουστικό θέαμα-αφιέρωμα θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο 6 της ΔΕΘ σε
μια έκταση 500 τ.μ. περίπου.
Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ διαδραματίζει και η
κυκλική οικονομία, η οποία αποτελεί το επίκεντρο

Η εκθεσιακή δραστηριότητα της ΔΕΘ-Helexpo με τη
διοργάνωση της 86ης ΔΕΘ “τρέχει” παράλληλα με
την προώθηση της κατασκευής και ολοκλήρωσης
του νέου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της
Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζεται για το 2026, με τα
100 χρόνια της ΔΕΘ.
Με το νέο Εκθεσιακό κέντρο η Θεσσαλονίκη θα
αποκτήσει, πέραν των σύγχρονων εκθεσιακών
υποδομών, έναν χώρο πρασίνου και αναψυχής για
τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, αυτός ο πνεύμονας πρασίνου, που σήμερα δεν υφίσταται, θα μεταβάλλει ριζικά και σε θετική κατεύθυνση τις περιβαλλοντικές ισορροπίες της
Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας για χρήση στους κατοίκους της συνολικά περίπου το 50% της έκτασης του
ακινήτου της ΔΕΘ.
Η νέα ΔΕΘ θα είναι το πιο πράσινο και βιοκλιματικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στην Ευρώπη,
ενώ συνολικά το καινούργιο επιχειρηματικό κέντρο
στις εγκαταστάσεις της, θα δημιουργήσει έναν πυρήνα επιχειρηματικών, εμπορικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων και πόλο έλξης των κατοίκων και
των επισκεπτών της πόλης.
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Άρθρο του

Δημήτρη Παπαστεργίου

Δημάρχου Τρικκαίων,
Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Oι Δήμοι ένα βήμα μπροστά για την αντιμετώπιση
της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης

Άρθρο της

29

Μαρίας Σπυράκη

Ευρωβουλευτή ΝΔ-ΕΛΚ, συμπροέδρου του Intergroup
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή

Ανάπτυξη με ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη:
Βιωσιμότητα, Καινοτομία, Eυζωία, Πολιτισμός

Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των «Έξυπνων
Πόλεων» υλοποιεί με επιτυχία ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ με χρηματοδοτήσεις
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» και της ΕΤΕπ. Έχουν προβλεφθεί συστήματα έξυπνου φωτισμού, wifi 6ης γενιάς σε πάνω από 500 σημεία, έξυπνα συστήματα αντισεισμικής προστασίας και τρωτότητας σε
50 δημοτικά κτίρια.

αλλάξουμε μοντέλο και προτεραιότητες , δημιουργώντας
πόλεις όχι μόνον για τα αυτοκίνητα.
Συντελείται μία τεράστια αλλαγή στο κομμάτι της κυκλικότητας της οικονομίας σε σχέση με τη διαχείριση των
απορριμμάτων, προκειμένου να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ανακύκλωση, μαζί με διαλογή
στην πηγή.
Οι Δήμοι τολμάμε. Και η επόμενη περίοδος , είναι καθοριστική για το πως θα διαμορφώσουμε το μέλλον των
Δήμων και των πόλεων μας.

Ο καταλύτης ωστόσο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης αποτελούν οι υποδομές για το 5G. Στο
δείκτη DESI της Κομισιόν για την ψηφιακή ετοιμότητα των κρατών μελών, η Ελλάδα διακρίνεται στον
καινοτόμο τομέα του 5G και όσον αφορά στη διάθεση του φάσματος, η χώρα μας βρίσκεται στο 99%,
τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι μόλις στο
56%. Αυτή η εξέλιξη αφορά άμεσα τη Θεσσαλονίκη
ως κόμβο καινοτομίας και μητρόπολη προσέλκυσης
ψηφιακών νομάδων .

Ιδέες υπάρχουν, χρήματα θα βρεθούν, αυτό που πρέπει να
διασφαλίσουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα είναι πολιτική και κοινωνική σταθερότητα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εγγύτερα στον πολίτη ,
χαράσσει και υλοποιεί δημόσιες πολιτικές, οι οποίες αφενός έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.
Αφετέρου, επηρεάζουν το μοντέλο ανάπτυξης των πόλεων μας.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της
ενεργειακής κρίσης, οι Δήμοι καλούνται να επανασχεδιάσουν τις πολιτικές τους και το μοντέλο λειτουργίας των
πόλεων.
Αντιμετωπίζοντας ολιστικά την μεγάλη αυτή πρόκληση,
οι Δήμοι της χώρας υπέβαλλαν τη χρονιά που πέρασε
προτάσεις που ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, επιχειρώντας
να αντλήσουν πόρους για πόλεις πιο πράσινες και πιο
βιώσιμες, δημιουργώντας θετικό αναπτυξιακό πρόσημο
στις τοπικές μας κοινωνίες.
Θεωρούμε πως όσο σημαντικό είναι να περπατάμε σε
πόλεις πράσινες, με πολλούς ελεύθερους χώρους , άλλο
τόσο σημαντικό είναι στους χώρους αυτούς να περπατούν
άνθρωποι που θα ζουν με αξιοπρέπεια, θα εργάζονται
και θα αμείβονται ικανοποιητικά , θα έχουν πρόσβαση
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας
κλπ.

Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα
στον τομέα των υποδομών που αφορούν το πόσιμο νερό
και τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης. Αξιοποιώντας
το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και πόρους από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 167 έργα προϋπολογισμού 700 εκ. ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης. Ενώ τρέχει και πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα
δίκτυα ύδρευσης των ΟΤΑ από το ΥΠΕΝ.
Σημαντικές παρεμβάσεις , υπό το βάρος της τεράστιας
αύξησης του ενεργειακού κόστους, προωθούνται στον
τομέα της ενέργειας, μέσα από την υιοθέτηση του μοντέλου των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων και την
αυτόνομη παραγωγή ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και γεωθερμία . Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης για
την πρωτοβουλία αυτή.
Το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» καθώς και η πρόσκληση των
320 εκ. ευρώ από το RRF και το ΕΣΠΑ για Smart Cities, είναι
οι ισχυρές βάσεις που μας επιτρέπουν να βλέπουμε περισσότερο αισιόδοξα, το ενεργειακό μέλλον των Δήμων
και των δημοτών μας .
Τα 96 έργα από το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», προϋπολογισμού 631 εκ. ευρώ , μας δίνουν τη δυνατότητα να

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να συνεργαστούμε, η
εμμονή σε άσκοπες αντιπαραθέσεις , αναχρονιστικά μοντέλα και λογικές που ήδη μας ξεπερνούν, μας πάνε πίσω.
Κι εμείς ως Αυτοδιοίκηση έχουμε μόνο μια επιλογή, να
πάμε μπροστά.
Αυτό απαιτεί το συμφέρον των πολιτών των τοπικών
μας κοινωνιών.

Η ενεργειακή κρίση που αθροίζει τις επιπτώσεις
της στην κλιματική κρίση οδηγούν υποχρεωτικά
την Ευρώπη στην ταχεία αναπροσαρμογή του
αναπτυξιακού μοντέλου.
Η Θεσσαλονίκη παρά τις πολλαπλές κρίσεις έχει
αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σαφή ταυτότητα
μητροπολιτικού κέντρου με βασικά χαρακτηριστικά
την ευζωία και την καινοτομία. Οφείλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις διαστάσεις θέτοντας τη βιωσιμότητα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη
της πόλης.
Βιώσιμος τουρισμός πριν να είναι αργά…

Τα 96 έργα από το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», προϋπολογισμού 631 εκ. ευρώ , μας δίνουν
τη δυνατότητα να αλλάξουμε
μοντέλο και προτεραιότητες,
δημιουργώντας πόλεις όχι
μόνον για τα αυτοκίνητα.

Η Θεσσαλονίκη το φετινό καλοκαίρι ήταν και είναι,
γιατί η κίνηση συνεχίζεται, μεταξύ των προορισμών
της πρώτης γραμμής ταξιδιωτικής τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου. Οι αφίξεις των τουριστών
έφεραν χαμόγελα αισιοδοξίας, όμως σε πολλές περιπτώσεις οι υποδομές και οι υπηρεσίες δεν ήταν
επαρκείς για την εξυπηρέτηση του υπερτουριστικού
κύματος. Τα παραδείγματα πολλά: ελλείψεις στην
υδροδότηση, διακοπές ηλεκτρισμού, θέματα καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων ,χαμηλή
έως ανύπαρκτη διαδικτυακή κάλυψη.
Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του
τουριστικού προϊόντος θα επιτυγχάνει μια ισορ-

ροπία μεταξύ της βέλτιστης τουριστικής εμπειρίας και ανάλογου τοπικού οφέλους με βασικό
γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η τουριστική βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τη λελογισμένη διαχείριση
των φυσικών πόρων και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά θέτει και ως βασική
προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος,
την ευζωία, την πράσινη ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
Ταυτόχρονα, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην
ταυτότητα της πόλης που φιλοξενεί ένα από τα πιο
δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας, το οποίο
υποστηρίζεται από εντεινόμενες επενδυτικές δραστηριότητες και διασυνδέεται με την κοινωνία,
την αγορά και το πανεπιστήμιο.
Έχουν ήδη δρομολογηθεί εμβληματικά σχέδια, όπως
το Thess INTEC, το πάρκο 4ης τεχνολογικής γενιάς
στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο οποίο προβλέπεται να απασχοληθούν 7000 άνθρωποι, ως επί το
πλείστον υψηλής εξειδίκευσης και να στεγαστούν
εκατοντάδες δυναμικές επιχειρήσεις και ερευνητικά
κέντρα.
Απαντώντας στις ψηφιακές ανάγκες της εποχής
και αναβαθμίζοντας τις υποδομές της πόλης με
”έξυπνες” ψηφιακές πρακτικές μπορούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας. Ήδη, ο

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ανεκτίμητο πολιτιστικό
πλούτο που διατρέχει τους αιώνες. Μαζί με τη βυζαντινή και την πολυπολιτισμική παράδοση οφείλουμε
να αναδείξουμε και τη νεότερη διάσταση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.
Το πολιτιστικό οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης με
την απαραίτητη συμβολή της αυτοδιοίκησης μπορεί
να αξιοποιήσει εμβληματικούς χώρους αναδεικνύοντας τα τοπόσημα της πόλης. Πρώτο παράδειγμα
το Παλατάκι που έχει όλες τις προδιαγραφές για
να ενταχθεί στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus προκειμένου να μετατραπεί με βάση τις αρχές του Bauhaus
σε υπόδειγμα βιωσιμότητας, αισθητικής και συμπεριληπτικότητας. Το παλατάκι μπορεί να εξελιχθεί με
ευρωπαϊκά κονδύλια σε ελκυστικό χώρο για όλες τις
ηλικίες, ένα πόλος έλξης όλων μας στη Θεσσαλονίκη
κατοίκων και τουριστών, ο οποίος θα αποφέρει ταυτόχρονα οφέλη στην τοπική κοινωνία.
Δεν χρειαζόμαστε άλλα σχέδια επί χάρτου. Έχουμε
την ιστορική ευκαιρία να δώσουμε στην πόλη τη
σταθερή και δυναμική φυσιογνωμία ενός μοναδικού σημείου στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ενός δημοφιλούς προορισμού για ολόκληρη την Ευρώπη. Ενός
μητροπολιτικού κέντρου που θα συνδυάζει τη
βιωσιμότητα με καινοτομία ,την ευζωία και τη
μοναδική πολιτιστική μας ταυτότητα.
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H πορεία των έργων υποδομής της
Θεσσαλονίκης

απόσπαση 90 αρχαιολογικών ενοτήτων (93,75%)
οι οποίες καλύπτουν επιφάνεια περίπου 770 μ2
(96,25%) επί συνόλου 800 μ2. Μετά την απόσπαση των αρχαιοτήτων, υπολείπεται αρχαιολογική
ανασκαφή των υποκείμενων στρωμάτων παλαιότερων περιόδων (ελληνιστικά, κ.λ.π.), με εκτιμώμενο
βάθος ανασκαφής της τάξεως των 3μ. (σε έκταση
1.360,00τ.μ.) και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τέλος Ιουνίου 2022.
Επέκταση προς Καλαμαριά, προϋπολογισμού 450
εκ.€: Μέχρι σήμερα το συνολικό ποσοστό υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο 85%.
Επιπλέον είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός 8 Η/Μ Συστημάτων (αναμένεται να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο), ενώ
προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για την προμήθεια
15 νέων συρμών, προϋπολογισμού 142.000.000€.
Ενιαίος Φορέας Λειτουργίας: Εγκρίθηκε και προχωράει ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 292εκ.€,
για την πρόσληψη Ιδιώτη-Φορέα Λειτουργίας του
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα.

Το Myportal.gr παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία δέκα βασικών παρεμβάσεων για τις υποδομές της
Θεσσαλονίκης που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με κορωνίδα το Μετρό, την σύνδεση Εγνατίας

κά δίκτυα.

Η σιδηροδρομική σύνδεση του δυτικού τμήματος
της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει μια μεγάλη κοινωνική, περιβαλλοντική εν τέλει βιώσιμη δυναμική
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το έργο προϋπολογισμού
23 εκατ. ευρώ έχει ήδη προκηρυχθεί, ενώ εντάσσεται στο μεγάλο πακέτο σιδηροδρομικών έργων
ύψους 4,5 δις. ευρώ το οποίο στην πλειονότητά του
αφορά τη Θεσσαλονίκη.
2. ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ
ΠΑΘΕ
Η διασύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον
ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, έργο το οποίο εκκρεμούσε από το 2000, θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών αλλά και τη
συνολική ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση με διάρκεια κατασκευής 30 μήνες
υπεγράφη στις 16/6/2021.
3. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ
Το έργο προϋπολογισμού 22,1 εκ. €, αφορά στη νέα
δυτική σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με

8. ΚΤΙΡΙΑΚΑ
16 ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Το έργο
προϋπολογισμού 129 εκ. €, περιλαμβάνει την κατασκευή 17 υπερσύγχρονων, βιοκλιματικών σχολικών
μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων
οι 16 είναι στη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη
δυτική Θεσσαλονίκη.
Ζητήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως τις 5 Σεπτεμβρίου, ώστε εντός Σεπτεμβρίου(ΔΕΘ) να έχουμε
την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου για το
έργο.
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ: Το cluster

Περιφερειακή Οδό και τα σιδηροδρομι-

Το έργο προϋπολογισμού 23 εκ. €, αφορά στην
ανάπτυξη του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις υφιστάμενες γραμμές και σε
νέα τμήματα γραμμών.

Ολοκλήρωση Βελτίωσης του Επιπέδου Οδικής
Ασφάλειας στον Οδικό Άξονα Θες/νίκη – Πολύγυρος
(ΕΟ 16), στο τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ένα μήκος
12,5χλμ στο τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα, από τα οποία
τα 3χλμ αφορούν νέα χάραξη. Το τμήμα αυτό παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2021.
Η σύμβαση 14εκ. υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του
2020, έχει διάρκεια κατασκευής τους 30 μήνες και
αναμένεται να παραδοθεί το Φθινόπωρο του 2022.

Τον Φεβρουάριο του 2023 εκτιμάται ότι θα γίνει η
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου και εντός του
φθινοπώρου του 2023 η υπογραφή της σύμβασης
.
6. FLYOVER – ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

και ΠΑΜΕ με το Λιμάνι, την νέα fly over

1. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή που συνδέει τον Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σταθμό και τον Λιμένα. Πρόκειται για μονή σιδηροδρομική γραμμή, συνολικού μήκους 3,2χλμ και
χωρίζεται σε δύο τμήματα.

• Κατασκευή δύο νέων φυλακίων ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών
• Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

• Αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2021 και υλοποιήθηκαν
τα εξής:

5. ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ –
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

• Κατασκευή νέου αεροσταθμού επιφάνειας 34.100
m2 ως επέκταση του υφιστάμενου και δημιουργία
νέας πρόσβασης

Μέχρι σήμερα το συνολικό ποσοστό υλοποίησης
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται
στο 85%. Το ποσοστό προόδου των εργασιών πολιτικού μηχανικού είναι περίπου 97.5% (εκτός των
αρχιτεκτονικών τελειωμάτων που βρίσκονται στο 79
%).

• Ανακαίνιση του υπάρχοντος αεροσταθμού
• 45% αύξηση των σημείων check-in (από 30 σε 44)
• 115% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου
(από 6 σε 14)
• Εγκατάσταση μοντέρνου συστήματος ελέγχου και
διαχείρισης αποσκευών
• 50% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών αναχωρήσεων (από 16 σε 24)
• 75% αύξηση των ιμάντων παραλαβής αποσκευών
(από 4 σε 7)
• Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο
• Κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού

Οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε
όλες τις θέσεις του έργου, πλην του σταθμού Βενιζέλου που βρίσκεται στο 97%.
Παραδοθέντες συρμοί: Στο Αμαξοστάσιο του έργου
βρίσκονται και οι 18 συρμοί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές παραλαβής τους.
Σταθμός Βενιζέλου – Απόσπαση Αρχαίων: Μετά την
απόφαση του ΣΤΕ, ξεκίνησαν οι εργασίες απόσπασης, μεταφοράς και απόθεσης στον προσωρινό
αποθηκευτικό χώρο των αρχαιολογικών ευρημάτων, στο εργοτάξιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο Καλοχώρι. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή

Για το έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές από 4 οικονομικούς
φορείς :
• INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

και προσωρινός ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε
η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του
φθινοπώρου και η κατασκευαστική περίοδος των 4
ετών αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022.
7. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ–ΠΟΤΙΔΑΙΑ & ΘΕΡΜΗ ΓΑΛΑΤΙΤΣΑ)
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη - Ν.
Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια – Παραδόθηκε στις
7/6/2022

Έργα Διευθέτησης Ρεμάτων Περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων, προϋπολογισμού 13.500.000 € με ΦΠΑ: Με το
έργο δρομολογούνται διευθετήσεις ρεμάτων και χειμάρρων σε 3 Δήμους, συγκεκριμένα Ωραιοκάστρου
(πρώην Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας, Καλλιθέας),
Παύλου Μελά (πρώην Ευκαρπίας, Σταυρούπολης,
Πολίχνης) και Κορδελιού-Ευόσμου (πρώην Ευόσμου
και Ελευθερίου - Κορδελιού) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός Ιουλίου
2022 (απαιτήθηκε τροποποίηση απόφασης ένταξης
λόγω αύξησης Π/Υ) και θα έχει χρόνο ολοκλήρωσης
30 μήνες.

10. ΟΔΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ

• ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Νοτίου Τμήματος
Δήμου Καλαμαριάς- Φάση Β΄, προϋπολογισμού 12
εκ. €: Σκοπός του έργου είναι η διόδευση των ομβρίων υδάτων της ευρύτερης ανάντη περιοχής της
οδού Πόντου, έως την Περιφερειακή Τάφρο του Δήμου Καλαμαριάς και τελικό αποδέκτη τον Θερμαϊκό
Κόλπο. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2021, με διάρκεια εκτέλεσής τους 24 μήνες και στις
10.05.2022 υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο με
ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» με έκπτωση 36,68% .

Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν.
Θεσσαλονίκης: Στόχος του MasterPlan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης είναι να
εντοπίσει τις περιοχές με διαπιστωμένα πλημμυρικά
φαινόμενα και τις περιοχές στις οποίες είναι πιθανή η
εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και να ιεραρχήσει τα
απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
Το MasterPlan τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,
στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ και της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, η οποία και ολοκληρώθηκε εντός Φεβρουαρίου 2022. Το ΜasterPlan μαζί με
τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δημόσια
διαβούλευση, διαβιβάστηκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια,Δήμοι,ΥΠΕΝ) για την
προτεραιοποίηση των ενεργειών τους, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η Νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 373 εκ. €, θα είναι ένας νέος,
υπερσύγχρονος εναέριος αυτοκινητόδρομος, που
θα εξασφαλίσει οριστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, θα κάνει τις μετακινήσεις πολύ πιο γρήγορες, οικονομικές και πιο
ασφαλείς και ευκολότερη την πρόσβαση από τη μία
άκρη της πόλης στην άλλη με απόλυτο σεβασμό στο
περιβάλλον.

• ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

οχής. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του
2021 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέχρι 5 Αυγούστου του 2022 (ΑΚΤΩΡ). Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 30 μήνες.

των Δικαστικών Μεγάρων Κεντρικής Μακεδονίας,
που περιλαμβάνει την κατασκευή των νέων Δικαστικών Μεγάρων Σερρών, Έδεσσας και Κιλκίς και την
ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 120εκ.€. Έχει
ολοκληρωθείη Α’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Προεπιλογής συμμετεχόντων. Ακολουθεί η
Β’ Φάση στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι δεσμευτικές
προσφορές θα ζητηθούν αρχές του 2023.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, καθώς
έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών με προϋπολογισμό 13.000.000€.

9. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατατέθηκαν οι προσφορές το Φεβρουάριο και πλέον έχουμε ανάδοχο για το έργο (εταιρεία ΔΙΟΝ με έκπτωση 42,67%). Έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά τον
προσυμβατικό έλεγχο, θα υπογραφεί η σύμβαση και
θα ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος με διάρκεια
τα 2 έτη.

Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς Ν. Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 33 εκ. €: Σκοπός του έργου είναι η αποχέτευση ομβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής της
Λαχαναγοράς (Δενδροπόταμος, Τάφρος Διαβατών,
Στρατόπεδο Γκόνου, Οικισμός Καλοχωρίου), για την
αντιπλημμυρική προστασία μιας ευρύτερης περι-

Επιπλέον, το Υπουργείο έχει δεσμευθεί να εξετάσει
την ωρίμανση των μελετών για την κατασκευή νέου
οδικού άξονα μήκους 4,5 χιλιομέτρων (1+1 λωρίδα
κυκλοφορίας), ο οποίος θα συνδέει την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ύψος του ανισόπεδου
κόμβου Ευκαρπίας με το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου.
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Άνθιμου Αμανατίδη

Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΥΑΘ: Ενίσχυση υποδομών για
μια πιο βιώσιμη Θεσσαλονίκη
δημοτικών εταιρειών ύδρευσης - αποχέτευσης, με
απώτερο στόχο να μειωθούν στο ελάχιστο οι σπατάλες νερού, να υπάρχουν εργαλεία μετρήσεων για
θέματα ποιοτικά και ποσοτικά κι επίσης να υπάρχει
πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά στις υπηρεσίες αυτές από τον απλό πολίτη. Το «Internet of
Things», δηλαδή, αναδεικνύεται πλέον σε ένα κρίσιμο εργαλείο των επιχειρήσεων ζωτικών κλάδων
όπως ο δικός μας, με απώτερο στόχο την ασφάλεια
πόρων και υποδομών, την ορθολογική διαχείριση
και βεβαίως την εξυπηρέτηση του πολίτη και την
κοινωνική μέριμνα.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις σοβαρές αρρυθμίες
που παρατηρήθηκαν διεθνώς στο οικονομικό και
ευρύτερα αναπτυξιακό πεδίο, μια σειρά από εκκρεμότητες σε σημαντικά έργα που σχετίζονται με
υποδομές στη χώρα μας βρήκαν τον δρόμο τους.
Λιμενικές υποδομές, φράγματα, μεγάλα πρότζεκτ
ύδρευσης - αποχέτευσης πήραν το «πράσινο φως»
εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Έως το τέλος του χρόνου σχεδιάζεται να έχει πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος δράσεων που
σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση
του σχεδιασμού και την υλοποίηση έργων ύδρευσης - αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, έργων
αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών, λιμενικών έργων και κτιριακών υποδομών. Παράλληλα,
γίνεται ένα μεγάλο βήμα στην ψηφιοποίηση των

Η ΕΥΑΘ, εισηγμένη βορειοελλαδική εταιρεία που
προσφέρει ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά -το
νερό- και διαχειρίζεται κρίσιμες υποδομές για την
ανάπτυξη και την ευημερία των περιοχών ευθύνης
της, είναι ήδη σε αυτήν την αναπτυξιακή τροχιά με
δικά της κεφάλαια, αξιοποιώντας μάλιστα την πανδημική κρίση ως ευκαιρία για υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Στόχος είναι να ενισχύσει
και να μεγαλώσει τις υποδομές της, ώστε να είναι
σε θέση να υποστηρίξουν την ολόπλευρη ανάπτυξη
της πόλης μας με βιώσιμο τρόπο και, παράλληλα,
να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις συνέπειες της
κλιματικής κρίσης.
Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΥΑΘ υλοποιεί ένα μεγάλο
επενδυτικό πρόγραμμα πενταετίας το οποίο αγγίζει τα 170 εκατ. ευρώ περίπου. Βασικοί πυλώνες
του Πλάνου Ανάπτυξης 2022 – 2026 είναι οι εξής:
εκσυγχρονισμός δικτύου, αντικατάσταση παλαιών
υδρομέτρων, βελτίωση υποδομών, εκσυγχρονισμός
εξοπλισμού, επέκταση σε νέες περιοχές, αναβάθμιση
κτιριακών υποδομών, επεμβάσεις λειτουργικής και
ενεργειακής αναβάθμισης και, βεβαίως, ψηφιακός
μετασχηματισμός. Τόσο οι επενδύσεις που υλοποιούνται ήδη, όσο και αυτές που προγραμματίζονται
ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον

κλάδο και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία. Στην ίδια λογική, η ΕΥΑΘ συμμετέχει σε ένα
πλήθος από ερευνητικά έργα με χαρακτηριστικό
παράδειγμα το έργο «Smart Water», το οποίο αποτελεί μια έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης
νερού. Η εταιρεία μας έχει μία από τις καλύτερες
επιδόσεις στον τομέα της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Επιδόσεις
που βελτιώνει διαρκώς, χάρη στην υψηλή επιχειρησιακή της ετοιμότητα στη διαχείριση των διαρροών,
όπου και πετυχαίνει άμεση επίλυση των δηλωθέντων πιθανών διαρροών. Στην ίδια λογική της μείωσης των απωλειών του μη τιμολογούμενου νερού
εντάσσεται και η επέκταση του συστήματος SCADA
στο υδροδοτικό μας δίκτυο για τον άμεσο έλεγχο και
τη βελτίωση της απόκρισης σε τυχόν διαρροές.
Σημαντική είναι, εξάλλου, για τον τομέα των υδροδοτικών υποδομών στη χώρα μας και η συμμετοχή
της εταιρείας με κοινοπρακτικό σχήμα στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία
στη Χαλκιδική, του πρώτου έργου φράγματος που
υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ και θα καλύψει το 33% των
συνολικών υδροδοτικών αναγκών της Χαλκιδικής.
Φυσικά, εν μέσω κλιματικής κρίσης παραμένει πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης ο δραστικός περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω
της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, αλλά
και με την ενεργειακή εξοικονόμηση (αυτό επιτάσσει και η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία). Η ΕΥΑΘ
έχει βάλει μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαρκή μείωση
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε όλες τις
δραστηριότητές της, με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις (π.χ. φωτοβολταϊκά στις εγκαταστάσεις και ιδιοπαραγωγή ενέργειας), και μακροπρόθεσμα στοχεύει
στη μείωση του αποτυπώματος ύδατος κατά 20%
και του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% μέχρι το
2030.
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Ηλία Περτσινίδη

Διευθυντή Κε.Δα.Κ.

GT SECURITY GROUP

Ο ρόλος του Κε.Δ.Α.Κ.
στην ανάπτυξη του Αγίου
Όρους μέσα στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα
Περιπολίες & Άμεση Επέμβαση
Υπηρεσίες Ασφαλείας
Στατικές Φυλάξεις

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Τ: 2130 882 798

Τ: 2310 512 820

Τ: 2816 007 460

Σπύρου Δοντά 10
Κουκάκι, Τ.Κ 11743

Καρατάσου 7
Λαδάδικα, Τ.Κ 54626

Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπουμπουλίνας 1
Γάζι Ηρακλείου, Τ.Κ 71414

www.gtkosmosltd.gr

www.gtcontrolsecurity.gr

Gt Control Security Υπηρεσίες Φύλαξης

Το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
(Κε.Δ.Α.Κ.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύθηκε με το Νόμο
1198/1981 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχοντας
ως αποκλειστική αρμοδιότητα την έγκριση και την
εκτέλεση έργων στο Άγιον Όρος. Μετά την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα, το Άγιον Όρος γνώρισε
μία μακρά περίοδο με έλλειψη μέσων, πόρων και
ανθρώπινου δυναμικού με συνέπεια τα κτίρια και
γενικότερα οι υποδομές του να υποστούν σημαντικές φθορές και να καταστούν σε μεγάλο βαθμό μη
λειτουργικές. Η πρόοδος που συντελέσθηκε κατά
τη δεκαετία του 1970 συνοδεύτηκε από την ανάγκη
οργάνωσης και κεντρικής διαχείρισης των επεμβάσεων στα Ιερά Καθιδρύματα και εν γένει στην
Αθωνική Χερσόνησο. Στην ανάγκη αυτή η Πολιτεία
ανταποκρίθηκε με την ίδρυση του Κε.Δ.Α.Κ., στο
οποίο εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες των νυν Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και
Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην αγιορείτικη χερσόνησο. Κύρια αποστολή του είναι η έγκριση και η
εκτέλεση έργων στο Άγιον Όρος και η προστασία
της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Οι πιστώσεις του
Κε.Δ.Α.Κ. προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Το Κε.Δ.Α.Κ. εφαρμόζει τις διεθνείς συμβάσεις για
την προστασία των ιστορικών τόπων και μνημείων,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ιδιαιτερότητα
του Αγίου Όρους ως ζωντανού μνημείου. Επιπλέον, έχει θέσει ένα πρόγραμμα αρχών και δράσεων
σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνονται και εκτελούνται

τα έργα στη χερσόνησο του Άθω. Στόχος είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου στην υπηρεσία
του ανθρώπου, με σεβασμό στην παράδοση και
στους θεσμούς και με συνεκτίμηση της ιστορίας του
αντικειμένου, της αισθητικής και μνημειακής του
αξίας, αλλά και της λειτουργικής αναγκαιότητας. Το
αποτέλεσμα του συγκερασμού αυτού είναι ορατό
στον επισκέπτη του Αγίου Όρους. Από τη μία παραμένει αναλλοίωτος ο ιστορικός χαρακτήρας των
αθωνικών κτιρίων, καθώς διατηρούνται όλα εκείνα
τα στοιχεία που τα διακρίνουν και τους προσδίδουν
ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, και από την άλλη
στο εσωτερικό των κτιρίων ενσωματώνονται τεχνολογίες και εγκαταστάσεις απαραίτητες σήμερα, τόσο
για τους μοναχούς όσο και για τους προσκυνητές.
Επιπλέον, η χρήση των συνεχώς βελτιούμενων τεχνικών επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή διατήρηση
του αποτελέσματος της κάθε επέμβασης και καθιστά
το κάθε έργο τεχνικά αυτάρκες για πολλές δεκαετίες.
Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η απόδοση της
οικονομικής επένδυσης που κάνουν οι Ιερές Μονές
σε κάθε έργο τους.
Παράλληλα, μεγάλο βάρος δίνεται και στη βελτίωση,
στη συμπλήρωση ή στη δημιουργία νέων υποδομών. Στο Άγιον Όρος ζουν και εργάζονται σήμερα
άνω των δύο χιλιάδων ανθρώπων, ενώ καθημερινά
το επισκέπτονται εκατοντάδες προσκυνητές. Η βιώσιμη και ασφαλής παρουσία τους προϋποθέτει μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής (μεταφορές, ενέργεια, προστασία εδαφών, διαχείριση αποβλήτων
κλπ). Πρόκληση για τους μελετητές και τους κατασκευαστές αυτών των έργων είναι η εύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στη λειτουργικότητα και στην
ενσωμάτωσή τους στο ιδιαίτερο περιβάλλον και στις
συνθήκες του Αγίου Όρους. Πολύ συχνά, έργα «αό-

ρατα» στα μάτια του πλήθους των επισκεπτών του
Αγίου Όρους παίζουν καίριο ρόλο στην ασφάλεια
και στις συνθήκες που αυτοί απολαμβάνουν κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής τους.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, που συντελείται με πολύ
γρήγορους ρυθμούς στην εποχή μας και κυρίως στο
πρώτο μισό του 21ου αιώνα, απαιτεί την προσαρμογή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και
έργων στις νέες, διαμορφούμενες συνθήκες, αφού το
Άγιον Όρος υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην υιοθέτηση των τεχνολογικών θαυμάτων της κάθε εποχής.
Το Κε.Δ.Α.Κ. στηριζόμενο σε αυτή τη φιλοσοφία ενέκρινε τα τελευταία χρόνια μελέτες μεγάλων έργων
υποδομής, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταΐκών
συστημάτων, η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών,
η κατασκευή ασφαλών οδικών αξόνων κ.α. με κύριο
γνώμονα την ανάπτυξη της Αθωνικής Πολιτείας, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής
Επικράτειας και κιβωτό της θρησκείας μας και του
πολιτισμού μας.
Εν κατακλείδι, στα σαράντα χρόνια λειτουργίας του
φορέα έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί περισσότερα
από δύο χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα κάθε είδους (αναστηλώσεις, συντηρήσεις, οικοδομήσεις,
υποδομές, ενεργειακά κ.α.) ενώ τα τελευταία χρόνια
συντελείται μια άοκνη προσπάθεια απεγκλωβισμού
από τις στείρες αγκυλώσεις του παρελθόντος και
υλοποίησης έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού,
ενταγμένων στα δεδομένα του 21ου αιώνα, με προδιαγραφές υψηλού επιπέδου και με σεβασμό προς
τις ιδιαίτερες συνθήκες του Αγίου Όρους. Σεβόμενοι
το παρελθόν, οικοδομούμε το αύριο, βάζοντας ένα
μικρό λιθαράκι στη διάσωση, στην ανάπτυξη και
στην εξέλιξη της Αθωνικής Χερσονήσου.
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Μιχάλη Γεράνη

Προέδρου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ρόλος της ενεργειακής
αξιοποίησης στην κυκλική οικονομία
Όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία - αυτό δεν
αφορά μόνο τις ροές υλικών αλλά και τις ροές της
ενέργειας. Ιδιαίτερα σήμερα, με όσα γίνονται στον
πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξωφρενικές τιμές
της ενέργειας, γίνεται ξεκάθαρο ότι κάθε χώρα είναι
αναγκασμένη να εξαντλήσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ενεργειακών πόρων.
Στον πυρήνα της στροφής προς την κυκλική οικονομία βρίσκεται η αύξηση της αποδοτικότητας των
πόρων, δηλαδή ο εντοπισμός νέων ευκαιριών και
δυνατοτήτων για παραγωγή προστιθέμενης αξίας
από υλικά και προϊόντα που έτσι και αλλιώς έχουν
παραχθεί και ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους.
Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα μεγάλο μέρος των ρευμάτων που συνιστούν τα στερεά απόβλητα δεν είναι
δυνατό να ανακυκλωθεί.
• Άλλα δεν είναι τεχνολογικά εφικτό να ανακυκλωθούν όπως πχ τα προϊόντα με PVC και οι συσκευασίες πολυστυρενίου
• Άλλα δεν είναι οικονομικά εφικτό να ανακυκλωθούν όπως πχ πολλά πλαστικά παιχνίδια
• Άλλα δεν είναι περιβαλλοντικά σκόπιμο να ανακυκλωθούν όπως πχ λερωμένα χαρτιά και χαρτόνια,
φθαρμένα δέρματα και χρησιμοποιημένα κουτιά
από συσκευασίες τροφίμων

Η ενεργειακή αξιοποίηση ρευμάτων όπως τα παραπάνω προσθέτει άλλο ένα στάδιο άντλησης ενεργειακών πόρων από υλικά που σε άλλη περίπτωση
θα βρεθούν στις χωματερές και θα πάνε απολύτως
χαμένα.
Τι μάθαμε από την περίοδο της πανδημίας; Τι
μάθαμε από τα μνημόνια; Τι μαθαίνουμε από τον
πόλεμο της Ουκρανίας;
Μαθαίνουμε με τον σκληρό τρόπο ότι κάθε χώρα,
κάθε περιφέρεια, οφείλει να αυξήσει την αυτάρκεια
και την ανθεκτικότητα της. Η ενεργειακή αξιοποίηση
υπολειμμάτων και υλικών που δεν ανακυκλώνονται
είναι στοιχείο ενίσχυσης της αυτάρκειας και της ανθεκτικότητας των επωφελούμενων περιοχών. Για να
το θέσω αλλιώς: από την πρόταση μας «Εγνατία
Διαχείρισης Αποβλήτων» μπορούν να παραχθούν
30 MW ενέργειας ικανά να καλύψουν τις ανάγκες 7080.000 χιλιάδων νοικοκυριών. Υπάρχει έστω ένας
άνθρωπος που στις σημερινές συνθήκες μπορεί να
πει «δεν πειράζει, τι να την κάνουμε αυτή την ενέργεια, ας τα θάψουμε καλύτερα» ;

Ένα ειδικό θέμα είναι αυτό των πλαστικών. Μιλάνε σε όλο τον κόσμο για το τεράστιο πρόβλημα
της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλαστικά. 1012 εκατομμύρια τόνοι πλαστικά καταλήγουν κάθε
χρόνο στη θάλασσα και στα ποτάμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στη θαλάσσια ζωή και τις
παράκτιες κοινότητες. Γιατί γίνεται αυτό; Πρώτον,
διότι σε πολλές χώρες απουσιάζουν υποδομές ανακύκλωσης. Μια καλύτερη ματιά στα στοιχεία δείχνει
όμως σημαντικές διαρροές και από χώρες με αναπτυγμένα συστήματα – και σε αυτή την περίπτωση
τα πλαστικά που οδηγούνται στους ωκεανούς είναι
ακριβώς αυτές οι κατηγορίες που δε μπορούν
να ανακυκλωθούν. Αυτά τα πλαστικά οδηγούνται
τελικά προς ταφή και είτε από τις διαδικασίες συλλογής μεταφοράς, είτε από τους χώρους ταφής, με
ισχυρούς ανέμους ή δυνατές βροχές τα στέλνουν στη
θάλασσα και τα ποτάμια.
Διότι η αλήθεια είναι ότι ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 40% από τα πλαστικά των αποβλήτων
δεν γίνεται να ανακυκλωθούν. Αν δε θέλουμε αυτά
τα πλαστικά να καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να μην οδηγούνται προς ταφή – και
εφόσον ως πλαστικά έχουν υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, η μόνη ενδεδειγμένη λύση, όπως και
σε όλη την ΕΕ, είναι αυτά να οδηγηθούν προς
ενεργειακή αξιοποίηση. Το παράδειγμα της περιόδου της πανδημίας είναι χαρακτηριστικό: ενώ εμείς
γεμίζουμε τους ΧΥΤΑ και στέλνουμε στα ΚΔΑΥ μάσκες, γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό που φέρει
υγειονομικούς κινδύνους και σε καμία περίπτωση
δεν ανακυκλώνεται, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες
αυτό το υγειονομικά επικίνδυνο ρεύμα απλώς καίγεται στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Εμείς
είναι θέμα χρόνου να το βρούμε στις θάλασσες και
τα ποτάμια, ενώ αυτοί θα έχουν εγκλωβίσει όλους
τους ρύπους στις στάχτες που και αυτές θα αξιοποιηθούν για οδοποιϊα.
Η νοοτροπία μας ανάγκασε ως χώρα να παίρνουμε
πάντα ημίμετρα με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει
στις μέρες μας διαιωνίζοντας και διογκώνοντας το
πρόβλημα αντί να το έχουμε λύση οριστικά. Η Εγνατίας Διαχείρισης Απορριμμάτων, μια ιδέα που πρακτικά φέρνει στην πατρίδα μας την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Μια ιδέα που έπαψε πια
να κοιτά τα απορρίμματα ως κάτι που πρέπει να το
θάψουμε, αλλά να τα αντιμετωπίζει ως πρώτη ύλη
που στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας μπορούμε
να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Με αυτό τον τρόπο
λοιπόν θα πετύχουμε και τον ουσιαστικό στόχο μας
που είναι πλέον η οριστική λύση στα προβλήματα
Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων (αλλά και

στην υποχρέωση μας, τον αναμφίβολα σημαντικό
στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το
10% της ταφής (σας υπενθυμίσω πως μέχρι πριν
λίγο καιρό, το 2018 η ταφή στην χώρα μας ήταν
πάνω του 80%).
Η «Εγνατία διαχείρισης απορριμμάτων» δίνει την
οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά συμβάλει από την μεριά της και στην
μετά λιγνίτη εποχή για την πατρίδα μας ως προς την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν όλα αυτά ενταχθούν και στο πλαίσιο ενός πάρκου
κυκλικής οικονομίας (ενός εργαλείου που στόχο έχει
να συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας), η ενεργειακή αξιοποίηση είναι μία
άκρως απαραίτητη και αναγκαία δράση με στόχο
την ανάκτηση των δευτερογενών πρώτων υλών στο
πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης «οικοσυστήματος» περιβαλλοντικής βιομηχανίας και μεταποίησης.
Αν πραγματικά θέλουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία που θα στρέφει τη ματιά της στην κυκλική οικονομία οφείλουμε να συνεργαστούμε να
αφήσουμε πίσω μας δεκαετίες περιβαλλοντικών
εγκλημάτων και παραβάσεων και να κάνουμε
την Ελλάδα πρότυπο επανάχρησης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και προστασίας των ελληνικών οικοσυστημάτων.
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Νικόλαου Μπακατσέλου

Μια Ιστορική Ευκαιρία

Προέδρου Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου

οικονομία βρίσκεται ήδη σε ανοδική πορεία. Με τις
προβλέψεις της κομισιόν για περαιτέρω ανάπτυξη
της τάξεως του 4% το 2022, ποσοστό υψηλότερο
από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, πρόκειται για μια
ιστορική ευκαιρία να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για
μακροχρόνια και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Κατά την ιστορία του ανθρώπινου είδους μετά από
κάθε μεγάλη καταστροφή, υγειονομική ή οικονομική, ξημερώνει μία νέα εποχή αλματώδους ανάπτυξης. Τα τελευταία τρία σχεδόν χρόνια βρισκόμαστε
στην δίνη μιας πανδημίας με τεράστιες κοινωνικές
και οικονομικές συνέπειες παγκοσμίως. Η Ελλάδα,
έχοντας πριν από τον κορωνοϊό διανύσει μία ιδιαίτερα δύσκολη δεκαετία, έχει ανταπεξέλθει με επιτυχία σε απίστευτες προκλήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε
στην αυγή μιας νέας εποχής και είμαστε σε θέση να
διαμορφώσουμε το μέλλον μας ως ένας ικανός και
άξιος, αλλά κυρίως ισότιμος, παγκόσμιος παίκτης.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική τους και η ελληνική

Άρθρο του
Κυπαρίσση Ντέμπλα
Δημάρχου Σιθωνίας

Παρά την αποσταθεροποίηση που έχει επιφέρει ο
πόλεμος στην Ουκρανία και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση, την αλλαγή του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου, και τις γεωπολιτικές ανατροπές, η
Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο
και ισχυρός εταίρος των ΗΠΑ. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ βρίσκονται πράγματι σε ιστορικό υψηλό. Η αμερικανική κυβέρνηση αποδεικνύει ενεργά
την προθυμία της να συνεργαστεί με την Ελλάδα,
μιας και παρακολουθούμε μία συνεχώς αυξανόμενη
επενδυτική δραστηριότητα των ΗΠΑ στη χώρα μας.
Επιπλέον, το επενδυτικό αποτύπωμα των αμερικανικών εταιρειών δεν περιορίζεται στις επενδύσεις,
αλλά επεκτείνεται στον πολιτισμό, την καινοτομία,
τη δημιουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Βόρεια Ελλάδα με την ξεχωριστή γεωστρατηγική
της θέση στην καρδιά των Βαλκανίων, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν υιοθετήσουμε μία μεταρρυθμιστική, φιλική προς τις επενδύσεις, αναπτυξιακή
ατζέντα, και με την εδραιωμένη παρουσία εταιρειών
- κολοσσών που ήδη δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Pfizer, η Cisco, η Microsoft και
η Deloitte, οι οποίες επενδύουν έμπρακτα στην ελληνική οικονομία και στο ανθρώπινό μας δυναμικό,

μπορούμε να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάκαμψη της ευρύτερης περιοχής μετά την πανδημία
αλλά και να ενισχύσουμε τις προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.
Πρόκειται για μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη. Οι προσδοκίες για την
επόμενη ημέρα είναι υψηλές, ιδιαίτερα καθώς προχωρά η μετάβαση προς την «πράσινη ενέργεια».
Δημιουργείται ένα ευνοϊκό οικοσύστημα, ένας
εντυπωσιακός επενδυτικός χάρτης, που μπορεί να
υποστηρίξει μελλοντικές συνέργειες στις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την ενέργεια, και τον τουρισμό, και αποτελεί μέρος του γενικότερου μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια έργου και προσφοράς του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στις εννέα δεκαετίες λειτουργίας του,
το Επιμελητήριο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην
προώθηση και ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και πρωτοστάτησε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
υποστηρίζουμε τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που
ευνοούν την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία υγιούς εξωστρέφειας. Είμαστε πεπεισμένοι
πως δουλεύοντας μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα θα εδραιώσει τη θέση της ως ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, διατηρώντας
ένα φιλικό προς τις επενδύσεις φορολογικό πλαίσιο,
μια αποτελεσματική και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση, και μια ισχυρή προοπτική ανάπτυξης.

Να δοθεί έμφαση στα έργα υποδομής
για την ανάπτυξη της Χαλκιδικής
Η Σιθωνία Χαλκιδικής αποτελεί σημαντικό πόλo έλξης
εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών της
Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Αμερικής. Η συνεχής
και ραγδαία αναπτυξιακή της πορεία, τόσο σε επίπεδο
υποδομών όσο και υπηρεσιών, δημιουργεί πλήθος ευκαιριών αλλά και απαιτήσεων. Η ανοικοδόμηση στην περιοχή ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τρεις χιλιάδες
(3.000) κλίνες ετησίως και εκατό (100) εξοχικές κατοικίες
ετησίως, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών.
Απαραίτητη κρίνεται η εκμετάλλευση στο έπακρο όλων
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και εργαλείων που
προσφέρονται από το κράτος, γεγονός που ο Δήμος μας
έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο, πετυχαίνοντας ποσοστό
απορρόφησης 97,1% στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στα έργα υποδομής που θα
στηρίξουν και ενισχύσουν της ανάπτυξη στην περιοχή.
Απαραίτητη είναι η δυνατότητα και παρακολούθηση των
κρίσιμων συνθηκών για όλες τις σημαντικές υποδομές
όπως δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, αεροδρόμια, θαλάσσιοι
λιμένες, επικοινωνίες, νερό και ενέργεια,
Σημαντική είναι η μετάβαση σε επίπεδο ‘Έξυπνων πόλεων, μέσω της ανάπτυξης δραστηριότητας στους έξι τομείς
της Αστικής Ανάπτυξης όπως της οικονομίας, της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος, των ανθρώπων, της κινητικότητας και της διαβίωσης, βασιζόμενη στις υποδομές
της και ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Αστικής ανάπτυξης.
Σε επίπεδο Νομού, παράλληλα με την επέκταση και εκσυγχρονισμού του Αεροδρομίου Μακεδονία από την γερ-

μανική Fraport, απαραίτητη κρίνεται και η βελτίωση των
Οδικών αρτηριών που οδηγούν στην Χαλκιδική, μέσω
νέας οδοποιίας, διαπλάτυνσης, σήμανσης και ψηφιακών
πινακίδων, για την ασφαλή και γρήγορη μετάβαση των
επισκεπτών στο προορισμό τους.
Σημαντική είναι η ολοκλήρωση του φράγματος του Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων, τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Νερού (ΕΕΝ) και των Εξωτερικών δικτύων. Το ζωτικής
σημασίας έργο αυτό θα συμβάλει στην πρόσβαση σε
επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων
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μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

κής ενέργειας.

Επιπρόσθετα, το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει
να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, που δημιουργούνται από
την ραγδαία ανοικοδόμηση στην περιοχή, Ξενοδοχείων,
τουριστικών καταλυμάτων και εξοχικών κατοικιών, κατά
την τουριστική περίοδο. Απαραίτητες είναι η αύξηση της
ισχύος υποσταθμών Υψηλής/Μέσης τάσης για τη διείσδυση ΑΠΕ, οι αναβαθμίσεις των εναέριων δικτύων διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές, οι αναβαθμίσεις του δικτύου διανομής με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και
η τοποθέτηση Έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρι-

Σε επίπεδο Δήμου, οι ΟΤΑ Α’ πρέπει να στηριχτούν με νέες
προσλήψεις Τακτικού Επιστημονικού προσωπικού και
αύξηση των τακτικών και έκτακτων κατανομών, ειδικά σε
άκρως τουριστικούς Δήμους όπως της Σιθωνίας, οι οποίοι
εμφανίζουν δραματική και δυσανάλογη αύξηση πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο, ασκώντας υπέρμετρη πίεση στις υπηρεσίες τους αλλά και στις δυνατότητες
μέσω του Ετήσιου Προϋπολογισμού τους.

φρύνσεις για τους ισχυρούς, αποκλεισμό των μικρομεσαίων, συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, αποδυνάμωση
της περιβαλλοντικής προστασίας.

της, όπως και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.
Αυτό το μέλλον που μαζί είχαμε σχεδιάσει και μαζί με
τους πολίτες ξεκινήσαμε να υλοποιούμε, τολμώντας να
οραματιστούμε ξανά μία Θεσσαλονίκη που πιστεύει
στους ανθρώπους της και τολμά.

Εν κατακλείδι, το Κράτος και η Δημοτική αρχή πρέπει συνεχώς να δημιουργούν τις προϋποθέσεις που συνεχώς
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Άρθρο της
Κατερίνας Νοτοπούλου
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης-τομεάρχη
Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Θεσσαλονίκη
σήμερα ζητά μία
μεγάλη πολιτική
αλλαγή
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται μια
νέα αρχή με βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές. Απαιτείται
η υιοθέτηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής με στόχο τη
μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων,
τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Ένα στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται
στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαφάνεια στην κατανομή
των πόρων, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
και την περιβαλλοντική προστασία.
Όλα αυτά όχι ως εξαγγελίες κενές περιεχομένου αλλά ως
συγκεκριμένη και συνεκτική πολιτική με τις αναγκαίες πολιτικές δεσμεύσεις στο κοινωνικό σύνολο.
Η ανάκαμψη της οικονομίας και η κοινωνική ανάταξη θα
επέλθουν με ισχυρό τον ρόλο του δημοσίου στην στήριξη
της πραγματικής οικονομίας, την πάταξη της αισχροκέρδειας, την ανάπτυξη δημόσιων εργαλείων σε τομείς όπως
το τραπεζικό σύστημα και η ενέργεια. Θα γίνει με την
ουσιαστική στήριξη του κοινωνικού κράτους, προστασία
της εργασίας και ενισχυμένες δημόσιες επενδύσεις που
μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη το σύνολο της
οικονομίας.Παράλληλα με την προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων, αναγκαία είναι η άμεση αντιμετώπιση του
ιδιωτικού χρέους, η διασφάλιση ρευστότητας στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας και
της μεταποίησης.
Σήμερα, στην πιο κρίσιμη ώρα για το μέλλον της χώρας
το όραμα της κυβέρνησης της ΝΔ βρίσκεται στον αντίποδα των παραπάνω ζητούμενων: ανάπτυξη για τους λίγους
με πάρτυ απευθείας αναθέσεων, εκποίηση δημόσιων και
φυσικών πόρων, χαμηλό κόστος εργασίας, φοροελα-

Πρόκειται για μια κυβέρνηση, η οποία δε διστάζει να
προβεί ακόμη και σε θεσμικές εκτροπές με τη συγκέντρωση υπερεξουσιών στο Μαξίμου. Κυβερνά έχοντας
στον πυρήνα της πολιτικής της την προπαγάνδα χωρίς να
διστάζει να χρησιμοποιεί το κράτος και τα χρήματα του
ελληνικού λαού για την πάταξη της ελευθεροτυπίας, για
την εξυπηρέτηση φιλικών οικονομικών συμφερόντων
και για δράσεις που πληγώνουν τη Δημοκρατία στη χώρα
μας όπως οι παρακολουθήσεις για εκβιασμούς πολιτικών
αντιπάλων και δημοσιογράφων.
Έφερε τη χώρα μας στην 108η θέση στην ελευθερία του
Τύπου προκειμένου να καλύψει την ανικανότητά του αλλά
και τις καταστροφικές για την ελληνική κοινωνία επιλογές
του.
Έφερε τη χώρα μας ως πρώτο θέμα για πολλές ημέρες
στα διεθνή ΜΜΕ για τις παρακολουθήσεις! Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταφέρει να διασύρει τη χώρα διεθνώς υπονομεύοντας το κράτος Δικαίου.
Επέλεξε να κάνει την Ελλάδα την ακριβότερη στο ρεύμα
για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από τις ακριβότερες
στο ρεύμα για τα νοικοκυριά, ενώ έχουμε τα ακριβότερα
καύσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ, για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα σε βάρος των πολιτών και της
ανάπτυξης.
Αυτές οι πολιτικές έπληξαν φυσικά και τη Θεσσαλονίκη
στο μέγιστο βαθμό ακυρώνοντας το μέλλον και το ρόλο

Μία Θεσσαλονίκη που αξιοποιεί τη θέση της, τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις που προσδιορίζουν διαχρονικά το ρόλο της: ένα οικονομικό κέντρο
με ζώνη επιρροής, ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια ολοκληρωμένη πύλη εισόδου/εξόδου με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενοποιώντας το οικοσύστημα υποδομών, γνώσης και καινοτομίας.
Δυστυχώς όμως τα τρία χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και
των αυτοδιοικητικών της για την πόλη είναι τρία χαμένα
χρόνια. Οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις βασικών έργων που ήταν δρομολογημένα, έχουν στερήσει την πόλη
από απαραίτητες σύγχρονες υποδομές και νέα τοπόσημα.
Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα απουσιάζουν παντελώς από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Από τις 318 αποφάσεις εντάξεων έργων/δράσεων στο
ΤΑΑ 24 αφορούσαν τη Βόρεια Ελλάδα!
Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έσβησε
τη Θεσσαλονίκη από το χάρτη της ανάπτυξης.
Δέσμευση μας η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή να τύχουν και πάλι της προσοχής και των πολιτικών που τους
αρμόζει, ώστε να διεκδικήσουν με δυναμισμό τον ρόλο
τους στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη σήμερα ζητά μία μεγάλη πολιτική αλλαγή.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | 86η ΔΕΘ

Κομνήνων 10 & Μητροπόλεως
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Οι 10 προκλήσεις
της Θεσσαλονίκης
Μετά από αρκετές δεκαετίες η Θεσσαλονίκη δείχνει
έτοιμη να πάρει την τύχη της, στα δικά της χέρια. Οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι θετικές προοπτικές που διαθέτει η πόλη πρέπει να αξιοποιηθούν
και να μετουσιωθούν σε πράξεις που θα προκαλέσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική
αναγέννηση της.
Η ανάληψη της ευθύνης είναι βασική προϋπόθεση
στην όποια συζήτηση. Το μέλλον της είμαστε εμείς,
εμείς που κατοικούμε στη Θεσσαλονίκη, εμείς που
βιώνουμε την πόλη. Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες, τις στρεβλώσεις και ταυτόχρονα εμείς είμαστε αυτοί που αντιλαμβανόμαστε
τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της και που
οφείλουμε να καθορίσουμε και να υλοποιήσουμε τις
λύσεις.
Το πολιτικό άλλοθι της δήθεν εξάρτησης από την
πρωτεύουσα, ώστε να δικαιολογεί την αδράνεια
ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η
Θεσσαλονίκη και πάνω στις οποίες πρέπει να δώσει
βαρύτητα το κράτος είναι οι εξής:
1) Επενδύσεις γιατί η πόλη είναι πρωταθλήτρια
στην ανεργία. Η αρχή έγινε με σημαντικές επιχειρήσεις (Deloitte, Cisco, Pfizer), όμως απαιτούνται κι
άλλες που θα δημιουργούν νέες καλοπληρωμένες
θέσεις εργασίας.

2) Μεγάλα έργα υποδομής και σχεδιασμός για την
επόμενη γενιά. Πέρα από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, είναι άκρως αναγκαία η
επέκταση προς τα δυτικά, η δημιουργία νέων αυτοκινητόδρομων με κόμβους που θα αλλάξουν την
πραγματικότητα στις μετακινήσεις.
3) ΟΑΣΘ Ο δήμος Θεσσαλονίκης έκανε το καθήκον
του και αγόρασε 49 λεωφορεία από τη Λειψία, σε
μία προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα των αστικών
συγκοινωνιών. Ωστόσο, η πόλη για να ανασάνει μία
και καλή χρειάζεται νέα λεωφορεία. Και αυτά έπρεπε να είχαν αγοραστεί από χθες… με γρήγορες διαδικασίες.
4) Στρατόπεδα ως ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου. Η αρχή έγινε με το Μητροπολιτικό Πάρκο
Παύλου Μελά, ανάλογες κινήσεις να τρέξουν για όλα
τα παλιά στρατόπεδα εντός του αστικού ιστού ή μέρος αυτών.
5) Διαφύλαξη και προστασία του Σέιχ Σου. Η Θεσσαλονίκη έχει έναν και μοναδικό πνεύμονα πρασίνου. Απαίτηση όλων να προστατεύεται, να περιφρουρείται, χωρίς καμία κωλυσιεργία στα έργα
αντιπυρικής προστασίας. Το Σέιχ Σου είναι η ανάσα
όλων μας.
6) Εκσυγχρονισμός του Λιμανιού και επέκταση
του 6ου προβλήτα που θα δημιουργήσουν μία άλλη

πραγματικότητα και θα εκτινάξουν τις δυνατότητές
μας. Φέτος, μετά από χρόνια έδεσαν κρουαζιερόπλοια και ξεχύθηκαν οι τουρίστες, ωστόσο από μόνο
του δεν αρκεί.
7) Smart City Η στοχοπροσήλωση στην μετεξέλιξη
της πόλης σε μία σύγχρονη έξυπνη ψηφιακά πόλη.
Με ανταγωνιστικές ψηφιακές παροχές τόσο για τον
δημόσιο τομέα όσο και για τον ιδιωτικό.
8) Ανάπλαση παραλιακού μετώπου. Η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και οι δήμοι επιθυμούν την
ανάδειξη σε μήκος 40 χιλιομέτρων, από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.
Ζητάμε άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος
για να προχωρήσει η υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου.
9) Νοσοκομεία. Στο Φίλυρο ετοιμάζεται το Παιδιατρικό Νοσοκομείο με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ενώ η Πολιτεία πρέπει κινήσει τις διαδικασίες -και να μη μείνει μόνο στις ανακοινώσεις
– για το νέο ογκολογικό νοσοκομείο που υποσχέθηκε πως θα κατασκευαστεί στο Καρατάσιου.
10) Νέα γήπεδα Αρη και ΠΑΟΚ. Οι μεγάλοι σύλλογοι για να δυναμώσουν και να φέρουν επιτυχίες στη
Θεσσαλονίκη χρειάζονται νέα γήπεδα, που θα είναι
ασφαλή για τους φιλάθλους και θα αποτελούν πόλο
έλξης για κάθε επισκέπτη.
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στέλνοντας επιστολές στον πρωθυπουργό. Ουσιαστικά
όλοι ζητούν μία ταυτόχρονη αξιοποίηση Τατοΐου – Κυβερνείου με άλλα λόγια, με τη σφραγίδα της Κυβέρνησης και την οικονομική πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ.

Κυβερνείο: Από την αίγλη στην
παρακμή και μία ιστορική ευκαιρία
Με καταπληκτική θέα στον Λευκό Πύργο και το λιμάνι
της πόλης στα νότια και την Καλαμαριά, την Περαία,
μέχρι το Αγγελοχώρι στα βόρεια του, το Κυβερνείο, το
κατά κόσμον «Παλατάκι της Θεσσαλονίκης» στο Καραμπουρνάκι του Δήμου Καλαμαριάς, κερδίζει εύκολα
τον τίτλο της μίας εκ των ωραιότερων τοποθεσιών της
πόλης.
Η φήμη λέει ότι στο επιβλητικό μεγάλο νεοκλασικό
κτίριο, ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας, Κωνσταντίνος,
φλέρταρε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ότι ήταν το
αγαπημένο μέρος του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν
ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί διέμεναν μερικοί από
τους υπουργούς Βορείου Ελλάδος που πέρασαν από
τις διάφορες κυβερνήσεις της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Ο Νικόλαος Μάρτης, ο Φίλιππος Πετσάλνικος, ο
Γιώργος Πασχαλίδης και ο Νίκος Τσιαρτσιώνης.
Το «Παλατάκι» και η μακρόχρονη ιστορία του
Σχεδιάστηκε από τον Περικλή Σακελλάριο και με τελική επεξεργασία του Ι. Χριστόπουλου στην δεκαετία του
1950 και εγκαινιάστηκε το 1960, για να χρησιμοποιηθεί
ως κατοικία του τότε υπουργού Βορείου Ελλάδος. Το
1963 ωστόσο δόθηκε στην Ελληνική Βασιλική οικογένεια σαν βασιλική κατοικία/ανάκτορο. Το 1968 κατά την
διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών αποδόθηκε
η χρήση του ακινήτου στο υπουργείο Βορείου Ελλάδος.
Μετά το 1974 χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία από τον
υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και από τον Πρωθυπουργό και μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή κατά την διάρκεια των επισκέψεων του στην πόλη. Σήμερα χρησιμοποιείται περιοδικά
για συναυλίες, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, δεδομένου ότι προσφέρει εντυπωσιακό φυσικό και αρχιτεκτονικό σκηνικό.
Η παρακμή
Ωστόσο τα χρόνια αίγλης του Κυβερνείου έχουν περάσει. Από το 2006 και μετά το κτίριο εγκαταλείφθηκε με
περιστασιακή αξιοποίηση μόνο του εξωτερικού χώρου
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η τελευταία προσπάθεια συντήρησής του έγινε επί κυβέρνησης Αντώνη
Σαμαρά, όταν ο τότε υπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
Θόδωρος Καράογλου, αξιοποίησε κονδύλια για να
ανακαινιστεί.
Σήμερα, τα σημάδια εγκατάλειψης του είναι ορατά από
κάθε γωνία της Θεμιστοκλή Σοφούλη. Η κλειδωμένη
πόρτα του, η φθαρμένη εξωτερική του όψη, ακόμη και
το γεγονός ότι δε συγκαταλέγεται μέσα στα επισκέψιμα

μέρη της πόλης, μαρτυρούν την κατάντια στην οποία
έχει περιέλθει ο χώρος. Και δικαιολογημένα.
Η εσωτερική τοιχοποιία υποφέρει από την υγρασία,
μιας και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, απέχει ελάχιστα μέτρα από τα νερά του Θερμαϊκού. Το ίδιο και οι
οροφές, απ’ όπου κρέμονται μπογιές και σοβάδες. Τα
ξύλινα πατώματα του εσωτερικού του κτιρίου, όπως
είναι φυσικό, καταστρέφονται, ενώ σημαντικές ζημίες
υπάρχουν και στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου, στους
εξώστες και στις βεράντες. Πολλά από τα κινητά αντικείμενα που υπήρχαν εκεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες είτε χάθηκαν είτε εντοπίστηκαν σε διάφορα άλλα
μέρη κατά καιρούς.
Ένα πραγματικά αριστουργηματικό οικοδόμημα έξι
και πλέον δεκαετιών, το οποίο όμως λόγω της αδράνειας και της έλλειψης συντήρησης εδώ και πολλά
χρόνια, έχει αφεθεί να ρημάζει, χάνοντας χρόνο με το
χρόνο την άλλοτε κραταιά αίγλη που το περιέβαλλε. Κι
αν σήμερα χρησιμοποιείται περιοδικά για πολιτιστικές
εκδηλώσεις ανήκοντας χωροταξικά στο Δήμο Καλαμαριάς και στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ, φαίνεται πως οι
φορείς αυτοί από μόνοι τους δεν δύνανται να το επαναφέρουν στην αίγλη του. Χρειάζεται ένα πραγματικά
ισχυρό project το οποίο θα οδηγήσει στη σωτηρία και
την αξιοποίηση του.
Οι προσπάθειες διάσωσης του κυβερνείου την τελευταία διετία
Το Σεπτέμβρη του 2021 κατατέθηκε επίσημη πρόταση που είχε εκπονηθεί από το Μουσείο Φωτογραφίας
«Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, για την
αξιοποίηση του ιστορικού Κυβερνείου, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυθεματικού πολιτιστικού κέντρου.
Το «Παλατάκι Project» αποτελεί ένα στρατηγικό πλάνο για την αξιοποίηση του Κυβερνείου μέσω της παραχώρησης του από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Καλαμαριάς
για τη στέγαση του Μουσείου Φωτογραφίας – ΝΠΔΔ
του Δήμου Καλαμαριάς. Όραμα του project είναι το
Παλατάκι να μετατραπεί σε έναν «φάρο» παγκόσμιας
πολιτιστικής εμβέλειας που στηρίζεται σε τρεις άξονες:
-Βιώσιμη Ανάπτυξη -Δημιουργία αξίας για τους πολίτες
-Παράδοση πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. Μέχρι
στιγμής ελάχιστες κινήσεις έχουν γίνει προς τις παραπάνω κατευθύνσεις.
Παράλληλα, η «Πρωτοβουλία Πολιτών της Θεσσαλονίκης» εκπέμπει διαχρονικά SOS για το Παλατάκι. Στη
συνάντηση που είχαν μέλη της πρωτοβουλίας με την

Ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη τον περασμένο Μάιο, τονίστηκε ότι η διάσωση του κτηρίου, η ανάδειξη και η αξιοποίησή του δεν αφορά στενά τον δήμο Καλαμαριάς,
στον οποίο υπάγεται χωροταξικά, αλλά όπως είπαν
«είναι μια υπόθεση υπερτοπικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος και ενδιαφέρει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη
αλλά και την ευρύτερη περιοχή».
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ανέπτυξαν στην ευρωβουλευτή σκέψεις και προτάσεις ως προς τις πιθανές
χρήσης αυτού. Μεταξύ άλλων ανάφεραν πως: «το παλατάκι μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει ένας όμορφος
και χρήσιμος χώρος για την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί
να γίνει ένας ξεχωριστός χώρος πολιτισμού, φιλοξενίας εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, χώρος
έναρξης συνεδρίων, απονομής βραβείων, υποδοχής
προσκεκλημένων κ.α. Θα μπορούσε ακόμη να φιλοξενεί και δραστηριότητες που θα αποφέρουν κάποιο
οικονομικό όφελος υπέρ της συντήρησης του ίδιου του
κτηρίου».

Πρόκειται για μία ευκαιρία σημαντική, αν σκεφτούμε
πως το Παλατάκι χρησιμοποιήθηκε για βασιλικό ανάκτορο κατά το παρελθόν. Παλατάκι και Τατόι, ιστορικά
τουλάχιστον μεταξύ τους συνδέονται. Το ποσό για την
ανάδειξη του Τατοΐου είναι αρκετά μεγάλο και σίγουρα
θα μπορούσε να συμπεριλάβει και εργασίες στο εμβληματικό κτίσμα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η δυνατότητα υλοποίησης της παραπάνω ιδέας ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση.
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Tο Χόλυγουντ και η μεγάλη
ευκαιρία της Θεσσαλονίκης

Η ευκαιρία

Με σημείο εκκίνησης τα παραπάνω, βουλευτές και φορείς της Θεσσαλονίκης έφεραν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης την ανάδειξη του Κυβερνείου. Με το
αίτημα όλοι οι θεσμικοί φορείς της Θεσσαλονίκης να
συντονίσουν τις ενέργειές τους και να διεκδικήσουν την
ένταξη στην όλη δράση της ανακαίνισης του Κυβερνείου, που πλέον ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως συμβαίνει και
με το κτήμα Τατοΐου, βουλευτές όπως ο Θ. Καράογλου
και ο Στ. Σιμόπουλος ασχολήθηκαν ενεργά με το θέμα

Περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα για την
τοπική οικονομία της Θεσσαλονίκης από τα γυρίσματα
της πρώτης χολιγουντιανής ταινίας «The Enforcer» με
πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση της ταινίας «Expendables
4», περί τα τριακόσια άτομα της παραγωγής διέμειναν
επί σχεδόν ενάμιση μήνα στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας περίπου 10.000 διανυκτερεύσεις σε 14 ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και σε καταλύματα τύπου
ΑirBnΒ
Από την τελευταία ταινία “The Bricklayer”, απασχολούνται περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί, πολλές
τοπικές επιχειρήσεις συνεργάζονται για την κάλυψη
των αναγκών της παραγωγής (ο προϋπολογισμός της
οποίας ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ), ενώ σημαντική είναι και η προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας στο εξωτερικό, καθώς, μέσα από την ταινία, πολλά σημεία της
Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας θα «ταξιδέψουν»
σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια ευρωβουλευτής πρότεινε στο δημόσιο διάλογο
την αξιοποίηση του χώρου μέσα από το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους.

Η ευκαιρία για τη διάσωση του επιβλητικού οικοδομήματος έχει παρουσιαστεί εδώ και λίγους μήνες, όταν η
κυβέρνηση ξεκίνησε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση
και ανάδειξη του κτήματος Τατοΐου. Η αφορμή δόθηκε
με την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σκωτία και στο περίφημο Dumfries House, το
κτήμα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, στα
τέλη του περασμένου Απριλίου, για να συνομιλήσει
με τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο και να
δει από κοντά τον τρόπο αξιοποίησης του κτήματος. Η
κίνηση αυτή εντάσσεται στην προγραμματισμένη κυβερνητική δράση αξιοποίησης του κτήματος της τέως
ελληνικής βασιλικής οικογένειας στο Τατόι, για το οποίο
θα διατεθούν 75 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά οφέλη

Τα στούντιο που θα κάνουν το επόμενο βήμα
Τον περασμένο Ιούνιο, η πρώτη ξένη κινηματογραφική
ταινία, η οποία επέλεξε την Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της, ήταν το “The Enforcer” με πρωταγωνιστή τον
Αντόνιο Μπαντέρας. Ακολούθησε η δεύτερη ταινία, που
ψήφισε την πόλη για τα γυρίσματα της, ήταν οι «Αναλώσιμοι 4», με μέρος των γυρισμάτων της να γίνεται
στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία ήρθε το “Bricklayer”.
Σε αντίθεση με τις άλλες δυο ταινίες η υπόθεση του διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγουν πολλοί εξωτερικοί χώροι για τα
γυρίσματα της ταινίας. Τον περασμένοΜάϊο,ακόμα μια
παραγωγή του Χόλυγουντ επέλεξε την χώρα μας πραγματοποιώντας γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτή
την φορά μπήκε και η Δράμα στο κάδρο τον γυρισμάτων της νέας ταινίας του Ρόμπερτ ντε Νίρο “Tin Soldier”.
Είναι αυτό όμως μια μεγάλη ευκαιρία για την Θεσσαλονίκη; Είναι όντως τόσα τα θετικά που θα αποκομίσουμε
ως πόλη; Θα τολμήσω να πω ναι, διότι μπαίνοντας στο
στόχαστρο του Χόλυγουντ, η πόλη δεν κερδίζει μόνο
αναγνωρισιμότητα και «φινέτσα», δηλαδή θα ακουστεί
διεθνώς το όνομα της Θεσσαλονίκη και της Ελλάδας εν

γένει, ως μια πόλη φιλική για ξένες αλλά και όχι μόνο
επενδύσεις, αφήνοντας πίσω τα χρόνια της μιζέριας και
των «εμποδίων» της περίφημης Ελληνικής γραφειοκρατίας.
Το σκηνικό αλλάζει δραστικά και με γρήγορες ταχύτητες. Η αιτία; Η αλλαγή τού νομικού πλαισίου με την υιοθέτηση του λεγόμενου «επενδυτικού κινήτρου», αλλά
και η αλλαγή νοοτροπίας στα συναρμόδια υπουργεία,
με προεξάρχον το ιδιαίτερα δραστήριο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης . Η αρχή έγινε με τον νόμο, που
είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και
επέτρεπε την επιστροφή έως και το 35% του κόστους
παραγωγής μιας ταινίας ή ενός σίριαλ που θα γυριστεί
στη χώρα μας, το λεγόμενο «επενδυτικό κίνητρο» (ή
«cash rebate»), το οποίο έστρεψε την προσοχή όλων
των μεγάλων παραγωγών στην Ελλάδα. Τη σκυτάλη
πήρε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία ανέβασε το ποσοστό του cash rebate από το 35% στο 40%, προωθώντας μια συνολική πολιτική διευκόλυνσης των γυρισμάτων στη χώρα μας.

Πλέον, η προσοχή πέφτει στα κινηματογραφικά στούντιο της «NU Boyana Film Studios», τα οποία ετοιμάζονται στη Θέρμη με τα έργα ανάπλασης να έχουν
ξεκινήσει, και με την ολοκλήρωση τους αναμένεται να
μπορούν να φιλοξενήσουν γυρίσματα σε όλη την διάρκεια του χρόνου.
Το κτήριο, στο οποίο θα ανεγερθούν τα στούντιο είναι
συνολικού εμβαδού άνω των 20.000 τ.μ. σε συνολική
έκταση 83 στρεμμάτων και με την ολοκλήρωση του θα
μπορεί να στηθεί ολόκληρο σκηνικό πόλης μέσα σε
αυτό.
Συνοψίζοντας, η πόλη έχει μπροστά της μια μεγάλη
ευκαιρία, να μπει για τα καλά στα επενδυτικά πλάνα
του Χόλυγουντ αποκομίζοντας οικονομικά, επενδυτικά,
τουριστικά και όχι μόνο οφέλη, προβάλλοντας ένα νέο
πρόσωπο εξωστρέφειας και ανάπτυξης σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα. Δείχνοντας το δρόμο για την Ελλάδα που θέλουμε και οραματιζόμαστε, μια χώρα με
ισχυρές βάσεις, κυρίαρχη και αυτόνομη σε όλους τους
τομείς.
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Παντελή Τσακίρη
Δημάρχου Ωραιοκάστρου

Πώς βελτιώνουμε τη ζωή
των ανθρώπων στον Δήμο Ωραιοκάστρου
παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας, οι συνδημότες
μας την εισπράττουν καθημερινά και την επικροτούν. Ανανεώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τον στόλο μηχανημάτων του Δήμου μας. Παραλάβαμε δύο
υπερσύγχρονους εκσκαφείς και πλέον διαθέτουμε
νέα εργαλεία για καλύτερη εκτέλεση εργασιών.
• Παραδώσαμε και επίσημα τη Νέα Πλατεία Τζαβέλα στους κατοίκους του Δήμου μας. Πρόκειται για βιοκλιματική ανάπλαση και δημιουργία ενός όμορφου
πάρκου στην καρδιά του Παλαιοκάστρου, έργο το
οποίο μάλιστα ολοκληρώσαμε, αφού προηγουμένως διεκδικήσαμε επιτυχώς χρήματα από το Πράσινο Ταμείο. Πριν καλά-καλά παραδώσουμε μάλιστα
το έργο, η πλατεία έγινε τόπος συνάντησης και αναψυχής για δεκάδες πολίτες κάθε ηλικίας.

Οι φρενήρεις ρυθμοί εργασίας, τα γραφειοκρατικά
εμπόδια και οι διοικητικές διαδικασίες που καθημερινά αντιμετωπίζει κάθε εκλεγμένη δημοτική αρχή δεν
μπορούν να κρύψουν την μία και πολύ απλή αλήθεια:
όλα καταλήγουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων που αυτή εκπροσωπεί. Με αυτήν
την αλήθεια ως γνώμονα κινούμαστε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και βάσει αυτής αξιολογούμαστε. Παρότι δεν
υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να το πετύχουμε,
αλλά πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα του δημότη, θέλω να αναφέρω ενδεικτικές, πρόσφατες πρωτοβουλίες μας που
υπηρετούν αυτόν τον στόχο.
• Η δουλειά που κάνουμε στον τομέα της καθαριότητας είναι συστηματική και αποτελεσματική και

Άρθρο της
Κατερίνας Ζιούτα
Πολιτευτή Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

• Αναβαθμίζουμε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών του δημοτικού Κολυμβητηρίου « Άγγελος
Βλαχόπουλος». Το καταστήσαμε προσβάσιμο σε
άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς το εξοπλίσαμε με ειδικό αναβατόριο που κάνει εύκολη την κάθοδο και την άνοδο μέσα στο νερό.
• Πραγματοποιήσαμε πρωτότυπες και υψηλού
επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις που δεν έχουν
γίνει ποτέ ξανά στον Δήμο Ωραιοκάστρου και που
ο κόσμος μας αγκάλιασε με πολλή αγάπη. Σε έναν
ημι-ορεινό Δήμο φέραμε αγώνες beach volley. Φιλοξενήσαμε Φεστιβάλ Eνόργανης Γυμναστικής Για
Όλους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού. Δώσαμε αμέριστη υποστήριξη στον

Αγώνα Βουνού Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα» και προσεχώς, θα διοργανώσουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Τρίαθλο (κολύμβηση - αγώνας
δρόμου - ποδηλασία).
• Υπογράψαμε μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας τη σύμβαση για σύνταξη των μελετών του δρόμου της Γαλήνης. Κάνουμε έτσι το
πρώτο βήμα για να κλείσουμε μία χρόνια «πληγή»
που κόστισε μέχρι και ανθρώπινες ζωές. Στόχος μας
να αφήσουμε ένα έργο που θα διευκολύνει πεζούς
και οδηγούς, που θα ενισχύει την οδική ασφάλεια
και που θα αναβαθμίζει την γύρω περιοχή. Θα κατασκευαστεί ένας δρόμος σύγχρονος και ασφαλής,
με διαπλάτυνση, δημιουργία πεζοδρομίων, δημιουργία διαχωριστικής νησίδας, κατασκευή πεζογέφυρας στη συμβολή με την οδό Άλσους, αλλά και
ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2021, Ο
Δήμος μας απέσπασε πρωτιά στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μόνιμου πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός στον Δήμο Ωραιοκάστρου
αυξήθηκε κατά 4,7%, με 40.114 κατοίκους το 2021 έναντι 38.317 κατοίκους το 2011. Με λίγα λόγια, ο κόσμος
επιλέγει τον Δήμο Ωραιοκάστρου ως μόνιμο τόπο
κατοικίας. Μήπως τελικά η σκληρή δουλειά με πυξίδα τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μας πιάνει
τόπο; Να λοιπόν ένας καλός λόγος να μην επαναπαυτούμε, αλλά να εργαστούμε ακόμη περισσότερο προς
την ίδια κατεύθυνση.

Κοινωνική ειρήνη,
προϋπόθεση για την πρόοδο
μεθοδικά και εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, είναι απαραίτητα για την πόλη μας.
Θεωρώ όμως, πως, εν μέσω των πρωτόγνωρων
συνθηκών που βιώνουμε και αναμένεται να βιώσουμε στο εγγύς μέλλον, το σπουδαιότερο στοίχημα
που θα πρέπει να κερδίσουμε, είναι η αγαστή συνεργασία και η συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης, ανεξαρτήτως κομματικής
ταυτότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις
επερχόμενες δυσκολίες.

Η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει τις
πύλες της, ενώ επικρατούν παγκοσμίως, εξαιρετικά
κρίσιμες συνθήκες στους τομείς της ενέργειας, της
υγείας και της κλιματικής αλλαγής. Οι διαφαινόμενες
επιπτώσεις τους έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα μας αλλά και τις προτεραιότητες μας. Προφανώς η οικονομική ανάπτυξη, η απόκτηση μέσων
μαζικής μεταφοράς, τα επιχειρηματικά πάρκα, οι
επενδύσεις κλπ, που για πρώτη φορά προχωράνε

Η στήριξη των αδύναμων, που θα δίνουν αγώνα
επιβίωσης λόγω της αναμενόμενης οικονομικής
κρίσης, το κοινό μέτωπο έναντι της πανδημίας που
είναι ακόμη παρούσα με όλες τις παραλλαγές της και
τις μακροχρόνιες συνέπειες της, καθώς και η προετοιμασία της πόλης έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, με την καθοδήγηση και την εποπτεία των
αρμόδιων υπουργείων, θεωρώ πως θα πρέπει να
αποτελέσουν, δυστυχώς, την επίκαιρη ατζέντα της
πόλης μας αλλά και της Περιφέρειας μας, ευρύτερα.
Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα όλων μας, πολιτών και πολιτικών είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της πόλης μας. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος

Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα όλων μας, πολιτών
και πολιτικών είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της πόλης μας.

από την τελευταία φορά, που λόγω της οικονομικής
κρίσης, ακραίες πολιτικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες την ανέχεια και την απόγνωση των συμπολιτών
μας, οδήγησαν τη χώρα σε πολιτική αστάθεια κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
Αν δεν εξασφαλίσουμε την κοινωνική ειρήνη και αν
δεν ενεργήσουμε με ομοψυχία στις μεγάλες προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος, πραγματική πρόοδος δεν μπορεί να επέλθει. Και το δις εξαμαρτείν ουκ
ανδρός σοφού…

Άρθρο της
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Άννα Μυκωνίου

προέδρου και καλλιτεχνικής διευθύντριας
Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Θεσσαλονίκη οφείλει να παράγει
τον πολιτισμό που της αξίζει

Ο πολιτισμός συνιστά ένα δομικό στοιχείο της ταυτότητας μας, ένα βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας, ένα παραγωγικό συντελεστή υψηλής αξίας
και πλούτου που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό
της παιδείας μας και μπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.
Είναι λάθος όμως να θεωρήσουμε αυτό το ευεργετικό στοιχείο της εθνικής μας ύπαρξης σαν ένα στατικό
καταπίστευμα, που απλά μεταβιβάζεται από γενιά σε
γενιά. Ο πολιτισμός δεν κληρονομείται μόνο, αλλά και
παράγεται. Που όμως; Ποια είναι η χωροταξική διάσταση αυτής της διαδικασίας; Ζούμε σε μια μικρή σε έκταση χώρα, όπου, όλοι γνωρίζουμε ότι η απόσταση που
χωρίζει τα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα του Κέντρου
από την Περιφέρεια είναι τεράστια. Ο πολιτισμός δεν
ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα. Τα σημαντικά πολιτιστικά, προϊόντα κάθε μορφής, θέατρο, χορός, μουσική,
εικαστικά μορφοποιούνται στην Αθήνα και μετά περιοδεύουν σε θέατρα, φεστιβάλ φιλοξενίας και σκηνές
σε όλη την Ελλάδα. Αυτό, ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενο. Εκεί υπάρχουν οι υποδομές, το μεγάλο κοινό,
η τεχνογνωσία. Φυσικό επίσης επακόλουθο είναι οι
εκδηλώσεις αυτές να στελεχώνονται από τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που κατοικοεδρεύουν στην
Πρωτεύουσα.
Το πρόβλημα που δημιουργείται ως επακόλουθο γνωστό εδώ και χρόνια- αφορά τους καλλιτέχνες της
Περιφέρειας, οι οποίοι είτε πέφτουν σε ένα λήθαργο
απραξίας, είτε παίρνουν μοιρολατρικά τον δρόμο για
την Πρωτεύουσα. Απόλυτα κατανοητή αυτή η προσωπική επιλογή, έχει όμως αρνητικές συνέπειες γιατί αποδυναμώνει τον τόπο καταγωγής τους. Δυστυχώς στην
Ελλάδα ο πολιτισμός παράγεται σε συντριπτικό βαθμό
στην Αθήνα.

Χωρίς να θέλω καθόλου να φανεί σαν μια κλισέ αντιπαράθεση με την Πρωτεύουσα, η περίπτωση της Θεσσαλονίκης απλά επιβεβαιώνει αυτό που συμβαίνει και
στην υπόλοιπη χώρα. Πέρα από κάποιες αξιόλογες
προσωπικές προσπάθειες και τους εποπτευόμενους
από το ΥΠΠΟΑ φορείς -το ιστορικό ΚΘΒΕ, την αξιόλογη
Κρατική Ορχήστρα μας και το Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης- ελάχιστοι είναι οι πολιτιστικοί φορείς, οι
δήμοι ή οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που τολμούν να
εμπλακούν με την δημιουργία και να δώσουν λύσεις
στο παραπάνω πρόβλημα. Να στήσουν δηλαδή καλλιτεχνικά κάτι νέο, πάνω σε μια φρέσκια ιδέα, πάντα σε
συνάφεια με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά.
Οι λόγοι αυτής της παθογένειας είναι πολλοί και είναι
δύσκολο να αναλυθούν όλοι. Είναι προφανές ότι η
δημιουργία σημαντικού πολιτισμικού προϊόντος προϋποθέτει πολλαπλάσια ενέργεια και πόρους, ενέχει
κινδύνους και αβεβαιότητες, κυρίως όμως απαιτεί την
ύπαρξη μια σοβαρής υποδομής και τεχνογνωσίας, που
συχνά λείπει. Και κάπως έτσι περιοδεύουν σε όλη την
χώρα οι 30 παραγωγές της Αθήνας- κυρίως τα καλοκαίρια- πολλές φορές αξιόλογες και άλλοτε λιγότερο,
ενώ η ντόπια καλλιτεχνική δημιουργία συρρικνώνεται
και αυτοπεριορίζεται σε μικρότερα πράγματα, αδύναμη να αντιδράσει.
Υπάρχουν όμως τρόποι να ξεπεράσουμε -σε τοπικό
επίπεδο-τα εμπόδια, αν θέλουμε να στηρίξουμε τον
πολιτισμό μας και τους καλλιτέχνες μας. Επιβάλλεται
να συνεργαστούμε, να ενώσουμε τους φορείς μας, να
βάλουμε στην άκρη την προσωπική μας προβολή και
να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις της κάθε περιοχής. Αν
θέλουμε να στηρίξουμε τον πολιτισμό μας πρέπει να
τολμήσουμε, να πάρουμε ρίσκα, να πείσουμε το κοινό
μας αλλά πρώτα να πειστούμε οι ίδιοι για τις δυνατό-

τητες μας.
Εμείς το επιχειρήσαμε αυτό το μοντέλο- ως Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- κυρίως
στο Φεστιβάλ Επταπυργίου και μάλιστα έχοντας μετρημένους πόρους. Μεγάλο ατού μας οι συνέργειες αλλά
κυρίως η φλόγα των καλλιτεχνών μας.
Σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς
της Βορείου Ελλάδος παρουσιάσαμε αποκλειστικά
πρωτογενές πολιτιστικό προϊόν, στα 3 χρόνια του θεσμού: Όπερες, θεματικές βραδιές ποίησης, αφιερώματα
σε μεγάλους σύγχρονους Θεσσαλονικείς δημιουργούς,
νέα θεατρικά έργα, ένα νέο μεγάλο Συμφωνικό έργο
για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική
καταστροφή. Σκηνοθέτες, μουσικοί, ενορχηστρωτές, χορωδίες, ορχήστρες, σκηνογράφοι, φωτιστές, σε μεγάλο
ποσοστό από την Περιφέρεια μας αλλά και από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσίασαν την δουλειά τους, αλληλοεπίδρασαν και το πρόσημο ήταν πάντα θετικό. Σταγόνα στον ωκεανό βέβαια, για να είμαστε
ρεαλιστές.
Αποδεικνύεται όμως ότι αυτό είναι ένα μοντέλο υγιές, που πρέπει να βρει μιμητές σε όλη την χώρα, σε
Δήμους, Περιφέρειες, πολιτιστικούς φορείς, πολύ απλά
γιατί το καλλιτεχνικό δυναμικό κάθε περιοχής πρέπει να
αξιοποιείται να αλληλοεπιδρά και να αναδεικνύεται.
Ας μην παρεξηγηθούν αυτές οι απόψεις, ο πολιτισμός
απεχθάνεται τον τοπικισμό, βασίζεται πάντα σε ανοιχτούς ορίζοντες, στην ανταλλαγή και την επικοινωνία.
Ταυτόχρονα όμως προϋποθέτει την αποτύπωση της
δικής μας ταυτότητας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας. Η καλλιτεχνική δημιουργία βγαίνει πολλαπλά
κερδισμένη όταν στηρίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων.
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Άρθρο του
Βασίλη Γεωργιάδη
προέδρου Οικονομικού Επιμελητηρίου
Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη σε αναπτυξιακή τροχιά

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τόσο η χώρα μας,
όσο και η διεθνής κοινότητα βιώνει μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία. Η κρίση πανδημίας δυστυχώς ήταν
μόνο η αρχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επακόλουθη ενεργειακή κρίση δημιουργεί σημαντικά εμπόδια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά παγκοσμίως, απειλεί
την ευημερία ακόμα και ισχυρών κρατών και οδηγεί σε
πληθωριστική κρίση διεθνώς.
Υπό αυτό το πρίσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα
αντανακλαστικά που επέδειξε η ελληνική πλευρά, τόσο
η επίσημη πολιτεία, όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος,
καθώς τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα διαρκώς βρίσκεται
σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου, γεγονός που αποτυπώνεται σε όλους τους σχετικούς δείκτες (ανεργία,
ΑΕΠ, κτλ). Η χώρα δείχνει να μετατρέπεται σταδιακά σε
θελκτικό επενδυτικό προορισμό, γεγονός που γίνεται
σαφές πλέον και στη βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, με εταιρίες όπως η Pfizer, Cisco, Deloitte να έχουν
σημαντική επενδυτική παρουσία πλέον στην πόλη.
Πρόκειται για επενδύσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη
για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς
δημιουργούν εκατοντάδες ποιοτικές, καλά αμειβόμενες
θέσεις εργασίες αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως
πόλος έλξης για νέους επενδυτές.
Η δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος, η στήριξη
των επιχειρήσεων, η προσέλκυση μεγάλων brands και
κολοσσών του εξωτερικού αποτέλεσε από το 2019 και
έπειτα ένα μεγάλο στοίχημα της ελληνικής κυβέρνησης, ένα στοίχημα που δείχνει να κερδίζεται παρά τις
εξωγενείς πιέσεις που δέχεται η ελληνική οικονομία

Άρθρο του
Γιάννη Δαρδαμανέλη
Δημάρχου Καλαμαριάς

Το 2022 είναι μία ξεχωριστή χρονιά για την Καλαμαριά.
Με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, και έχοντας επίγνωση της ευθύνης που
μας αναλογεί, απέναντι σ’ εκείνους που κατάφεραν να
μετατρέψουν την Καλαμαριά από ένα λασπότοπο σε μία
σύγχρονη πόλη, αλλά και απέναντι στα παιδιά μας, που
είναι το μέλλον αυτού το τόπου, οραματιστήκαμε, σχεδιά-

τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική πολιτεία συστηματικά
προχωρά σε μεταρρυθμίσεις – τομές, οι οποίες διευκολύνουν την άσκηση του επιχειρείν και ταυτόχρονα συνεισφέρει στο να επιλύονται τα προβλήματα της εγχώριας γραφειοκρατίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις
δημιουργούν απροσπέλαστα εμπόδια σε φιλόδοξα
επενδυτικά σχέδια, όπως πολλάκις έχει επαναληφθεί
στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, τα άλματα προόδου που
έχουν συντελεστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του
κράτους από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αναβαθμίσει
ουσιαστικά τη σχέση κράτους – πολίτη/φυσικού προσώπου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που μαστίζει τη
χώρα επί δεκαετίες.
Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
φυσικά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συνιστά η αναβάθμιση της ίδιας της πόλης και των υποδομών που διαθέ-

τει. Πρόκειται για ένα πεδίο που επίσης καταγράφεται
εντυπωσιακή πρόοδος τα τελευταία χρόνια, καθώς
πολλά και σημαντικά έργα πέρασαν τα απαραίτητα
στάδια ωρίμανσης, χρηματοδοτήθηκαν και βρίσκονται
πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για έργα τα
οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους και αλλάζουν σταδιακά την όψη της πόλης,
αναβαθμίζουν τις γειτονιές μας, εξασφαλίζουν όρους
ασφαλούς, βιώσιμης κινητικότητας για όλους και δίνουν
λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει φυσικά και στην υλοποίηση δράσεων smart cities από όλους τους δήμους της
μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, δράσεις οι
οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και ταυτόχρονα θα μετατρέψουν την Θεσσαλονίκη
σε πόλο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

μων με έργα οδοποιίας, βάλαμε στο πρόγραμμα άλλους
65, για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τη μετακίνηση
των πολιτών. Τοποθετήσαμε wc και ράμπες για ΑΜΕΑ στα
σχολεία, ώστε η πόλη να είναι πραγματικά φιλική προς
όλους. Ολοκληρώσαμε πάρκα αναψυχής, που υπήρχαν
μόνο στα σχέδια, ενώ προχωράμε στη δημιουργία πάρκων τσέπης. Και στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ στο
Sensory Park, το πρώτο αισθητηριακό πάρκο στην Ελλάδα, ένα πάρκο για όλους, που βρίσκεται προ των πυλών.
Όμως τα έργα που αποτελούν τις κορωνίδες, αν θέλετε,
του προγράμματός μας είναι το Αλιευτικό Καταφύγιο, η
διάνοιξη της Πόντου και Βιοκλιματική Ανάπλαση Κηφισιάς-Βότση. Το πρώτο εγκρίθηκε και περιμένουμε τη χρη-

Μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι η Καλαμαριά ανήκει στους πράσινους και φιλικούς προς το περιβάλλον
Δήμους. Αναλογιστείτε μόνο τη δουλειά που κάνουμε,
στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, το μεγαλύτερο πάρκο
πρασίνου, απ’ όπου διώξαμε αδέσποτα και καταπατητές,
το καθαρίσαμε, βάλαμε φωτισμό ασφαλείας και τώρα το
απολαμβάνουν Καλαμαριώτες και επισκέπτες. Ακόμη δεν
έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, που θα ξεκαθαρίσει τις χρήσεις γης και θα οδηγήσει στην πλήρη αναμόρφωσή του.

Η Καλαμαριά επιτέλους ανήκει στις έξυπνες πόλεις. Ολοκληρώνεται το έργο της Ψηφιακής Έξυπνης Πόλης, το
οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα στο Δήμο βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή το Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου, η ιστοσελίδα
του κοινωνικού εθελοντισμού, ο ιατρικός φάκελος ασθενή,
το σύστημα της τηλεφροντίδας, το πρόγραμμα 4mycity
και πολλά άλλα. Επιπλέον εκσυγχρονίζουμε το εμπορικό
κέντρο της Καλαμαριάς με το Open Mall, δίνοντας πνοή
στην οικονομία της πόλης μας.

Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος έχουμε

Η προσπάθεια όμως είναι πολυεπίπεδη και δε σταματάει
ποτέ. Αφού προχωρήσαμε στην αποκατάσταση 36 δρό-

Μπορώ να απαριθμήσω κι άλλα έργα, μικρά και μεγάλα, που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν προγραμματιστεί
κι έχουν εγκριθεί. Όλα έχουν ένα σημείο αναφοράς, τη
βελτίωση των συνθηκών της ζωής κάθε πολίτη. Αποδεικνύουμε καθημερινά με τη δουλειά μας, τη δίψα μας να
κάνουμε τον τόπο καλύτερο και την αποτελεσματικότητά
μας, ότι ανήκουμε σε μία γενιά, που οραματίζεται, σχεδιάζει, δημιουργεί.

Κώστα Γιουτίκα
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας

«Επενδύουμε» δυτικά
με ορατά αποτελέσματα
Μια από τις σημαντικότερες και ένα από τα μεγαλύτερα
αναπτυξιακά έργα στην Κεντρική Μακεδονία, είναι οι βάσεις που ήδη βάλαμε για τη μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στο Καλοχώρι, σε οργανωμένο
Επιχειρηματικό Πάρκο.
Μετά από συστηματική προετοιμασία στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και την απαραίτητη
μελετητική επάρκεια, πρόσφατα συνυπογράψαμε με οικονομικούς, παραγωγικούς φορείς και την Αυτοδιοίκηση,
το αίτημα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Οραματιστήκαμε και δημιουργούμε μία πόλη
πράσινη, έξυπνη και φιλική προς τον πολίτη
καθιερώσει την εφταήμερη καθαριότητα, έχουμε ενταχθεί
στο πρόγραμμα για τους υπόγειους κάδους, ενώ η ανακύκλωση έχει γίνει συνείδηση πια στην καθημερινότητα
των πολιτών, γεγονός που μας οδήγησε στην αύξηση
της επανάχρησης. Επίσης έχουμε προμηθευτεί υβριδικά
και ηλεκτρικά οχήματα και θα εγκαταστήσουμε σταθμούς
φόρτισης για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποφυγή
της μόλυνσης του περιβάλλοντος και την καλύτερη οικονομία στα χρήματα των συνδημοτών μας.

Η διάνοιξη της Πόντου (15εκ) για την οποία έχουμε τη δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού, είναι θέμα χρόνου,
καθώς περιμένουμε την έγκριση των απαλλοτριώσεων,
ενώ η μεταμόρφωση Κηφισιάς-Βότση είναι το έργο με
τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, που
ξεπερνάει τα 10 εκ. ευρώ και θα δώσει μια νέα πνοή στους
κατοίκους της. Εννοείται ότι δεν μπορώ να παραλείψω
την πλαζ Αρετσούς, που επιτέλους περνάει στα χέρια του
Δήμου και σύντομα θα μιλάμε για την πραγματική ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό του παραλιακού μετώπου, αφού
μετά το 2013, ο Δήμος αποκτά χρήση έστω σε ένα μέρος

από τα 6,5km ακτογραμμής που ανήκουν σε ΕΤΑΔ, ΤΕΘΑ,
ΤΑΪΠΕΔ κά.

Άρθρο του

Τα σημαντικά βήματα προόδου που υλοποιήθηκαν τα
τελευταία χρόνια είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν,
αποτελούν ουσιαστική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναπαυθούμε σε όσα η χώρα έχει ήδη πετύχει. Δεδομένου
του δύσκολου χειμώνα που έρχεται είναι επιβεβλημένο
να ενταθούν οι ενέργειες της ελληνικής πολιτείας, ώστε
να παγιωθεί το επενδυτικό, αναπτυξιακό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Στην κατεύθυνση
αυτή ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του εθνικού σχεδίου Ελλάδα 2.0, η
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων σε δράσεις που
αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, σε
δράσεις που θα ωφελήσουν ουσιαστικά την περιοχή.

σαμε και υλοποιούμε βήμα, βήμα τις πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις με τις οποίες θα κάνουμε την Καλαμαριά
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη,
αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Και πώς οραματιστήκαμε την πόλης μας; Πράσινη, φιλική
προς τον πολίτη, έξυπνη, μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές για να τον εξυπηρετεί και με αστικές αναπλάσεις
και έργα υποδομών που θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά του.

ματοδότησή του (7 εκ. ευρώ).

Η Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, παρέμενε επί σειρά δεκαετιών η πιο υποβαθμισμένη και παραμελημένη
περιοχή της πόλης με τους κατοίκους της να νιώθουν
ξεχασμένοι, στο περιθώριο. Μια ασφυκτική και άδικη κατάσταση για ένα τόπο…παρεξηγημένο.
Τα μοναδικά πλεονεκτήματα που διαθέτει είναι ικανά, με
την κατάλληλη στήριξη, να προσδώσουν ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική
εξωστρέφεια, «να ξεκλειδώσουν» με σημαντικά οφέλη
την ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού ιστού, την ευημερία
των κατοίκων, αλλά και να ενισχύσουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης ως ιδιαίτερου τουριστικού προορισμού.
Στοχευμένα, με μεθοδική δουλειά και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί παρεμβάσεις κλίμακας, που αλλάζουν την
εικόνα, αποδίδοντας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και τους
ανθρώπους της, τις δυνατότητες και τις προοπτικές που
τους αξίζουν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση στη χώρα, που παράγει περίπου το 15% του
εγχώριου βιομηχανικού ΑΕΠ, και απασχολεί σχεδόν 6.000
εργαζόμενους, σε μια προνομιακή θέση προς το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης, την Εγνατία Οδό και τον ΠΑΘΕ, που
χαρακτηρίζεται από σοβαρή έλλειψη υποδομών, και σειρά προβλημάτων με ισχυρή αντανάκλαση στην καθημερινότητα της λειτουργίας των 880 επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και σε κάθε επενδυτική
τους πρωτοβουλία. Η οργάνωσή της σε Επιχειρηματικό
Πάρκο είναι ο καταλύτης για την ενίσχυση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Επιπλέον, θα δώσει ζωτική
διέξοδο στο υπάρχον επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Έχοντας διαβλέψει νωρίς ότι η δυτική Θεσσαλονίκη, θα
μπορούσε να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης ακμάζουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, κινηθήκαμε εγκαίρως και στη δρομολόγηση των απαραίτητων έργων,
με πόρους της ΠΚΜ και κινητοποιώντας ταυτόχρονα τα
συναρμόδια υπουργεία. Είναι υποδομές , όπως η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του ΟΛΘ με το
δίκτυο του ΟΣΕ και οδικά έργα που διευκολύνουν την
απευθείας πρόσβαση στο Λιμάνι, την Εγνατία Οδό και τον

ΠΑΘΕ, η μελέτη και ολοκλήρωση της Ενωτικής Σίνδου που
θα συνδέει την ε.ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με την ε.ο.
Θεσσαλονίκης- Εδέσσης στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής, η ολοκλήρωση των έργων περί τον Κ16, (Κόμβο
Λαχαναγοράς), η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του
Δενδροποτάμου και περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης
με τον βιολογικό καθαρισμό της Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο,
το οποίο συγχρηματοδοτούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Στο μεταξύ, είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα της επιμονής μας και των συντονισμένων μου παρεμβάσεων από
το 2017, για να τεθεί σε ισχύ, ο ν.4302 που ρυθμίζει τη
λειτουργία του διαμεταφορικού εμπορίου. Σήμερα, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την εκρηκτική ανάπτυξη των
Logistics με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται χωροταξικά στη δυτική
πλευρά της πόλης.
Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιεί την μεγαλύτερη και πιο εμβληματική παρέμβαση
που έγινε ποτέ για την εξυγίανση, αποκατάσταση και
ανάδειξη του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα σε συνεργασία με τους Δήμους σχεδιάζουμε
τα έργα που θα καταστήσουν επισκέψιμη την περιοχή,
θα αναδείξουν τους εντυπωσιακούς οικότοπους και το
Εθνικό Πάρκο Γαλλικού και Αξιού. Το δυτικό παράκτιο μέτωπο είναι το πρώτο τμήμα του παράκτιου μετώπου της
Θεσσαλονίκης, που αποκαθίσταται, ώστε να αποτελέσει
σημείο αναφοράς για την ενοποίηση και ανάπλαση των
40 χιλιομέτρων της παραλίας της Θεσσαλονίκης, από το
Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.
Βαδίζουμε με σχέδιο και σε συνεργασία με όλους τους
φορείς, για να δώσουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το φωτεινό μέλλον που της αξίζει.
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Άρθρο του
Γιάννη Τόσκα
Συγκοινωνιολόγου,
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕΘ ΑΕ

Η πρώτη περίοδος της πανδημίας και ιδιαίτερα η χρονιά του 2020 υπήρξαν απόλυτα καταστροφικές εποχές
για τη «βιομηχανία» των δημόσιων συγκοινωνιών διεθνώς. Εξαιτίας του ιού ο οποίος έπληξε και διαδόθηκε
καθολικά στον πλανήτη, η χρήση των ΔΣ και η επιβατική
κίνηση είχαν, κατά μέσο όρο, πτώση άνω του 50% (στις
μητροπολιτικές περιοχές). Πάντως, με κάμψη διεθνώς
μόλις 6% κατά μέσο όρο, σε πλήθος οχηματοχιλιομέτρων, οι Δημόσιες Μεταφορές παρουσίασαν «ανθεκτικότητα», διατηρώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε
ικανοποιητικό επίπεδο κατά την περίοδο της έξαρσης
της πανδημίας, αλλά με υψηλότατο κόστος για το Δημόσιο, που -στη Θεσσαλονίκη- πλησιάζει πλέον το
75% του λειτουργικού κόστους.. Το παραπάνω σενάριο
συνεχίστηκε ουσιαστικά και κατά το 2021.
Η πανδημία ενίσχυσε, πέραν της -μη σκόπιμης- χρήσης
ιδιωτικών μέσων μετακίνησης, την ποδηλασία, το βάδισμα, τη χρήση άλλων μέσων μικροκινητικότητας (μοτοποδήλατα, πατίνια αυτοκινούμενα ή ηλεκτρικά) αλλά
και την επικοινωνία και εργασία εξ αποστάσεως κ.ά. Τέτοια φαινόμενα θα εξακολουθούν να τροποποιούν τις
σύγχρονες τάσεις κινητικότητας σε σταθερή βάση.
Τον Μάρτιο του 2022, μετά από δειλά βήματα ανάκαμψης, σε πολλές μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης
εμφανίζονταν πλέον υστέρηση 30%-35% περίπου στα
κύρια μεγέθη (επιβατική κίνηση και έσοδα δημοσίων
συγκοινωνιών), σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2019.
Η κάμψη της χρήσης των ΜΜΜ εξαιτίας του φόβου της
μετάδοσης του κορωνοϊού σε συνθήκες συνωστισμού
παραμένει σημαντική. Οι περισσότεροι αναμένουν

Άρθρο του
Σπύρου Σταματάκη
Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
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Το μετέωρο βήμα της αστικής
κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη
και τοπικό επίπεδο στη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής
ανακούφισης, βιώσιμης κινητικότητας και αστυνόμευσης, η διατήρηση ενός δικτύου και του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φιλοσοφία της δεκαετίας του 1970,
το έλλειμμα αποφασιστικής θεσμικής ανασυγκρότησης
και θωράκισης των φορέων (Αρχής Μεταφορών, παρόχων υπηρεσιών, παρόχων συγκοινωνίας κ.ά.). Για όλα
αυτά, μαζί και με τη ντροπιαστική αποφυγή πληρωμής
του κομίστρου στη Θεσσαλονίκη (που αγγίζει το 50%)
φταίμε όλοι μαζί.. Ό,τι και αν συμβαίνει, η Ευρώπη (και
όχι μόνο) γεμάτη προκλήσεις βιώσιμης κινητικότητας,
τρέχει με ταχύτητες που μας αφήνουν πίσω και μας
απομονώνουν… Ας τρέξουμε.., μήπως προκάνουμε κι
εμείς!
ανάκαμψη (στα επίπεδα του 2019) μέσα στο έτος 2024
ή και αργότερα (βλ. Ελλάδα και, κυρίως, Θεσσαλονίκη).
Η χρήση (μερίδιο αγοράς) των αστικών λεωφορείων
στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπερνά πλέον το 20-24% του
συνολικού πλήθους των καθημερινών μετακινήσεων,
έναντι του 35% που είχε φτάσει προ εικοσαετίας. Όλα
αυτά, μολονότι το οικονομικό κόμιστρο αλλά και το
εκτεταμένο δίκτυο στάσεων (πλήθους άνω των 3700
συνολικά στη Μητροπολιτική Ενότητα) και γραμμών
αστικής συγκοινωνίας (μήκους άνω των 1500 χλμ) θεωρητικά είναι ευνοϊκά στοιχεία για τη χρήση τους και τις
μετεπιβιβάσεις.
Τί δεν είναι, λοιπόν, ευνοϊκό;; Απαριθμούμε: η μη ύπαρξη (ακόμη) σύγχρονων, εξυπηρετικών και «καθαρών»
μέσων σε σταθερή τροχιά, η «πλούσια» και σταθερή
απαξίωση του τροχαίου υλικού και των υποστηρικτικών
υποδομών, η χρόνια υστέρηση και ατολμία σε κεντρικό

Κόμβος ανάπτυξης για
την Βόρεια Ελλάδα ο δήμος Δέλτα
ρεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη μέσα από την αναβάθμιση
της περιοχής, δηλαδή των υποδομών της περιοχής που
σήμερα είναι ανύπαρκτες. Για αυτό και είναι τόσο σημαντική η απόφαση αυτή να μετατραπεί σε Επιχειρηματικό
Πάρκο και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους.

Με την πρόσφατη τεράστια εξέλιξη του αιτήματος της
μετατροπής της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Καλοχωρίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης ο δήμος
Δέλτα έρχεται στο επίκεντρο άλλης μιας διαδικασίας που
μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά την περιοχή.
Το Καλοχώρι που φιλοξενεί αυτή την στιγμή εκατοντάδες
επιχειρήσεις, είναι σε κακό χάλι και όσοι έχουν την ατυχία
να περνάνε από εκεί τις ημέρες που βρέχει μπορούν να
το βεβαιώσουν.
Όμως παράλληλα το Καλοχώρι έχει μια τεράστια δυναμική στον κλάδο των μεταφορών και των logistics που μπο-

Η χρήση (μερίδιο αγοράς)
των αστικών λεωφορείων
στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπερνά πλέον το 20-24% του συνολικού πλήθους των καθημερινών μετακινήσεων, έναντι
του 35% που είχε φτάσει προ
εικοσαετίας

Ορθώς ο δήμαρχος Δέλτα θέτει θέμα έκτακτης χρηματοδότησης για να υποστηριχθούν οι υποδομές μέχρι να
φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο και ορθώς θα πρέπει να
γίνει προσεκτική δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους
σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της, οι υποδομές της και τα πλεονεκτήματα της είναι
συνυφασμένα με το Καλοχώρι άλλα και με την ΒΙΠΕ της
Σίνδου.
Η ΒΙΠΕ της Σίνδου ενώ υπάρχει ζήτηση δεν έχει διαθέσιμα οικόπεδα, οπότε θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η
επέκταση της, ενώ εσχάτως φαίνεται ότι και η ΕΤΒΑ έχει
καταλάβει ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της
προς τις επιχειρήσεις.
Ακόμα θα πρέπει σε μια εποχή μεγάλης κινητικότητας να

ξαναδούν οι ιθύνοντες μια πρόταση πολύ καλή που είχε
γίνει για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κτιρίων που
μένουν ως άδεια κελύφη και ρημάζουν εντός της ΒΙΠΕ.
Από την δική μου πλευρά και του οργανισμού του οποίου
έχω την τιμή να προΐσταμαι, της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Δέλτα θα πρέπει
να τονίσω ότι επετύχαμε αυτό που φαντάζει αυτονόητο για τον δημότη της Θεσσαλονίκη, να έχει καθαρό και
ασφαλές νερό για κατανάλωση και χρήση. Αυτό το αυτονόητο δεν ήταν μέχρι πρότινος εξασφαλισμένο για την
δημοτική ενότητα του Αξιού, όμως πλέον μετά από δεκαετίες καταφέραμε να βάλουμε το έργο αυτό σε τροχιά
υλοποίησης, με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του
και την παράδοση του, τους επόμενους μήνες.
Γενικά θα ήθελα να σημειώσω ότι σε ένα τόσο σημαντική
χρονική συγκυρία η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη
χρειάζεται πρωτοβουλίες και δράσεις για να μην μείνει
εκτός των εξελίξεων. Είναι όμως προφανές ότι αυτή η
αναπτυξιακή κίνηση που απαιτούν οι καιροί μας περνά
μέσα από τον δήμο Δέλτα.
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Άρθρο του

Θανάση Γλαβίνα

Διευθυντή ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Άρθρο του

Η Θεσσαλονίκη ναυαρχίδα
της ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα
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Σίμου Δανιηλίδη

Τολμηρές αποφάσεις
για ισόρροπη ανάπτυξη…
των περιφερειών τους και των τοπικών κοινωνιών.
Δυστυχώς, το κεντρικό πολιτικό σύστημα ακολουθεί
τον δικό του παράλληλο δρόμο χωρίς καμιά προσπάθεια σύγκλισης, αγνοώντας πλήρως τις θέσεις
και τις προτάσεις της Τ.Α., από την οποία στερεί μερίδιο συμμετοχής στην ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη για τη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να παραμένει ένα
απατηλό όνειρο αλλά μια σειρά καθημερινών ενεργειών και συνεργειών με σκοπό την ανάδειξη της πόλης και της περιοχής της
Μητροπολικής Θεσσαλονίκης με τους περιφερειακούς της Δήμους ως μιας ιδανικής περιοχής για διαβίωση, έρευνα, παραγωγή, επιχειρηματική δράση και αναψυχή

Διαχρονικά σπουδαία, τόσο από άποψη στρατηγικής
όσο και οικονομικής θέσης, η Θεσσαλονίκη, αστικός
ιστός και περιφέρεια ως ένα ενιαίο κέντρο, αποτελεί
περιοχή ιδιαίτερου βάρους για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά
και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Δεκαετίες
τώρα κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση, προτείνουν
δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας δίνοντας σαφώς έμφαση στη Θεσσαλονίκη. Τα
αποτελέσματα ωστόσο δε δικαιώνουν τις προθέσεις και
η ανάπτυξη παραμένει ζητούμενο σε μία περιοχή που
δείχνει στάσιμη και αδύναμη να ακολουθήσει τις ράγες
της ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, αν και η χώρα στο σύνολό της
παρουσίασε αρνητικά οικονομικά στοιχεία την τελευταία δεκαετία, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την
Βόρεια Ελλάδα γενικότερα οι δείκτες είναι πάντα πιο
αρνητικοί συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανά-

γκη την υλοποίηση και ολοκλήρωση μεγάλων εμβληματικών έργων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη
της ενώ θα αποτελέσουν και σε, ψυχολογικό επίπεδο,
μία ένεση αισιοδοξίας σε μία περιοχή συμβιβασμένη
με τη στασιμότητα και την αδυναμία ανατροπής κατεστημένων ιδιοτροπιών και χαμηλών προσδοκιών.
Είναι αναμφισβήτητα προς τη θετική κατεύθυνση τόσο
η ολοκλήρωση του μετρό, που θα δώσει τεράστια ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης ενώ θα
δώσει και σημαντική διέξοδο στην εύκολη πρόσβαση
από και προς την πόλη στους περιφερειακούς Δήμους
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης -κάτι ανάλογο απαιτείται
άμεσα και για τη δυτική Θεσσαλονίκη- όσο και η προκήρυξη σημαντικών έργων όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ,
ο προβλήτας 6 του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το Μητροπολικό Πάρκο Παύλου Μελά καθώς και το Μουσείο
του Ολοκαυτώματος.
Τα παραπάνω αποτελούν υποδομές που μπορούν να
συμβάλουν στην αλλαγή του αποτυχημένου μοντέλου
ανάπτυξης και να δώσουν μία ικανή ώθηση. Περαιτέρω
η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι της Δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι την ανατολική
Θεσσαλονική και το Αγγελοχώρι, μαζί με το Τεχνολογικό Πάρκο στην περιοχή της Περαίας, αν και μακρόπνοα
σχέδια, απαιτούν άμεσες ενέργειες υλοποίησης και δημιουργικής προοπτικής για μία περιοχή διψασμένη για
υποδομές και αναπτυξιακά υλοποιήσιμα έργα.

Η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει όλα τα εφόδια και την
προοπτική να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της ανάπτυξης
σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έρευνα, βασισμένη σε ένα
άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό από τα
τρία Πανεπιστήμια της περιοχής, μονάδες παραγωγής
στις βιομηχανικές ζώνες αλλά και μικρότερες παραγωγικές δραστηριότητες, κυρίως του πρωτογενή τομέα την
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και τουρισμός
όλο τον χρόνο, αποτελούν τρία μεγάλα στοιχήματα. Η
Θεσσαλονίκη πρέπει να επενδύσει στην προσέλκυση
νέων κατοίκων, τόσο για την εργασία σε μερικές από
τις μεγάλες πολυεθνικές που εγκαθίστανται στην περιοχή, όσο και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα να ζουν σε μία παραθαλάσσια μεσογειακή
περιοχή με αυξημένη ποιότητα ζωής και θετικό χαρακτήρα. Παράλληλα είναι δεδομένο και ήδη καταγράφεται, η ανάπτυξη της αγοράς των ακινήτων μέσα από
τέτοιες δράσεις με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της
περιοχής.
Η ανάπτυξη για τη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να παραμένει ένα απατηλό όνειρο αλλά μια σειρά καθημερινών
ενεργειών και συνεργειών με σκοπό την ανάδειξη της
πόλης και της περιοχής της Μητροπολικής Θεσσαλονίκης με τους περιφερειακούς της Δήμους ως μιας ιδανικής περιοχής για διαβίωση, έρευνα, παραγωγή, επιχειρηματική δράση και αναψυχή. Οι προκλήσεις είναι
μεγάλες και δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστερήσεις και υποχωρήσεις.

Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ

Κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον προγραμματισμό των έργων για το Ταμείο Ανάκαμψης, στον
οποίο οι δήμοι δεν έχουν συμπεριληφθεί επαρκώς,
αφού η κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατημένη.
Σχεδόν μόνη της σχεδίασε και κατένειμε τα κονδύλια σε κατευθύνσεις περιορίζοντας στο ελάχιστο τη
συμμετοχή της Τ.Α., αντί η τελευταία να έχει ενεργό
ρόλο συνδιαμορφωτή αυτού του προγράμματος.

Η 86η ΔΕΘ είναι προ των πυλών και η Θεσσαλονίκη
είναι έτοιμη να αποτελέσει για μια ακόμη φορά διεθνές και παγκόσμιο επίκεντρο της οικονομίας και
της ανάπτυξης. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει μόνο
μια φορά τον χρόνο και για ελάχιστες ημέρες, αφήνοντας στη σκιά την αποβιομηχάνιση και τον οικονομικό μαρασμό της βόρειας Ελλάδας γενικότερα,
και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης.
Κάθε χρόνο ανελλιπώς, εξαιρουμένης της περιόδου
της πανδημίας, οι μεν επιχειρήσεις προβάλλουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ο δε πολιτικός κόσμος, προεξάρχοντος του κυβερνητικού, επιδίδεται
σε ανακοινώσεις και εξαγγελίες περί την ανάπτυξη
της χώρας και της Θεσσαλονίκης.
Τί συμπεράσματα, άραγε, μπορούν να αναχθούν
από τον απολογισμό των τελευταίων χρόνων; Ποιο
είναι το ισοζύγιο της σύγκρισης μεταξύ εξαγγελθέντων και υλοποιηθέντων -ή, έστω, δρομολογηθέντων- έργων, υποδομών και προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα; Άραγε, πόσα από αυτά τα
υπεσχημένα προωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν;
Σ’ αυτό το ασαφές και εν πολλοίς θολό τοπίο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει σταθερά παρούσα με
προτάσεις και διεκδικήσεις. Οι δήμοι είναι αυτοί που
ξέρουν καλύτερα από όλους τις πραγματικές ανάγκες

Η περιφέρεια, με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα,
μπορεί να αποτελέσει τη μήτρα που θα γεννήσει την
ανάπτυξη. Αρκεί να υπάρξει ο κατάλληλος ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ή μάλλον επανασχεδιασμός,
να δοθούν ευκαιρίες, να υποστηριχθεί με υποδομές
και έργα, και βεβαίως να δοθεί ρόλος στους δήμους.
Από καιρού εις καιρόν γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων
και πολλών εξαγγελιών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αλλά η κατάσταση
στην πόλη της Θεσσαλονίκης παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη και κάποια μεγάλα έργα, όπως είναι το
μετρό, ακολουθούν τέτοιους ρυθμούς που στο τέλος
οι πολίτες ξεχνούν πότε ξεκίνησαν!
Από την άλλη υπάρχει και ο ΟΑΣΘ που μόνο καλές
υπηρεσίες στους πολίτες δεν προσφέρει, και η επίλυση των προβλημάτων μεταφέρεται στον χρόνο.
Ακόμη και για την υπερυψωμένη περιφερειακή οδό
(FlyOver) είναι αμφίβολη η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ενώ ήταν, είναι και θα είναι μεγαλύτερης
αναγκαιότητας και προτεραιότητας η κατασκευή της
νέας εξωτερικής περιφερειακής, όταν μάλιστα υπάρχουν σε προχωρημένο στάδιο μελέτες.
Η επιστροφή στην πολυπόθητη και ισόρροπη ανάπτυξη, που θα καταπολεμήσει και την τεράστια ανεργία της περιοχής, θα έρθει μόνο μέσα από τολμηρές
αποφάσεις, με επενδύσεις και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Ενδεικτικά, τέτοιοι βασικοί άξονες είναι:
• Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μεταφορικού
δικτύου, που δεν θα περιορίζεται στα στενά όρια του
αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά

θα λειτουργεί σε συνδυασμό με κάθε μέσο μαζικής
μεταφοράς. Έτσι, το μετρό: α) να ολοκληρωθεί και
να λειτουργήσει τάχιστα, β) να επεκταθεί από το αεροδρόμιο και τη Θέρμη μέχρι και τη Σίνδο (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ,
ΒΙΠΕΘ), γ) να προωθηθεί άμεσα η γραμμή από την
πλατεία Δημοκρατίας προς τις δυτικές συνοικίες και
δ) να προωθηθεί άμεσα νέα γραμμή ακολουθώντας
τον οδικό άξονα Πλατεία Δημοκρατίας-Νεάπολη-Συκιές-Πεύκα-Ασβεστοχώρι-Χορτιάτης.
• Η «επανασύσταση» του ΟΑΣΘ με τη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου δικτύου αστικών γραμμών με
έμφαση σε σύγχρονα και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία,
με ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α. και των άλλων
κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.
• Η προώθηση προαστιακού και περιαστικού σιδηροδρόμου για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με όλες
τις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, και της πλήρους αξιοποίησης της θαλάσσιας
αστικής συγκοινωνίας.
• Ο επανασχεδιασμός της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής με ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης των επενδύσεων σε νέα προϊόντα,
αξιοποιώντας ορθολογικά τον υδάτινο πλούτο της
Κεντρικής Μακεδονίας.
• Ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα
αξιοποιεί όλο το πλαίσιο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, όμως, και η πιο γενναία απόφαση που πρέπει να ληφθεί, είναι μια: η
μεταφορά της ΔΕΘ εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση της χωροθέτησής
της στα όρια της Σίνδου. Το θέμα για την Τ.Α. παραμένει ανοιχτό και πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν
οι διαδικασίες και οι μελέτες για την κατασκευή του
νέου μεγάλου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου
για τη διεκδίκηση της ΕΧΡΟ.
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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Άρθρο του
Θόδωρου Καράογλου
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Η Θεσσαλονίκη στη
σωστή πλευρά της ιστορίας
νίων» και σταδιακά μετατράπηκε στην «Πρωτεύουσα
των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων». Μέχρι πριν τρία
χρόνια έμοιαζε νικημένη από τις δυνάμεις της μιζέριας, παραδομένη στις «ορέξεις» της μικροπολιτικής
διαμαρτυρίας και της στείρας αντίρρησης. Ωστόσο,
μετά τις εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2019, έκλεισε ο
κύκλος των χαμένων ευκαιριών και άνοιξε εκείνος των
μεγάλων προοπτικών. Γιατί, στην πόλη μας, ποτέ στο
παρελθόν δεν δρομολογήθηκε με τέτοια συνέπεια και
αποτελεσματικότητα, παρόμοιος όγκος παρεμβάσεων
που αλλάζουν την όψη της και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Ως Θεσσαλονικιός γνωρίζω πολύ καλά πόσο έχουμε
ταλαιπωρηθεί ολόκληρες δεκαετίες από διαρκείς υποσχέσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και πόσο απογοητευτήκαμε από όσα μας έταξαν αλλά παρέμειναν
στη σφαίρα των εξαγγελιών. Χάσαμε χρόνο, χάσαμε
ευκαιρίες, κοντέψαμε να χάσουμε την ίδια μας την πόλη
η οποία μετατράπηκε σε απέραντη… λαμαρινούπολη
από τα εργοτάξια που στήθηκαν σε κάθε άκρη της για
έργα που ενώ ξεκινούσαν πανηγυρικά εν τούτοις δεν
είχαν σαφή χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη ουδέποτε δικαιολόγησε
πραγματικά τον τίτλο της «Μητρόπολης των Βαλκα-

Άρθρο του
Παναγιώτη Καλακίκου
Δημάρχου Σουφλίου

Η αναπτυξιακή
πορεία στο Δήμο
Σουφλίου αξιοποιώντας
χρηματοδοτικά
εργαλεία.

Με μεθοδική και σκληρή δουλειά, αλλά και ισορροπία
ανάμεσα στο ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα, η
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει τέλος σε εκκρεμότητες
δεκαετιών υλοποιώντας ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα κομβικών έργων υποδομής που βοηθούν τη
Θεσσαλονίκη να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια. Έτσι αναβαθμίζεται σε σύγχρονο ευρωπαϊκό
κέντρο που αφήνει οριστικά και αμετάκλητα πίσω του
την εποχή των μουσαμάδων και των επαναλαμβανόμενων εξαγγελιών, καθώς μεταμορφώνεται σε σύμβολο
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει η πατρίδα
μας.
Εν μέσω αυτής της κοσμογονικής αλλαγής που συντελείται, με όχημα την αλήθεια και την κοινή λογική, οι
Θεσσαλονικείς διαπιστώνουν καθημερινά τα οφέλη της
προόδου αφού τα λόγια μετουσιώνονται σε χειροπιαστές πράξεις.

Η κατασκευή του Fly Over, η ολοκλήρωση της βασικής
γραμμής του Μετρό έως το τέλος του 2023, το νέο σύγχρονο αεροδρόμιο, η οδική σύνδεση ΟΛΘ-ΠΑΘΕ, οι
εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας του Αλιάκμονα,
η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων Θεσσαλονίκη-Κασσάνδρα και Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος, η κατασκευή του
νέου οδικού άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, η δημιουργία προαστιακών γραμμών που θα εξυπηρετούν τη
δυτική πλευρά της πόλης και το Τεχνολογικό Πάρκο
«Thess Intec» στο Δήμο Θερμαϊκού, σε συνδυασμό με
την κατασκευή 17 υπερσύγχρονων βιοκλιματικών και
ενεργειακά αναβαθμισμένων σχολείων στους Δήμους
Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη,
Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Καλαμαριάς, αποτελούν την έμπρακτη
απόδειξη ότι ποτέ ξανά στην πόλη μας δεν έγιναν τόσα
πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Όλα τα παραπάνω έργα που υλοποιούνται αφορούν
στην καθημερινότητα. Είναι έργα που διαχέονται σε όλη
την κοινωνία και αυτό συνεπάγεται ανάπτυξη για όλους.
Πλέον η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη σωστή πλευρά της
ιστορίας μιας και δεν αφήνει τις ευκαιρίες να πηγαίνουν
χαμένες! Άλλωστε, όπως ισχύει στη ζωή, έτσι και στην
πολιτική, η χαμένη στιγμή δεν ξανάρχεται. Γι’ αυτό οι
Θεσσαλονικείς μπορούμε πλέον ανακουφισμένοι να
μιλούμε για το σήμερα και το αύριο και όχι για το χθες
που μας ενοχλούσε.

Η αξιοποίηση κάθε δυνατού
ευρωπαϊκού και εθνικού
χρηματοδοτικού
εργαλείου έχει φέρει έως σήμερα
εγκρίσεις ύψους 49 εκ. ευρώ
που στοχεύουν στην αναβάθμιση όλων των απαρχαιωμένων υποδομών και στη δημιουργία νέων

Άρθρο του
Ιωάννη Κατσογιάννη
Προέδρου Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας & Προέδρου Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Από σύστασης του Καλλικράτη πολλοί Ο.Τ.Α. όπως και ο
Δήμος Σουφλίου έρχονται αντιμέτωποι με καθημερινές
προκλήσεις που δημιουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το βασικό ζητούμενο άσκησης πολιτικής για τον Δήμο
Σουφλίου είναι η επιλογή της ισόρροπης αναπτυξιακής
προοπτικής στην πράξη για όλους τους οικισμούς.

Η αναβάθμιση της διαδημοτικής οδοποιίας στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου σε ένα ομολογουμένως άκρως
επικίνδυνο οδικό δίκτυο αποτέλεσε την αρχή, ώστε οι
Δημότες να μετακινούνται με ασφάλεια σε μια περιοχή
απομακρυσμένη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες τη

χειμερινή περίοδο. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης του Σουφλίου που εντός ολίγου ξεκινά, στοχεύει στην
θωράκιση και προστασία της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στο παρελθόν.
Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που ξεκίνησαν και συνεχίζονται κινούνται στο
πεδίο των ευρωπαϊκών οδηγιών και των πράσινων αποτυπωμάτων, εναρμονίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τον
Δήμο Σουφλίου με το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβαλλοντικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα λειτουργική και
οικονομική που συντελείται με την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν την απάντηση και λύση στο
δυσμενές διεθνές ενεργειακό και οικονομικό περιβάλλον.
H αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εντός των οικισμών αποτελεί έναν άλλο
παράγοντα ενεργειακής και οικονομικής εξοικονόμησης
προς όφελος των πολιτών με παράλληλη αλλαγή όψης
και ασφάλειας που θα δημιουργηθεί στους οικισμούς τις

Η ευρεσιτεχνία, ή αλλιώς πατέντα, είναι ένα αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης που δίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα στον εφευρέτη μιας μεθόδου, διαδικασίας, ουσίας
ή μηχανισμού. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα απαγορεύει σε άλλους να χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη
μέθοδο, ουσία ή μηχανισμό χωρίς την άδεια του κατόχου
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται η καινοτομία και μπορεί στη συνέχεια το κατοχυρωμένο προϊόν να αξιοποιηθεί εμπορικά και να αποδόσει τα οφέλη της αξιοποίησης
στον εφευρέτη. Η διαδικασία αυτή είναι βασική και για να

νυκτερινές ώρες.
Η αξιοποίηση της ιστορίας, του φυσικού πλούτου και τις
προοπτικές που εκ των πραγμάτων αυτές οι παράμετροι
δημιουργούν, κατέστησαν το Σουφλί μέχρι σήμερα τον
μοναδικό εν Ελλάδι προορισμό που διακρίθηκε και βραβεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού με το
σήμα του Καλύτερου Τουριστικού Χωριού (Best Tourism
Village). Η εξωστρέφεια και οι προοπτικές δυναμικής ανόδου των μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή
έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται, δημιουργώντας παράλληλα μια άλλη συνθήκη στην τοπική οικονομία.
Παράλληλα, η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής με την εκπαίδευση, η συγκράτηση των νέων ανθρώπων και προσέλκυση και άλλων με δημιουργία επαγγελματικών διεξόδων οδήγησαν στην διεκδίκηση Δημοσίου
ΙΕΚ και κάπως έτσι με το δημοσιευμένο

Ο ρόλος της Ελληνικής Ακαδημίας
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην
τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδος

επέλθει ανάπτυξη στη χώρα στην οποία παράγεται η εκάστοτε καινοτομία. Στην Ελλάδα έχει πλέον αναγνωρισθεί
ότι υστερούμε σε αριθμό κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών
σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι πιο
αναπτυγμένες από εμάς και η πλειοψηφία πλέον αναγνωρίζει, ότι η επιπλέον ανάπτυξη που επιζητείται στη χώρα
μας μπορεί να έρθει κυρίως μέσα από την ανάπτυξη της
καινοτομίας, της σύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων
με τη βιομηχανία και την ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών
και start ups, οι οποίες θα αποσκοπούν στην μεταφορά
της τεχνολογίας από την έρευνα στην αγορά.

Η πόλη μας χρειαζόταν ειλικρίνεια και στέρεες αναπτυξιακές βάσεις. Της τα προσφέρουμε απλόχερα, με αποτέλεσμα να μιλούμε -επιτέλους- για τη Θεσσαλονίκη
του 2030.

Η αξιοποίηση κάθε δυνατού ευρωπαϊκού και εθνικού χρηματοδοτικού εργαλείου έχει φέρει έως σήμερα εγκρίσεις
ύψους 49εκ. ευρώ που στοχεύουν στην αναβάθμιση όλων
των απαρχαιωμένων υποδομών και στη δημιουργία
νέων.
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Σε αυτό το σημείο, έρχεται να αναδειχθεί ο κομβικός ρόλος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΕΑΒΙ), η οποία έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση και
πιστοποίηση των πρώτων συμβούλων ευρεσιτεχνίας
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 Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ),
με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στα τέλη του 2021 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα του 2022.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν, μετά από υποβολή αίτησης και αξιολόγηση, επίλεκτα στελέχη και επιστήμονες

που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, όπως γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανίες με τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητές και
μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Στα
μέσα Ιουνίου 2022 μετά από πρόσκληση του προέδρου
της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής για θέματα
έρευνας και τεχνολογίας, Βουλευτού Επικρατείας κυρίου
Χρήστου Ταραντίλη, παρουσίασα αναλυτικά τις δράσεις
και πρωτοβουλίες της ΕΑΒΙ και ανέλυσα στους βουλευτές
τα μελλοντικά μας σχέδια και στόχους για την επόμενη
χρονιά.
Η κυριότερη δράση που προγραμματίζεται είναι η έναρξη
του διετούς προγράμματος σπουδών, που θα εκπαιδεύσει και θα οδηγήσει στη τη λήψη του πτυχίου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, μετά από επιτυχή
εξέταση των υποψηφίων συμβούλων.
Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας αναμένεται
να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις στα τμήματα έρευνας
και ανάπτυξης των βιομηχανιών που παράγουν καινοτόμα προϊόντα όπως και στα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων
της χώρας μας και θα μπορέσουν να δώσουν γνώσεις
και συμβουλές στους εφευρέτες για την κατοχύρωση των
εφευρέσεων τους, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για την
εμπορική αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων. Είναι
βαθιά η πεποίθηση μου ότι, πολύ σύντομα, θα δούμε θεαματικά αποτελέσματα στους τομείς αυτούς, με άμεσες και
έμμεσες θετικές επιδράσεις στην Ελληνική κοινωνία και
κυρίως στους νέους επιστήμονες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας.
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Το αύριο θα είναι δίκαιο για
όλους με ευκαιρίες για όλους
δύο κρίσεις άμεσα αντανακλαστικά έχοντας διαθέσει
πάνω από 50 δισεκατομμύρια για την ανακούφιση
των ελληνικών νοικοκυριών, τη στήριξη των επιχειρήσεων, των αγροτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η 86η ΔΕΘ έρχεται να δηλώσει τη διαχρονική παρουσία της και τη συνεισφορά της στην οικονομική
ζωή του τόπου. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
συνεχίζει να υπηρετεί πιστά τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της. Η φετινή διοργάνωση λαμβάνοντας
υπόψη τη σπουδαιότητα της προσέγγισης της χώρας μας σε νέες αγορές υποδέχεται φέτος, μέσα
από το θεσμό της τιμώμενης χώρας, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα ενισχύοντας έτσι τους ιστορικούς
δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.
Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία. Μετά
από 2,5 χρόνια όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές της
από παγκόσμια κρίση που προκάλεσε η πανδημία
του κορωνοιού, σήμερα η κρίση στον τομέα της
ενέργειας λόγω της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δοκιμάζει ξανά τις ευρωπαϊκές
οικονομίες. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε και στις
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Θεσσαλονίκη
και ανάπτυξη,
έννοιες
ταυτόσημες

Η Ελλάδα σήμερα αλλάζει, είναι μία άλλη Ελλάδα.
Εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη, μεγάλη πτώση της
ανεργίας που ήδη μειώθηκε 3 μονάδες από πέρυσι και 5 μονάδες από το 2019. Η ελληνική κοινωνία
και οι επιχειρήσεις έχουν πλέον απαλλαγεί ή ελαφρυνθεί από σειρά φόρων που είχαν επιβληθεί στη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι πληρώνουν λιγότερες
ασφαλιστικές εισφορές και σχεδόν όλοι χαμηλότερο
ΕΝΦΙΑ. Αυξήθηκε δύο φορές ο κατώτατος μισθός και
αντίστοιχα τα επιδόματα ανεργίας ενώ στηρίχθηκαν
αποφασιστικά οι κοινωνικά αδύναμοι συμπολίτες
μας.
Η ανάταξη, όμως, της χώρας δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε εύκολη. Πολύ περισσότερο καθώς επιτεύχθηκε εν μέσω αλλεπάλληλων προκλήσεων και
εντάσεων. Οι μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο,
οι προκλητικές και επιθετικές ενέργειες των γειτόνων
μας. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες βαδίσαμε
με τη βεβαιότητα της συνέπειας και του αποτελέσματος. Θωρακίσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύσαμε τη διπλωματική θέση της χώρας με τη σύναψη σημαντικών διακρατικών συμφωνιών. Βάλαμε
σε νέα τροχιά την Δημόσια Παιδεία και την Υγεία.
Ψηφιοποιήσαμε το κράτος και απλουστεύσαμε τη
ζωή των πολιτών που βασανίζονταν από τη γραφειοκρατία. Εκκινήσαμε ή ξεκινήσαμε δεκάδες δημόσια
έργα που είχαν βαλτώσει.

Σε αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες που οι αγορές ψάχνουν τον «αδύναμο κρίκο» η θέση της χώρας ενισχύεται. Η 20η Αυγούστου ήταν μία ιστορική ημέρα
για την Ελλάδα, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Η
χώρα μας, κλείνοντας ένα δωδεκαετή κύκλο που
έφερε πόνο και διχασμό στην ελληνική κοινωνία,
εξήλθε από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας.
Η 20η Αυγούστου σηματοδότησε το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους. Η τελευταία τριετία απάντησε στην πράξη στα διδάγματα που πήραμε όλοι μας τα χρόνια των μνημονίων.
Στα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν ο ελληνικός
λαός υπέφερε πολλά και χάρη στις δικές του θυσίες η
Πατρίδα μας στάθηκε ξανά στα πόδια μας.
Γι΄αυτό και ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που
δημιουργείται θα αξιοποιηθεί στο σύνολό του προς
όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και από το βήμα
της 86ης ΔΕΘ αναμένονται σημαντικές εξαγγελίες
από τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Μεταξύ άλλων, για την αύξηση του κατώτατου μισθού
και αντίστοιχα του επιδόματος ανεργίας, την αύξηση
των συντάξεων μετά από 12 χρόνια που παραμένουν «παγωμένες, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η παροχή νέας «επιταγής ακρίβειας» για
τους πιο ευάλωτους. Ενώ αναμένονται σημαντικές
ανακοινώσεις για την προσφορά φθηνότερης στέγης στους νέους, ένα σημαντικό ζήτημα που προβληματίζει τα νέα ζευγάρια.

εφησυχασμοί και αυταρέσκειες.
Η Θεσσαλονίκη βαδίζει το δρόμο της εξωστρέφειας και
εξελίσσεται σε κόμβο καινοτομίας κι επενδύσεων, χτυπώντας ως η καρδιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα έργα
υποδομής, που λίμναζαν για χρόνια σε κάποιο συρτάρι,
ήδη δρομολογούνται και επενδυτικοί κολοσσοί επιλέγουν
την πόλη, δημιουργώντας πολλές και καλές νέες θέσεις
εργασίας.
Από τη μηδαμινή ωριμότητα για πολλά έργα, περνάμε
στην άμεση υλοποίησή τους. Από τα κάλπικα «εγκαίνια
του μουσαμά» στο μετρό της Θεσσαλονίκης, φτάνουμε
στην ολοκλήρωση του 90% του έργου, με γνώμονα το
σεβασμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας της πόλης. Το δόγμα «και μετρό και αρχαία» πέτυχε
στην πράξη, ενώ ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες δοκιμαστικές
διαδρομές των συρμών. Από τον απαξιωμένο ΟΑΣΘ,
περνάμε σε πιο δυναμικές αστικές συγκοινωνίες, αλλά
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Η κυβέρνηση της ΝΔ, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, απέδειξε ότι επιλέγει το δύσκολο δρόμο της συνέπειας, της
σκληρής δουλειάς και των μεγάλων έργων. Αντιθέτως,
κάποιοι άλλοι επί χρόνια επέλεξαν τα ανούσια ευχολόγια,
καταδικάζοντας την πόλη σε μόνιμη στασιμότητα. Εμείς,
μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους πολίτες και να
τους πούμε «Το είπαμε, το κάναμε». Παρόλ’ αυτά, η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής και δεν επιτρέπονται

έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας μέχρι τον τελικό στόχο, που πρέπει να είναι η ποιοτικότερη καθημερινότητα
του πολίτη. Η ανάπτυξη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
είναι πλέον εμφανής, με τη διασύνδεσή του με το οδικό
και σιδηροδρομικό δίκτυο να προχωρεί, ενώ ταυτόχρονα
συνεχίζονται τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα στον έκτο
προβλήτα, καθιστώντας την πόλη σπουδαίο διαμεταφορικό και εμπορευματικό κέντρο των Βαλκανίων. Η Περιφερειακή οδός αναβαθμίζεται με Flyover, χωρίς διόδια, με
νέες σήραγγες και κόμβους, κάνοντας τις μετακινήσεις των
πολιτών ταχύτερες.
Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς ο σχεδιασμός για το νέο
τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας THESS-INTEC, ενώ μπαίνουν ήδη οι βάσεις για την μετατροπή της ΑΒΣ Καλοχωρίου και του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου, σε εξυγιασμένα
επιχειρηματικά πάρκα. Στο στρατόπεδο Παύλου Μελά ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για τη μετατροπή του σε μητροπολιτικό πάρκο, ενώ δρομολογείται η κατασκευή του νέου

Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία
χρόνια έχει δείξει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον
τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Την τριετία που προηγήθηκε της Πανδημίας η περιφέρεια μας αποτέλεσε
την πρωταθλήτρια σε αφίξεις ξένων τουριστών με αξιοσημείωτα οικονομικά μεγέθη που φτάσαν τα 2.8 δις
ευρώ εισπράξεις κατά το έτος 2019.
Φέτος μάλιστα φαίνεται ότι θα έχουμε πλήρη ανάκτηση
του χαμένου εδάφους με πρόβλεψη να φτάσουμε αν
όχι και να ξεπεράσουμε τα οικονομικά μεγέθη του 2019.
Ποια είναι όμως η προοπτική από εδώ και στο εξής ;
Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο για 12 μηνο
τουρισμό αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά που θα μας
επιτρέψουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πρώτα από
όλα η ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδομών μας.
Ήδη ο καινούριος τερματικός σταθμός του αεροδρομίου μας βοηθάει να δημιουργήσουμε νέες αεροπορικές
συνδέσεις .Στρατηγικός στόχος της διοίκησης και του

παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο. Άνοιξε ο δρόμος
για ένα νέο, σύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου και λύθηκαν τα όποια χωροταξικά προβλήματα για τη νέα Τούμπα και το νέο γήπεδο
του ΑΡΗ.
Όλα τα παραπάνω αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία,
αν αναλογιστεί κάποιος ότι έγιναν σε μία μακρά περίοδο
μεγάλων κρίσεων, τόσο σε εθνικό και υγειονομικό επίπεδο όσο και κοινωνικό, αντιμέτωποι πλέον με ένα πρωτοφανές, εισαγόμενο κύμα ακρίβειας. Για την κυβέρνηση
Μητσοτάκη, η επιχειρηματικότητα, η ψηφιακή πρόοδος
και η καινοτομία είναι οι επιταχυντές της οικονομίας. Αφήνουμε σε άλλους τις υποσχέσεις και τους μουσαμάδες και
απαντάμε με ισχυρή ανάπτυξη, παραδίδοντας εμβληματικά έργα σε χρήση. Ξεπερνάμε τα εμπόδια και κάνουμε
τη Θεσσαλονίκη μία πόλη «πρωταγωνίστρια» στη νέα
εποχή. Το χρωστάμε στους πολίτες της.

Οι προκλήσεις του τουρισμού στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικωστα είναι σε εύρος
διετίας να έχουμε την πρώτη απευθείας πτήση από τις
ΗΠΑ. Ήδη δουλεύουμε συστηματικά γιαυτόν τον σκοπό και με ειδικές στοχευμένες κινήσεις προβολής σε
συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο τουρισμού, ο
στόχος είναι κοντά στο να επιτευχθεί.

Το αύριο μπορεί και πρέπει να είναι δίκαιο για όλους.
Με ευκαιρίες σε όλους. Για να οικοδομήσουμε μία
ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Για όλες τις Ελληνίδες
και όλους τους Έλληνες.

Ανάβουν στην πόλη μας, για ακόμη μία χρονιά, τα πιό λαμπερά φώτα της και η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
θα υποδεχθεί προσκεκλημένους και προσωπικότητες του
εμπορίου, της καινοτομίας και του επιχειρείν από ολόκληρο τον πλανήτη. Τηρώντας πιστά τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα της, με τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, η φετινή ΔΕΘ έρχεται να επισφραγίσει την νέα
αναπτυξιακή σελίδα για την πόλη, που γίνεται πλέον στην
πράξη συνώνυμο της προόδου. Μία μητρόπολη καινοτομίας και μεγάλων έργων υποδομής, μέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο που τηρήθηκε απαρέγκλιτα και φέρει την
υπογραφή Μητσοτάκη.
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Δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η πλήρης αξιοποίηση του λιμανιού μας ως σημείο εκκίνησης κρουαζιέρας
αλλά και ανάδειξης του ως ενδιάμεσου σταθμού. Φέτος έχουμε υπερδιπλασιασμό της κρουαζιέρας και με
την συνεργασία της διοίκησης του ΟΛΘ φιλοδοξούμε
να εδραιωθεί η κρουαζιέρα στην πόλη μας και να γίνει
η διασύνδεση με το αεροδρόμιο αλλά και με τον τερματικό σταθμό του τρένου ώστε μαζί με τους κάθετους
οδικούς άξονες να αποτελέσει η περιοχή μας ένα ολοκληρωμένο διαμετακομιστικό κέντρο που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο .
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια να προωθηθεί ο εναλλακτικός τουρισμός, με
προμετωπίδα τον Όλυμπο ένα εθνικό brand διεθνούς
εμβέλειας υποστηρίζοντας δράσεις προβολής αλλά
και υποστήριξης υποδομών για περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές σε όλη την Περιφέρεια και αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ ώστε να αξιοποιηθούν τα χιονοδρομικά κέντρα ως πάρκα δωδεκάμηνης αθλητικής
δραστηριότητας και επιπροσθέτως αναπτύσσουμε μια
στρατηγική ώστε οι ιαματικές μας πηγές επιτέλους να
αξιοποιηθούν ορθολογικά με την πλήρη αναμόρφωση
τους σε επίπεδο υποδομών και λειτουργιών.

Ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός με την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χωρών αποτελεί βασικό
πυλώνα της εξωστρέφεια μας, διοχετεύουμε από το
ΕΣΠΑ κονδύλια και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
έχουμε επισκέψιμο τον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
αλλά και ένα ολοκαίνουριο μουσείο των Αιγών που θα
ακτινοβολήσει ακόμα περισσότερο την πολιτιστική μας
κληρονομιά.
Μεθοδεύουμε ακόμα η πολιτιστική διαδρομή των βημάτων του Απόστολου Παύλου να γίνει η πρώτη του
είδους που θα πιστοποιηθεί από το συμβουλιο της Ευρώπης .
Ακόμα ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί το παρόν και
το μέλλον της Θεσσαλονίκης μας, σε συνεργασία με το
Thessaloniki convention bureau συνδιαμορφώνουμε
ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του, έχοντας πετύχει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Έχουμε μπροστά μας φυσικά τη μεγάλη πρόκληση
της ανάπλασης της ΔΕΘ ώστε να κάνουμε το επόμενο
βήμα στις υποδομές οι οποίες και θα μας εδραιώσουν
στο παγκόσμιο συνεδριακό Χάρτη.
Τέλος η Περιφέρεια μας εδώ και τρία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα καινούριο άξονα εξωστρέφειας με την
δημιουργία του πρώτου film office, προσελκύοντας σε
συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕ 4 μεγάλες χολιγουντιανές
παραγωγές σε ένα μόλις χρόνο και αποκομίζοντας με
αυτόν τον τρόπο πολλά άμεσα και έμμεσα οικονομικά
οφέλη για την περιοχή μας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

40 χρόνια αρωγός στην προστασία
του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
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Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Η νέα εργαλειοποίηση
του «Μεταναστευτικού»
Εδώ και καιρό· μετά την αλλαγή της επιχειρησιακής
πρακτικής του Λιμενικού από υπηρεσία υποδοχής των
παρανόμως εισερχομένων στα χρόνια της πραγματικής Αριστεράς σε υπηρεσία αποτροπής και προστασίας των συνόρων, υπάρχει μια εν εξελίξει προσπάθεια
διεθνούς δυσφήμισης της χώρας. Είναι προφανές, ότι
αυτή η προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν -με το
αζημίωτο- και ΜΚΟ του ευρύτερου διεθνούς δικαιωματιστικού χώρου, εργαλειοποιείται -κατ´ουσίαν βέβαια
υποκινείται και οργανώνεται - από την Τουρκία. Κύριος
στόχος της δυσφημιστικής αυτής εκστρατείας είναι, να
εμφανίσει την χώρα μας ως παραβιάζουσα το διεθνές
δίκαιο, όπου τεχνιέντως συγχέονται από την τουρκική
προπαγάνδα αυτά, που αφορούν τους πρόσφυγες, με
αυτά που αφορούν το σύνολο των διμερών θεμάτων.
Η Τουρκία ισχυρίζεται, ότι η Ελλάς είναι ένα rogue state
, ένα εγκληματικό κράτος, που έτσι όπως καταπατά το
Διεθνές Δίκαιο στο προσφυγικό, έτσι το καταπατά και
με τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους Τουρκοκυπρίους και φυσικά στην διεκδίκηση θαλασσίων ζωνών.
Το motto της: «γι αυτό και μην ακούτε την Ελλάδα για
τις ΑΟΖ, γι αυτό δώστε σε μας την έρευνα και διάσωση
ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, γι αυτό ακούστε την
άποψη μας για την υπεροχή της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος».
Εν τω μεταξύ μεταβάλλεται ουσιαστικώς και το διεθνές
πλαίσιο. Με την αφγανική κρίση, καθώς και τα γεγονότα στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, αναδεικνύεται,
ακόμα περισσότερο, η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας
για τη δημιουργία ενός αλληλέγγυου και υπεύθυνου
συστήματος ασύλου και μετανάστευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο
«Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» δεν
έχει υπάρξει συναίνεση και φυσικά απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Δηλαδή απλώς δεν υπάρχει κοινή μεταναστευτική ευρωπαϊκή πολιτική.

ΚΕΔΑΚ Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη, www.kedak.gr, info@kedak.gr, Τ. 2313501423

Bουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Τα πάντα λοιπόν εξαρτώνται από την αποτροπή και
την πρόληψη. Δηλαδή από:
• Τον αυστηρό έλεγχο της ασφάλειας των συνόρων,

προσωπικά για λόγους πολιτικούς είτε θρησκευτικούς
στις πατρίδες τους, μπορούν, να ζήσουν σε ενδιάμεσες
ασφαλείς χώρες, όπως στην Τουρκία ( Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία), οι οποίες και λαμβάνουν εξαιρετικά γενναιόδωρη βοήθεια γι αυτό. Μάλιστα από εκεί μπορούν,
να κάνουν και αιτήσεις ασύλου στα οιαδήποτε ευρωπαϊκά προξενεία, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Άρα η
προσπάθεια παραβίασης των ελληνικών ( και όποιων
ευρωπαϊκών) συνόρων έχει αποκλειστικώς ιδιοτελή και
οικονομικά κίνητρα, είναι δόλια και σε κάθε περίπτωση
αδικαιολόγητος.

• τον περιορισμό των ατύπων μεταναστών στις ενδιάμεσες ασφαλείς χώρες, από όπου και μπορούν
φυσικά να υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στις ευρωπαϊκές χώρες και
• συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής και οικονομικά
κίνητρα επανόδου
Από πλευράς μας και μόνοι μας κάνουμε αυτά, που
μπορούμε και με το παραπάνω. Μειώσαμε τις παραβιάσεις των συνόρων στο ελάχιστο, κλείσαμε και συμφωνία με το Μπανγκλαντές.
Όσον αφορά την ανθρωπιστική πλευρά του θέματος,
νομίζω, είναι καιρός, να περιγραφεί η πραγματικότης
με όρους αληθείας και πέραν από ιδεολογικές σκοπιμότητες και θεωρητικές γενικεύσεις. Κατ´ αρχάς, η
σημερινή κατάσταση στην περιοχή δεν έχει σχέση με
την τότε του 2015/6, ενός εν εξελίξει ( συριακού) πολέμου. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι, που διώκονται

Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική διάσταση του θέματος: Αντιλαμβάνομαι τον ιδεολογικό ατταβισμό της
ηγετικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, που κινείται ακόμη στα ευρωκομμουνιστικά χνάρια της νιότης της. Δεν είμαι βέβαιος, ότι απηχεί την πλειονοψηφία των ψηφοφόρων
της, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Έχει όμως πολύ
μεγάλη σημασία, όταν για ιδεολογικούς λόγους εγκαλούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
οι ελληνικές Αρχές, να έχουμε πάντοτε κατά νουν σε
ποιους αναφερόμεθα. Πέραν αυτών, που υποτιθεμένως
δίνουν τις διαταγές, υπάρχουν και οι υποτιθέμενοι φυσικοί αυτουργοί. Ας μη λησμονούμε, ότι αυτοί, οι οποίοι
εγκαλούνται για αυτήν την συμπεριφορά παραβιάσεως
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι οι περίπολοι
του ελληνικού Πεζικού, είναι δηλαδή ΕΠαγγελματίες
ΟΠλίτες και κληρωτοί, είναι οι Ομάδες Πρόληψης και
Καταπολέμησης του Εγκλήματος και οι νέοι συνοριοφύλακες της ΕΛΑΣ. Πιστεύει κανείς, ότι νέοι Έλληνες 2030 ετών είναι ικανοί για κάτι τέτοιο; Είναι ντροπή και
μόνον η σκέψη!
Παρά λοιπόν τις ιδεολογικές μας διαφορές και επί του
προσφυγικού ας αποφύγουμε συζητήσεις με επιχειρήματα, που θα μπορούσαν, να χρησιμοποιηθούν σε
βάρος της χώρας. Σίγουρα κανείς μας δεν το θέλει συνειδητά αυτό. Ας μείνουμε στην διαπίστωση, ότι οι μονάδες της ΕΛΑΣ, του Στρατού και των ΚΥΤ στην περιοχή
πράττουν τα δέοντα και ας ενημερώσουμε ο καθείς μας
την αντίστοιχο ευρωομάδα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προτάξουμε ενιαίο μέτωπο στην επιβουλή εξ Ανατολών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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Άννας Ευθυμίου

Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Το αναπτυξιακό στοίχημα
για τη Θεσσαλονίκη
θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για πολυεπιπεδη ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει εργοτάξια
και όχι μουσαμάδες όπως η προηγούμενη Κυβέρνηση.
Προβάλει, βέβαια, ως προτεραιότητα η απόλυτη τήρηση των τεθεντων χρονοδιαγραμμάτων από τα αρμόδια
υπουργεία και ιδίως σε ό,τι αφορά το Μετρό, διότι η
κατασκευή του έχει ταλαιπωρήσει πολύ τους Θεσσαλονικείς.
Επιπρόσθετα, η δυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί νευραλγικό τμήμα της σύγχρονης μητροπολιτικής περιοχής,
παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές που μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων μπορούν
να αλλάξουν συνολικά τη μορφή της. Για το λόγο αυτό,
πρέπει να προτεραιοποιηθεί η ανάπτυξη της ισόρροπα
με την ανατολική πλευρά της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό,
με γεμίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η πρότασή μου,
την οποία και έχω διατυπώσει τους τελευταίους μήνες
πολλές φορές δημόσια, για τη χωροθέτηση του νέου
Ογκολογικό νοσοκομείου στο πρ. στρατόπεδο Καρατάσιου έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση.

Η ανάπτυξη ήταν πάντα το μεγάλο στοίχημα για την
πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα στοίχημα που η πόλη μας
έχει ανάγκη να κερδίσει, ιδίως τη χρονική αυτή στιγμή,
που η ενεργειακή κρίση πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε συνέχεια της πανδημικής και της μνημονιακης κρίσης.
Η Θεσσαλονικη έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει ένας
κόμβος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία, και κυρίως για τους νέους ανθρώπους, ενισχύοντας τόσο την
απασχόληση όσο και την τοπική επιχειρηματικότητα.
Άλλωστε, η θέση μου αυτή είναι διαχρονική, την έχω
διατυπώσει από τότε που ήμουν δημοτική σύμβουλος
στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συνδράμω στην υλοποίησή της και στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών μου δυ-

νατοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη έχει αρχίσει να
φαίνεται η δυναμική της Θεσσαλονίκης μέσα από την
προσέλκυση επενδύσεων από εταιρείες κολοσσούς
στον κλάδο που καθεμία δραστηριοποιείται, όπως η
Deloitte, η Cisco και η Pfizer.
Παράλληλα, όμως, μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα για
την πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελούν και τα έργα
υποδομής της. Στην κατεύθυνση αυτή, γίνεται μία πολύ
μεγάλη προσπάθεια που φαίνεται ότι αποδίδει με κύριο έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, έργα όπως η ολοκλήρωση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, η οδική σύνδεση ΟΛΘ - ΠΑΘΕ, η σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ, ο προαστιακός δυτικης
Θεσσαλονίκης, η ανάπλαση της ΔΕΘ, το παραλιακό
μέτωπο της πόλης μας, θα αλλάξουν την εικόνα της και

Μάλιστα, για το θέμα αυτό είχα απευθύνει και επίκαιρη
ερώτηση στον Υπουργό Υγείας. Παράλληλα, ανάλογο
ειδικό βάρος θα πρέπει να δοθεί στην επέκταση του
μετρό στα Δυτικά, ώστε άμεσα να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες. Ιδιαίτερα επωφελής είναι και η αξιοποίηση
των υπολοίπων στρατοπέδων, όπως Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ζιάκα κ.α.
Καταλήγοντας, αποτελεί πεποίθηση μου ότι η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί μια σύγχρονη, βιώσιμη πόλη του αύριο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού
που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητές της.
Ενός σχεδιασμού που θα στοχεύει στην διαμόρφωση
όρων αναπτυξιακής ώθησης, θα ενισχύει την ισόρροπη
ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος της, καθώς και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της.
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Άρθρο της
Έλενας Ράπτη
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Η Θεσσαλονίκη
αλλάζει πρόσωπο
Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
ήταν πάντοτε θέμα της πολιτικής συζήτησης. Και όχι άδικα
γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν εμφανώς αδικημένη σε επίπεδο έργων και υποδομών. Φορείς και βουλευτές πάντοτε
διεκδικούσαμε ένα μόνιμο και μεγάλο μερίδιο συμμετοχής στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της χώρας, απαραίτητο
για έναν κεντρικότερο ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
αλλά και για μια καλύτερη πόλη. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης Σύριζα ζήσαμε εξαγγελίες που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και προσδοκίες που ποτέ δεν εκπληρώθηκαν.
Σχέδια με το κιλό και έργα με το σταγονόμετρο. Αυτή είναι
η περίληψη μιας μακράς περιόδου πλήρους στασιμότητας για τη Θεσσαλονίκη.
Από το 2019, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
η πόλη της Θεσσαλονίκης ζει σε μια καινούργια εποχή.
Το Μετρό της πόλης προχωρά με ορίζοντα λειτουργίας
το 2023. Δώσαμε αγώνα με τον χρόνο και με όσους βρίσκουν λόγους για να μη γίνει ποτέ. Τα προβλήματα ξεπεράστηκαν, τα αρχαία θα βρουν τη θέση τους στο νέο έργο
για να τα θαυμάζουν κάθε μέρα χιλιάδες επιβάτες. Η Δ.Ε.Θ.
μεγαλώνει. Έζησε στιγμές δόξας και αναγνώρισης αλλά

Άρθρο του
Ξενοφώντα Μπαραλιάκου

πέρασε και δύσκολους καιρούς. Σήμερα βρίσκεται σε μια
σταθερά ανοδική πορεία. Ήδη ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλασή της ολοκληρώθηκε και αναμένεται να ολοκληρωθούν και όλες οι μελέτες μέσα στο 2022.

Χάρη σε αυτά τα μαθήματα και την υπεύθυνη, μεταρρυθμιστική και φιλοαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης επετεύχθησαν καίριοι εθνικοί οικονομικοί στόχοι.
Η Ελλάδα βιώνει οικονομική μεγέθυνση με υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης.
Έχουν αυξηθεί επενδύσεις και εξαγωγές, με διεθνούς
κολοσσούς να επενδύουν άμεσα στη χώρα μας. Η
ανεργία συρρικνώνεται. Οι δημοσιονομικοί δείκτες
έχουν βελτιωθεί και εφαρμόζεται μία συνετή δημοσι-

Προχωρούν τα έργα στον έκτο προβλήτα του λιμανιού
επεκτείνοντας τις λιμενικές υποδομές και ανοίγοντας
μεγαλύτερους δρόμους θαλάσσιων μεταφορών και τουρισμού κρουαζιέρας ενώ ανακηρύχθηκε και ανάδοχος
για τη σύνδεσή του με Εγνατία και Π.Α.Θ.Ε. Σχεδόν 500
επιπλέον αστικά λεωφορεία αναβαθμίζουν τη συχνότητα
και την ποιότητα των μετακινήσεων στην πόλη. Ο fly over
βρίσκεται στην επόμενη φάση υλοποίησης και θα δώσει
μια μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα. Το «ορφανό» χιλιόμετρο της Χαλκιδικής έχει ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία,
ενώ πολλά οδικά έργα προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε
όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα νοσοκομεία της πόλης ενισχύθηκαν σε κλίνες ΜΕΘ, προσωπικό και υποδομές ενώ προστέθηκαν στην πόλη και νέες σχολικές μονάδες.
Αναπτύσσεται γρήγορα η ποδηλατοκίνηση και η ηλεκτροκίνηση. Το τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας THESSINTEC προχωρά όπως και οι μελέτες για την μετατροπή
της ΑΒΖ Καλοχωρίου και του Στρατοπέδου Γκόνου σε επιχειρηματικό πάρκο. Στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» ξεκινούν τον Σεπτέμβριο οι εργασίες της πρώτης φάσης για
τη μετατροπή του σε μητροπολιτικό πάρκο, ενώ δημοσιεύτηκε ήδη το Π.Δ. για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ κάνοντας
το όνειρο χιλιάδων φιλάθλων του ΠΑΟΚ πραγματικότητα.
Πάνω από 5 δις ευρώ κατευθύνονται μέσω του υπουργείου υποδομών στην Θεσσαλονίκη, υλοποιώντας το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που γνώρισε ποτέ η περιοχή.
Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σε όλα τα επίπεδα. 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

Το περασμένο Σάββατο, 20 Αυγούστου, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου,
χαιρέτιζαν την αποφασιστικότητα των Ελλήνων, αλλά
και τη συμβολή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα, ώστε η χώρα να επανέλθει στην οικονομική
ομαλότητα.
Χρειάστηκαν τρία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα σε συνθήκες πολυεπίπεδων
εξωγενών κρίσεων, προκειμένου η Ελλάδα να βγει
οριστικά από τα μνημόνια. Μία περίοδος με έντονα
βιώματα, πολλά μαθήματα, και τελικά επιτευγμένους

ονομική πολιτική, που στηρίζει τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας. Πληρώνουμε λιγότερους φόρους,
μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, μειωμένο ΕΝΦΙΑ,
ενώ αυξήθηκε και ο κατώτατος μισθός.
Βιώματα, μαθήματα αλλά και στόχοι που επιτύχαμε όλοι
μαζί, πολίτες και πολιτικοί, επέτρεψαν την πραγμάτωση
ενός Εθνικού στόχου, την έξοδο της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

Όπως ανέφερε και στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης: «το αύριο μπορεί και πρέπει να
είναι πιο δίκαιο, με περισσότερες ευκαιρίες σε όλους. Για
να μην ξαναζήσουμε το brain drain των νέων, οι γυναίκες να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια και ισοτιμία,
τα άτομα με αναπηρία και κάθε αδύναμος να νιώθουν
τη φροντίδα του κράτους, σε μία χώρα κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων και καλά αμειβόμενης εργασίας, ανοιχτής
Παιδείας και αξιοπρεπούς Υγείας. Το μπορούμε»!

Άρθρο του
Στράτου Σιμόπουλου
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

σφυγμό μετά από το business drain χιλιάδων ελληνικών
επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες. Σε ένα νέο επενδυτικό
περιβάλλον χαμηλής φορολογίας, δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικών ευκαιριών.
Η μεγάλη πολιτική διαφορά αυτής της κυβέρνησης είναι
πως ούτε εξαγγέλλει ανέφικτα προγράμματα, ούτε εγκαινιάζει μακέτες. Πατάει στη γη και σχεδιάζει 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.

Βιώματα, μαθήματα και στόχοι

Βουλευτή Πιερίας ΝΔ

Πριν από δώδεκα χρόνια, στις 23 Απριλίου του 2010, ο
Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε την είσοδο της Ελλάδος σε καθεστώς Αυξημένης Εποπτείας από την Ε.Ε.,
ενώ πέντε χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία
κόστισε 100 δισ. Ευρώ και η Ελλάδα κινδύνευσε να βρεθεί εκτός Ε.Ε. και σε άναρχη χρεοκοπία.
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στόχους.
Οι Έλληνες υπέστησαν, δυσβάσταχτους φόρους, περικοπές μισθών και συντάξεων, τραπεζικούς ελέγχους,
υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, υποβάθμιση
της Εθνικής Άμυνας, της δημόσιας Παιδείας και Υγείας.
Ο οικονομικός στραγγαλισμός επέφερε φανατισμούς,
βία, διχόνοια, δημαγωγία, αμφισβήτηση των θεσμών
και την άνοδο ενός επικίνδυνου εθνολαϊκισμού.
Από τα παραπάνω βιώματα οι Έλληνες αποκομίσαμε
σημαντικά μαθήματα. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα
και το υψηλό χρέος υποθηκεύουν το μέλλον και διαλύουν την κοινωνική συνοχή. Η εθνική οικονομία πρέπει
να στηρίζεται στο δίπολο «παράγω-εξάγω» και όχι
στην άκριτη δημοσιονομική επέκταση και τις εισαγωγές. Η στοχευμένη δημοσιονομική επέκταση στην ύφεση και η αυτοσυγκράτηση στην ανάπτυξη θωρακίζουν
καλύτερα οικονομία και εισοδήματα. Ο εθνολαϊκισμός
δεν διαθέτει λύσεις, απλώς βαθαίνει τις κρίσεις. Η Ελλάδα κινδύνευσε να χρεοκοπήσει διότι δεν εφάρμοζε
συμπεριληπτική κοινωνική δικαιοσύνη και διαγενεακή
αλληλεγγύη.

Να μη χαθεί
η τεχνογνωσία
της «Εγνατία Α.Ε»
Είναι γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη την τελευταία τριετία, μέσα από τα έργα υποδομών, αλλάζει πρόσωπο. Θα το αντιληφθούμε όλοι και μάλιστα πολύ
καλά, όταν ολοκληρωθούν έργα και αναπλάσεις
όπως είναι η υπερυψωμένη περιφερειακή, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το γήπεδο του ΠΑΟΚ,
το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο, το ογκολογικό νοσοκομείο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου και φυσικά η λειτουργία του μετρό.
Δίπλα σε όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις θα λειτουργούν υποδομές που έχουν κατασκευαστεί τα
προηγούμενα χρόνια με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον οδικό άξονα της Εγνατίας, την επέκταση
του αεροδιαδρόμου στο «Μακεδονία» και την ανάπλαση όλου του αεροσταθμού.
Είναι γνωστό ότι η Εγνατία και οι κάθετοι της άξονες κατασκευάσθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας
διαδοχικών κυβερνήσεων από την κρατική εταιρεία
«Εγνατία Α.Ε.», η οποία απέκτησε έτσι πολύ σημαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή και στη διαχείριση οδικών αξόνων.

Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε μια εταιρεία χωρίς κατασκευαστικό αντικείμενο ,με τις μετατάξεις να
είναι στην ημερήσια διάταξη και με το μέλλον της
εταιρείας άδηλο. Χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ δημόσια δήλωση περί αυτού, από τις ενέργειες της τότε
κυβέρνησης, γινόταν σαφές ότι στην πραγματικότητα δια της διολισθήσεως η εταιρεία οδηγείτο στο
κλείσιμο.
Η παρούσα κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της ανέστρεψε την πτωτική
πορεία. Έτσι ολοκλήρωσε ή ολοκληρώνει έργα που
καρκινοβατούσαν επί πολλά χρόνια, με πιο σημαντικά παραδείγματα το «ορφανό» χιλιόμετρο στον
άξονα Μουδανιά-Ποτίδαια, το δρόμο Θέρμη-Γαλάτιστα και την σύνδεση του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ. Παράλληλα, συμμετέχει στη λειτουργία του ενιαίου e-pass
για τους αυτοκινητοδρόμους και σε ορισμένα μικρά
έργα στη νησιωτική Ελλάδα.

Ταυτόχρονα τι γίνεται με το μεγάλο έργο της οδικής ασφάλειας, το οποίο είχε μελετήσει η «Εγνατία
Α.Ε.», είχε προχωρήσει τη περίοδο 2012-14 η διαδικασία χρηματοδότησής του από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και πάγωσε η προηγούμενη
κυβέρνηση κατά την περίοδο της περίφημης διαπραγμάτευσης; Η παρούσα κυβέρνηση το έχει εξαγγείλει ξανά. Σε ποια φάση,όμως, βρίσκεται σήμερα;
Ακόμη είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά συζητήσεις για την συμμετοχή της εταιρείας στα έργα
απολιγνιτοποίησης. Απορρίφθηκε τελικά ή όχι η
συμμετοχή της;

Τι γίνεται, όμως, από εδώ και στο εξής;
Πως σκέφτεται η κυβέρνηση το μέλλον της εταιρείας;

Ανέκαθεν, όμως, η δημοσιοϋπαλληλία του υπουργείου υποδομών «δεν έβλεπε με καλό μάτι» την
ύπαρξη αυτής της ευέλικτης, με μεγάλη τεχνογνωσία, εταιρείας που λειτουργούσε ανεξάρτητα από
τον έλεγχό της. Το «έζησα» κατά τη διάρκεια της
θητείας μου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, το παρακολούθησα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης 2015-2019 και γι’ αυτό
κρούω σήμερα ένα «κουδουνάκι κινδύνου» για τη
μελλοντική της πορεία.

υπερυψωμένη περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη και
φυσικά η Περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης, έργα
τα οποία τελικά ανέλαβαν οι υπηρεσίες του υπουργείου υποδομών. Η «Εγνατία Α.Ε.» μπορεί, επίσης,
να αναλάβει έργα σε όλη την Ελλάδα. Η ανάληψη εκ
μέρους της ενός μικρού τμήματος αυτών των έργων
αρκεί, ώστε όχι μόνο να συνεχίσει τη λειτουργία της,
αλλά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Αντίστοιχες εταιρείες όπως είναι η Αττικό Μετρό και
η ΕΡΓΟΣΕ έχουν μπροστά τους κατασκευαστικό αντικείμενο πολλών δις ευρώ.
Κατανοώ ότι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα πλέον
δεν επικεντρώνονται σε οδικά έργα, αλλά η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς
τις διαδικασίες εκτέλεσης πολλών οδικών έργων σε
όλη την Ελλάδα. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν η

Εν πάση περιπτώσει η εταιρεία πρέπει να έχει συνεχώς μπροστά της σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο. Δε μπορεί μετά την παραχώρηση της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου να ασχολείται μόνο
με δυο-τρία έργα κάθετων αξόνων της Εγνατίας.
Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, την συγχώνευση
ΕΡΓΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ;
Τέλος, ένα είναι σίγουρο. Όλοι όσοι έχουμε θεσμικό
ρόλο ή λόγο στη Θεσσαλονίκη οφείλουμε να διεκδικήσουμε έργα για την εταιρεία.
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Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα

Προέδου Επιτροπής Εθνικής Άμυνας -Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης:
απόκλιση από Αθήνα, απόκλιση από Ευρώπη

Όταν στην Αθήνα κάθε χρόνο προστίθεται ένα επιπλέον μετρό Θεσσαλονίκης και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη για 17 χρόνια δεν ολοκληρώνεται μία γραμμή περίπου 10 χιλιομέτρων, όταν στο πρόσφατα
ανακαινισμένο αεροδρόμιό της δεν φτάνει κανένα
μέσο σταθερής τροχιάς και στα δυτικά της δεν υπάρχει ουδεμία αντίστοιχη πρόβλεψη στο ορατό μέλλον
τότε και ο πιο καλόπιστος φίλος ή ψηφοφόρος της
παρούσας ή της προηγούμενης κυβέρνησης έχει
δικαίωμα να αγανακτεί και να διαμαρτύρεται. Κάθε
κουβέντα για ανάπτυξη βουλιάζει στις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται.
Αυτό που συμβαίνει με το μετρό – την κορωνίδα των
υποδομών για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας – επαναλαμβάνεται σε όλα τα βασικά έργα με
τη Θεσσαλονίκη να έχει μείνει κάπου εκεί στις αρχές
του 2000. Συμπυκνώνει όλη την κακοδαιμονία αλλά
και την υποβάθμιση της πέραν της Αθήνας Ελλάδας
– καχεξία που έχει μετατραπεί σε δομική αναπτυξιακή, δημογραφική, γεωγραφική και οικονομική
ανισορροπία. Δείτε τη συμμετοχή της περιφέρειας
κεντρικής Μακεδονίας στο ΑΕΠ – κάθε χρόνο μειώνεται, γινόμαστε πιο φτωχοί παρά της περί του αντιθέτου διακηρύξεις.
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται υποδομές. Έργα μεσαίας
και μεγάλης κλίμακας που θα αποκαταστήσουν και
θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της περιοχής, θα συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος τόσο με την
Αθήνα όσο και με αντίστοιχα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα της Ευρώπης και θα ανοίξουν νέες προοπτικές
για την ευρύτερη περιοχή σε τομείς όπως η οικονο-

μική ανάπτυξη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και νέων εισοδημάτων.

ρούν στο κοινωνικό σύνολο αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένες ‘’ανάγκες’’.

Για να αλλάξει ένας τόπος και να περάσει σε τροχιά
αναπτυξιακή πρέπει να έχουμε ένα καλά δομημένο
σχέδιο με ιεραρχήσεις. Πριν όμως από αυτό οφείλουμε να διεκδικήσουμε σε κεντρικό επίπεδο μια
ανακατανομή των οικονομικών πόρων υπέρ της περιφερειακής ανασυγκρότησης, υπέρ της πέραν της
Αττικής Ελλάδας. Μια ανακατανομή που θα ωφελήσει πολλαπλά την ίδια τη χώρα και ενδεχομένως
και το ίδιο το εθνικό κέντρο καθώς θα δημιουργήσει
μία επάλληλη δυναμική, συμπληρωματική και όχι
ανταγωνιστική προς την Αθήνα. Στο τραπέζι του
εθνικού στρατηγικού σχεδίου της επόμενης δεκαετίας η Θεσσαλονίκη οφείλει να παρουσιαστεί με νέα
αυτοπεποίθηση, με ώριμα αιτήματα, σαφείς προτεραιότητες αλλά και πλαίσιο διεκδικητικό.

Πράσινο – ελεύθεροι χώροι : Με μια από τις χειρότερες αναλογίες πρασίνου ανά κάτοικο αποτελεί τεράστια πολυτέλεια και σχεδόν εγκληματική αδράνεια η
μη αξιοποίηση των παλιών στρατοπέδων εντός του
αστικού ιστού.

Πρώτο σημείο : Συγκοινωνίες εδώ και τώρα. Ολοκλήρωση Μετρό, προεκτάσεις σε αεροδρόμιο και
στα δυτικά, δυτικός προαστιακός, σοβαρός ΟΑΣΘ ή
διάδοχο σχήμα, νέος συγκοινωνιακός χάρτης. Η σημερινή τριτοκοσμική κατάσταση είναι προσβλητική
για όλους.
Δεύτερο σημείο : Υποδομές – δρόμοι, σιδηρόδρομος, λιμάνι, περιφερειακή οδός, νέα νοσοκομεία,
αξιοποίηση του κτιριακού βιομηχανικού αποθέματος, χωροταξία και νέες χρήσεις γης, αντιπλημμυρικά
έργα, ενοποίηση παραλιακού μετώπου Καλοχωρίου
– Αγγελοχωρίου. Και εδώ μια σύγκριση με την ταχύτητα και τους πόρους που κινητοποιούνται σε ανάλογα έργα εντός Αττικής θα επιβεβαιώσει την αρχική
παραδοχή.
Ασφάλεια : Η υποχώρηση του αισθήματος ασφάλειας των Θεσσαλονικέων είναι γεγονός που εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Μόνο για το 2020, στη
Θεσσαλονίκη έχουν τελεστεί 31.692 αδικήματα, από
τα οποία τα 28.945 δεν έχουν εξιχνιαστεί. Απαιτείται άμεσος ανασχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας
στην πόλη
Ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, ενίσχυση
των υποστελεχωμένων Αστυνομικών Τμημάτων,
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αναβάθμιση
του εξοπλισμού και του στόλου των οχημάτων και
τέρμα στην κατασπατάληση δυνάμεων σε αστυνομικά μέτρα και φύλαξη προσώπων που δεν αφο-

Προνοιακές δομές – νοσοκομεία – κοινωνικό κράτος
: και εδώ η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω και αυτό
φάνηκε καθαρά στην πανδημία. Οι νοσοκομειακές
δομές χρειάζονται εκσυγχρονισμό, τα νοσοκομεία
στελέχωση, οι προνοιακές δομές κτιριακή αναβάθμιση. Η ανέγερση νέων νοσοκομείων ανάγκη εκ
των ων ουκ άνευ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η νοσοκομειοκεντρική στρατηγική είναι η ενδεδειγμένη
καθώς απαιτείται ενίσχυση και της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης.
Οικονομία – ανάπτυξη – νέες θέσεις εργασίας : Η
ανεργία στη Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη από
την Αθήνα, οι μισθοί είναι εμφανώς μικρότεροι, η
αγοραστική δύναμη περιορισμένη, οι ευκαιρίες για
τη νέα γενιά λιγότερες και οι επενδύσεις – δημόσιες
και ιδιωτικές – ασθενικές. Εδώ απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης
στη βάση του Ταμείου Ανάκαμψης που θα λαμβάνει
υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες.
Αυτό όμως είναι μια προοδευτική πολιτική πρόταση
και διαχείριση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
αντί για μια τέτοια λογική εμφανίζει για όλη την Ελλάδα έναν κατάλογο έργων – αποσυνδεδεμένο από
κάθε τοπική ή περιφερειακή διαβούλευση.
Η ευκαιρία που έχει η χώρα αλλά και η πόλη μας
είναι συγκεκριμένη. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με τον προσφορότερο τρόπο
και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η ύπαρξη
τοπικών σχεδίων ανάπτυξης, η καλλιέργεια μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων σε ένα
minimum προτεραιοτήτων και η ανακατονομή των
πόρων υπέρ της ελληνικής περιφέρειας στη λογική
της ισόρροπης και περιφερειακής ανάπτυξης είναι
ιδέες προοδευτικές. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι η παράταξη
που ιστορικά τις ενστερνίστηκε, τις εφάρμοσε, τις
παλεύει και τις επαναφέρει ανανεωμένες σε κάθε
δεκαετία. Νέα Δημοκρατία και ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ δεν μπορούν.
Εάν ήθελαν θα προσπαθούσαν. Δεν θέλουν, δεν ξέρουν και δεν μπορούν.

Η Θεσσαλονίκη
στον δρόμο της ανάπτυξης
Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που, ως την δεκαετία του
1990, βρισκόταν κοντά στα σύνορα που χώριζαν διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις, πλάι σε χώρες του πρώην ανατολικού
συνασπισμού. Μετά τις εξελίξεις εκείνης της δεκαετίας η
Θεσσαλονίκη μετέτρεψε τα μειονεκτήματα σε ουσιαστικά
συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Με τις αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού
η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ευρύτερης
περιοχής.
Ως φυσικό επίνειο σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, λόγω της εγγύτητάς της με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες των γειτονικών βαλκανικών κρατών – και όχι
μόνον – η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και της Βορείου
Ελλάδος απέκτησε νομοτελειακά έναν πρωταγωνιστικό
χαρακτήρα. Απομένει πια να της δοθούν οι δυνατότητες
να πρωταγωνιστήσει σε ολόκληρη την περιοχή.
Είναι σημαντικό να αντιληφθεί οποιοσδήποτε ότι η Θεσσαλονίκη ανταγωνίζεται τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις
και διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά να διαδραματίσει στο εγγύς μέλλον αυτόν τον ρόλο της πρωτεύουσας.
Αρκεί να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι
προοπτικές για την ανάπτυξή της, δηλαδή να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στην πόλη για να κερδίσει
τον χαμένο χρόνο. Πολλοί στέρησαν πολλά από την Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια. Κυβερνήσεις δεν έδωσαν στην πόλη ούτε την σημασία που της άξιζε ούτε τις
δυνατότητες για να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς προς
τα εμπρός.
Ευτυχώς τα μεγάλα έργα υποδομής για την Θεσσαλονίκη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί. Το ΜΕΤΡΟ, που
βρίσκεται στην τελική φάση του, η προσθήκη του FlyOver
που θα ανακουφίσει σημαντικά την Θεσσαλονίκη από το

σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα τηρώντας τις πράσινες
και κλιματικές προδιαγραφές, οι νέοι οδικοί άξονες που θα
συνδέσουν την πόλη με την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, το Παιδιατρικό και το Ογκολογικό νοσοκομείο, η
σύνδεση του έκτου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης
με την περιφερειακή και την Εγνατία οδό… Όλα αυτά, είναι έργα που είτε βούλιαζαν στα χαρτιά και στις υποσχέσεις είτε αποτελούσαν απλώς προεκλογικά συνθήματα σε
άλλες εποχές. Θυμόμαστε τους εικονικούς σταθμούς έκδοσης εισιτηρίων, ζωγραφισμένους πάνω σε πανό, που παρουσιάζονταν ως έργα «ετοιμοπαράδοτα». Ευτυχώς όλη
αυτήν την εικονική πραγματικότητα την αφήσαμε πίσω
και η Θεσσαλονίκη αποκτά υποδομές που τις έχει απόλυτη ανάγκη για να προχωρήσει μπροστά.
Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι οι Θεσσαλονικείς
απαιτούν να μην χαθεί και άλλος χρόνος. Το αθηνοκεντρικά δομημένο κράτος πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι
τρία και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων ζουν στην Βόρεια
Ελλάδα, η οποία αποτελεί μια ευαίσθητη περιοχή, που
πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας. Δεν
πρόκειται απλώς για μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος.
Πρόκειται για εκείνην την περιοχή, που συνορεύει με τέσσερα κράτη, τα οποία στο παρελθόν δημιούργησαν – και
κάποια συνεχίζουν να δημιουργούν έως σήμερα – σοβαρά προβλήματα στην χώρα μας. Πρόκειται για την περιοχή, στην οποία διαβιούν οι Έλληνες πολίτες – μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα - για τους οποίους η Άγκυρα στέλνει
διαρκώς προκλητικά μηνύματα. Πρόκειται για την περιοχή
που, με την Εγνατία Οδό και τα λιμάνια της, με πρώτο
αυτό της Θεσσαλονίκης, ενώνει την Ανατολή με την Δύση,
την Ασία με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις
χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους η Θεσσαλονίκη
θα διαδραματίσει, ούτως ή άλλως, νομοτελειακά ρόλο
πρωταγωνίστριας πόλης. Όσο πιο γρήγορα της δοθούν
οι δυνατότητες τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος, όχι
μόνον για την Θεσσαλονίκη, αλλά για ολόκληρη την
Ελλάδα. Παλεύουμε, διεκδικούμε, απαιτούμε να δοθούν
στην Θεσσαλονίκη οι δυνατότητες, ώστε όλα τα παραπάνω να γίνουν από ένα όραμα για την πόλη, πραγματικότητα.
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Ο επερχόμενος χειμώνας ξέρουμε ήδη ότι θα είναι
ο πιο δύσκολος των τελευταίων ετών. Επισιτιστική
κρίση και ενεργειακή ένδεια θα πλήττουν τα ελληνικά νοικοκυριά όσο οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
θα μοιράζουν ως «φιλάνθρωποι» επιδόματα φτώχειας, ενώ οι ιδιοκτήτες των εταιρειών ενέργειας θα
πλουτίζουν σε βάρος των αδυνάτων. Παράλληλα,
το σκάνδαλο των υποκλοπών των συνομιλιών του
αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εκθέτει
όχι μόνο την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, αλλά τη θέση της χώρας διεθνώς, στην
οποία κατά τους “New York Times” βασιλεύουν η
σήψη και η διαφθορά.
Στη σκιά όλων των παραπάνω οι εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν έχουμε να περιμένουμε παρά την

επίσπευση του επιδόματος θέρμανσης και ίσως ένα
fuel pass ακόμη. Και φυσικά για τη Θεσσαλονίκη το
παραμικρό.

που έμεινε στα χαρτιά και καταδεικνύει την έλλειψη
πολιτικής βούλησης για δημιουργία έργων ανάπλασης στην περιοχή.

Πρόσφατα το περιοδικό Time αναφέρθηκε στην
Θεσσαλονίκη ως έναν από τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου. Δε μας
φτάνει όμως μόνο αυτό. Ενώ η κυβέρνηση επιχαίρει,
τα στοιχεία για τον τουρισμό στην πόλη δεν είναι
αυτά που θα θέλαμε. Από τα στοιχεία της επιβατικής
κίνησης στο αεροδρόμιο Μακεδονία το πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώνεται μείωση των διεθνών
αφίξεων κατά 20% σε σχέση με το 2019 , μείωση
τον Ιούλιο αλλά και κατακόρυφη πτώση του οδικού
τουρισμού που παραδοσιακά στηρίζε την αγορά της
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει τρία δημόσια πανεπιστήμια, ενώ σε αυτήν εδράζεται το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα των Βαλκανίων -το
Α.Π.Θ.- το οποίο δυστυχώς εργαλειοποιείται από την
κυβέρνηση ως προνομιακό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν ως
κύριος μοχλός ανάπτυξης. Αντ’ αυτών η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι η
περιθωριοποίηση της Θεσσαλονίκης. Το ταμείο
Ανάκαμψης δεν αξιοποιείται και έτσι χάνεται άλλη
μία ευκαιρία. Το πολυδιαφημισμένο νέο ενιαίο παράκτιο μέτωπο της πόλης ενώ θα έπρεπε να φέρνει
μόνο αισιοδοξία ως ένα έργο πνοής που θα αλλάξει
την ζωή των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας
για τα επόμενα χρόνια παρουσιάζεται μόνο στα
χαρτιά, με ένα ασαφές χρονοδιάγραμμα και πολλά
επιμέρους ανεπίλυτα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Κεντρική Μακεδονία πρέπει να ξαναβρεί την
εξωστρέφεια της και όχι μόνο τουριστικά. Πρέπει
να ξαναγίνει τόπος παραγωγής. Η αποβιομηχάνιση
πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει να δημιουργήσουμε
τις δομές εκείνες και το επιχειρηματικό περιβάλλον,
ώστε να γίνουμε τόπος παραγωγής καινοτομίας και
τεχνολογίας. Με πυλώνες ανάπτυξης το λιμάνι και το
νέο αεροδρόμιο, στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να
εδράζεται το μεγαλύτερο κέντρο logistics των Βαλκανίων.
Πέρασαν τρία χρόνια από την Δ.Ε.Θ. του 2019 τότε
που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μετατροπή
του πρώην στρατοπέδου Γκόνου σε εμπορευματικό κέντρο που προβλεπόταν να ενισχύσει τόσο την
αποθηκευτική χωρητικότητα του τερματικού σταθμού του λιμανιού όσο και να ενισχύσει σημαντικά
τις δυνατότητές του για χρήσεις εμπορευματικού κέντρου, μεταποίησης και ζώνης ελεύθερου εμπορίου
στη δυτική πλευρά της πόλης. Άλλη μία εξαγγελία

Με τις τιμές των ενοικίων στην πόλη στα ύψη η υιοθέτηση της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για
τις κοινωνικές κατοικίες θα συνιστούσε ανάσα για
τους νέους -και όχι μόνο- της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, δεν μπορεί η πρόβλεψη για το μετρό- φάντασμα της πόλης να αποκλείει τις συνδέσεις τόσο
με τη δυτική πλευρά της πόλης, όσο και με το αεροδρόμιο. Οι εξαγγελίες των εμπλεκομένων φορέων
ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 αντί
να φέρνουν ελπίδα, προκαλούν θυμηδία.Χρειάζονται γενναίες πρωτοβουλίες για να ξαναβρούν τόσο
η πόλη, όσο και η χώρα το βηματισμό τους. Και αυτό
πρόδηλα μπορεί να να συμβεί μόνο με πολιτική αλλαγή και τη Θεσσαλονίκη επιτέλους στο προσκήνιο.

spin-offs; Τι σημαίνουν οι συνεργασίες του Αριστοτελείου
με εταιρείες όπως η Pfizer, η Cisco, η Deloitte; Και γιατί οι
επιχειρηματικοί αυτοί κολοσσοί επέλεξαν να επενδύσουν
στη Θεσσαλονίκη; Και τι σηματοδοτούν όλα αυτά, πώς
αλλάζουν την ποιότητα της ζωής μας, πώς συνεισφέρουν
στην εθνική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών;
Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει πρώτα
να μιλήσουμε για το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο και
τη βασική αποστολή του. Όπως τη γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και όπως έχει μετεξελιχθεί, ακολουθώντας την κυρίαρχη τάση στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης.
Είχαμε μάθει, λοιπόν, το «Πανεπιστήμιο της γνώσης»,
όπου βασική αποστολή μας ήταν να παρέχουμε τη γνώση, να δίνουμε τα εφόδια, τα οποία αντιστοιχούνταν στα
πτυχία των αποφοίτων μας. Με τον καιρό διαπιστώσαμε,
όμως, το αδιέξοδο ενός στρουθοκαμηλισμού, στον οποίο
ίσως είχαμε βολευτεί, θεωρώντας πως το χρέος μας απέναντι στα νέα παιδιά τελείωνε στην απονομή του πτυχίου
τους.
Κάναμε, συνειδητά ή μη, πως δεν ακούγαμε για τα κορνιζαρισμένα πτυχία, όμως το αδιέξοδο ήταν μπροστά μας,
καθώς η ανεργία και όλοι οι προβληματικοί οικονομικοί
δείκτες που οδήγησαν στα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης, έπληξαν τελικά και το ίδιο το δημόσιο Πανεπιστήμιο,
οδήγησαν στην υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή

Άρθρο του
Μάριου Δράμαλη
Συντονιστή Α.Π.Ε. Γραμματείας
Παραγωγικών Τομέων Ν.Δ.

Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Από την αρχή της θητείας μου ως Πρύτανης του ΑΠΘ έχω
προσκληθεί και έχω συμμετάσχει σε δεκάδες συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης με θέμα το Πανεπιστήμιο της καινοτομίας ως πυλώνα ανάπτυξης. Σημαντικότατες συναντήσεις και κορυφαία διεθνή συνέδρια έχουν σταθερά
υψηλά στην ατζέντα τους τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Στον μέσο αναγνώστη ή ακροατή μας, ωστόσο, το
«οικοσύστημα καινοτομίας» ενδεχομένως να ακούγεται
σαν... εξωτικό νησί κι εμείς ως σύγχρονοι επίδοξοι θαλασσοπόροι εξερευνητές.
Είναι χρήσιμο γι’ αυτό να αναρωτηθούμε: Τι λένε οι αριθμοί, τους οποίους επικαλούμαστε, στην κοινωνία; Τι σημαίνει ότι ο ετήσιος τζίρος του ΑΠΘ από τα ερευνητικά
προγράμματα ξεπέρασε φέτος τα 65 εκατ. ευρώ; Τι σημαίνει ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο γεννήθηκαν πρόσφατα 15

του για πολλά χρόνια.
Με βάση την οδυνηρή αυτή εμπειρία, αλλά και παρακολουθώντας τι κάνουν τα καταξιωμένα Πανεπιστήμια σε
όλον τον κόσμο, υπήρξε μία κομβική αλλαγή αντίληψης,
νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Αντιληφθήκαμε τον ρόλο
του Πανεπιστημίου στην εθνική προσπάθεια της οικονομικής ανάκαμψης. Και ως κοινωνία συνολικά κάναμε ένα
σημαντικό βήμα για την απενοχοποίηση της σχέσης του
Πανεπιστημίου με την οικονομία. Έτσι, σήμερα το μότο
για το Πανεπιστήμιο είναι η γνώση που παρέχει να αντιστοιχίζεται με την παραγωγική διαδικασία, η έρευνα που
παράγεται να μην εγκλωβίζεται στο αποστειρωμένο περιβάλλον των εργαστηρίων, αλλά να μετουσιώνεται σε
καινοτόμα προϊόντα.
Η έρευνα και η τεχνολογία που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο οδηγούν στην καινοτομία. Οι άνθρωποι που
παράγουν την καινοτομία οικοδομούν τις ικανότητες και
δεξιότητές στους στα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια του
Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που μέσα
από συνέργειες με φορείς και επιχειρήσεις διευρύνει στο
επίπεδο της πόλης, της περιφέρειας, της χώρας, τους μηχανισμούς ανάπτυξης, διάχυσης και απορρόφησης των
καινοτομιών και κυρίως της απορρόφησης των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.
Το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας δομείται, λειτουργεί
και αναπτύσσεται με επίκεντρο το ελληνικό Πανεπιστή-

ΑΠΘ: Το Πανεπιστήμιο της καινοτομίας
πυλώνας ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη

Η κρισιμότερη παράμετρος στο τρίπτυχο που αποτελεί
την εθνική ενεργειακή στρατηγική, είναι η επιτάχυνση
της πράσινης μετάβασης η οποία είναι η μόνη λύση για
την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας και τη μείωση
του κόστους σε σταθερή βάση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που διαθέτουμε συγκριτικά με τις χώρες της
Βόρειας Ευρώπης και να αξιοποιήσουμε το πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό της χώρας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, δύο φυσικούς
πόρους που η πατρίδα μας διαθέτει σε αφθονία, κοστίζει

μιο. Το ΑΠΘ, όντας το μεγαλύτερο ΑΕΙ της χώρας, με τη
διεθνή του απήχηση, την έντονη ερευνητική του δραστηριότητα και την ωριμότητά του στη μεταφορά τεχνολογίας
είναι ο βασικός πυλώνας καινοτομίας στο οικοσύστημα
της Βόρειας Ελλάδας, η καρδιά αυτού του οικοσυστήματος.
Απαντώντας, λοιπόν, στα αρχικά ερωτήματα: Ο ετήσιος
τζίρος 65 εκατ ευρώ από ερευνητικά προγράμματα είναι
ένας πολλαπλασιαστής για την τοπική και εθνική οικονομία που μεταφράζεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες
προς όφελος της κοινωνίας, σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Οι εταιρείες τεχνοβλαστοί που από 3 έφτασαν
τις 15 υπόσχονται ότι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
μπορούν, μέσα από αυτή την ώσμωση της έρευνας με
την πρακτική επιχειρηματικότητα, να δώσουν απαντήσεις
σε σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα της ανθρωπότητας.
Οι συνεργασίες μας με τους επιχειρηματικούς κολοσσούς
δείχνουν ότι το οικοσύστημα καινοτομίας που ξεκίνησε δειλά, θα αναπτύσσεται διαρκώς και θα φέρνει στην
πόλη σημαντικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ότι οι
εταιρείες αυτές επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη κατά δική τους
παραδοχή είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην ποιότητα του
γνωστικού επιπέδου των αποφοίτων μας. Κι όλα αυτά
προφανώς αλλάζουν τη ζωή μας, εγγυώνται την ευημερία της κοινωνίας και ένα λαμπρό μέλλον για τα παιδιά
μας. Εδώ, στον τόπο τους.

Επιτάχυνση πράσινης μετάβασης
έως και πέντε φορές λιγότερο από εκείνη που παράγεται
από ορυκτά καύσιμα. Είναι ενδεικτικό ότι για κάθε 1.000
MW νέων έργων ΑΠΕ που συνδέουμε, εξοικονομούμε έως
και 250 εκατ. ευρώ από εισαγωγές φυσικού αερίου με τις
υφιστάμενες τιμές.

Άρθρο του
Νίκου Παπαϊωάννου
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Το 2022 θα αποτελέσει χρονιά ρεκόρ, καθώς θα συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο νέα έργα ισχύος άνω των 1.740
MW, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις των τελευταίων
τριών ετών. Την προηγούμενη χρονιά συνδέθηκαν έργα
1.115 MW και το 2020 955 MW. Το 2018 η κατάσταση ήταν
εκ διαμέτρου αντίθεση, δεδομένου ότι συνδέθηκαν μόλις
250 MW νέων έργων. Έως το τέλος του 2022 η συμμετοχή
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα θα υπερβεί το 50% από
43% το 2021. Τα στοιχεία αυτά μας κάνουν αισιόδοξους ότι
θα πετύχουμε νωρίτερα από το 2030 τον στρατηγικό μας
στόχο να καλύπτουμε πάνω από το 70% της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τέλη Ιουνίου ψηφίσαμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την
επιτάχυνση της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για έργα αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη πλωτών φωτοβολταϊκών μονάδων. Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να καθιερώσουμε τη χώρα μας ως
κόμβο πράσινης ενέργειας για ολόκληρη τη Νοτιοανατο-

λική Ευρώπη και βάζουμε τις βάσεις για να γίνει η Ελλάδα
εξαγωγική χώρα καθαρής ενέργειας. Ο στρατηγικός μας
στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει
το 2030 σε 25 GW από 9 GW που είναι τώρα και από έργα
αποθήκευσης ενέργειας σε τουλάχιστον 3,5 GW έναντι αρχικού στόχου 2 GW. Η ενεργειακή μετάβαση θα αποτελέσει
βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, δεδομένου ότι
θα χρειαστούν επενδύσεις πάνω από 10 δισ. ευρώ για την
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας. Παράλληλα, έχουμε
δρομολογήσει δύο φιλόδοξες δράσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με μπαταρία στις στέγες νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, τις οποίες θα εντάξουμε στο REPowerEU.
Με μια κρατική επιχορήγηση της επένδυσης της τάξεως
του 30%-40%, για εγκατάσταση φωτοβολταικών με μπαταρίες και χρήση αντλιών θερμότητας η απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια.
Οι πρόσθετες επενδύσεις σε ηλιακά φωτοβολταϊκά στο
πλαίσιο του REPowerEU θα ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τώρα έως το 2027.Έως το 2030 θα κινητοποιήσουμε συνολικά για τον δομικό μετασχηματισμό του
ενεργειακού κλάδου της χώρας μας περισσότερα από 44
δισ. ευρώ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια
αποφασιστικότητα για να πετύχουμε τους φιλόδοξους
ενεργειακούς και κλιματικούς μας στόχους και να αλλάξουμε την Ελλάδα προς όφελος όλων των πολιτών.
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Μελίνας Δερμεντζοπούλου

Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης

Κοινωνική πολιτική
σε ρυθμούς ανάπτυξης
Ανάμεσα σε όλα αυτά όμως είναι κρίσιμο να μη
λησμονούμε και το εξής: Ότι όλα αυτά γίνονται για
καθένα από εμάς, για τον άνθρωπο.
Δεν αρκεί μόνο να δημιουργήσουμε μια προηγμένη,
καινοτόμα κι αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά πρέπει να φροντίσουμε για μια προηγμένη κοινωνία, με
αλληλοϋποστήριξη και με κοινωνική αλληλεγγύη.
Τα μεγάλα έργα πρέπει να προχωρούν γρήγορα, με
χαρακτηριστικά ενιαίου σχεδιασμού και με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς ο πολίτης ιδιαίτερα μετά
τις παρατεταμένες περιόδους κρίσης έχει γίνει δικαιολογημένα πιο απαιτητικός.
Παράλληλα να διατηρείται ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που να διασφαλίζει την κάλυψη των
πρωτογενών αναγκών των κατοίκων, σίτιση, υγεία,
ασφάλεια, στέγη, και των δευτερογενών αναγκών
του πολίτη, όπως εκπαίδευση, υγιές κοινωνικό περιβάλλον, κουλτούρα-στάση ζωής ατόμων, κοινωνική
συνύπαρξη, στήριξη οικογένειας - ΑμεΑ - κοινωνικά
αποκλεισμένων ομάδων - ψυχαγωγία κ.λπ.

Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή προβάλλεται πλέον καθημερινά ως ένας δυναμικά εξελισσόμενος τόπος. Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και
πολιτικές με στόχο την επίτευξη ενός μοντέλου με
χαρακτηριστικά εξωστρέφειας κι επιχειρηματικότητας που θα μπορέσει να την καταστήσει έναν κόμβο
προσόντων, καινοτομίας, τεχνολογίας και στοχευμένων δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οι παραδοσιακές αναπτυξιακές προσπάθειες πλαισιώνονται τα τελευταία χρόνια με νέες πρωτοβουλίες της εγχώριας καινοτομίας, μέρος των οποίων
υλοποιούνται από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα έρευνας και
ανάπτυξης επιχειρηματικών σχημάτων στην Ελλάδα.
Το ποιοτικό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της
Ελλάδας και η δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού
πλαισίου για επενδύσεις, καθώς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, όπως η γεω-

γραφική της θέση ως πύλη των νότιων Βαλκανίων,
φαίνεται να μπορούν να αποτελέσουν εργοστάσιο
παραγωγής επιστημονικού δυναμικού και δημιουργούν ένα κανάλι μεταξύ της Θεσσαλονίκης και του
επιχειρηματικού κόσμου, που μπορεί να φέρει ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και
ειδίκευσης επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

Η βελτίωση επίσης των υποδομών διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης της περιοχής και για αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Το Μετρό, το Λιμάνι, η αναβαθμισμένη
σιδηροδρομική σύνδεση, οι αναπλάσεις δημοσίου
χώρου, η προώθηση μορφών θεματικού τουρισμού,
η προσέλκυση επισκεπτών μέσα από πολιτιστικές
και αθλητικές διοργανώσεις, μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κίνητρο για την προσέλκυση νέων επισκεπτών και να κινήσουν το ουσιαστικό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παράλληλα με
την υλοποίηση των έργων στην περιοχή, εφαρμόζει
ένα πλέγμα πολιτικών που εξασφαλίζει ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο δίχτυ ασφαλείας για όλους τους
συμπολίτες μας.
Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων είναι η σταδιακή απεξάρτηση των εξυπηρετούμενων από τις
δημόσιες παροχές και η αποκατάσταση της αυτοδυναμίας τους και του αυτοσεβασμού τους.
Για τους επωφελούμενους, που είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς εργασία, η απεξάρτηση να επιτευχθεί
μέσω της σταδιακής επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ για τους υπόλοιπους η απεξάρτηση να
επιτευχθεί μέσω της κοινωνικής συμμετοχής και της
διασύνδεσής τους με φορείς που παρέχουν φροντίδα κατάλληλη για τις ανάγκες τους.
Μια οργανωμένη και δίκαιη πολιτεία φροντίζει για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευτυχία των
πολιτών της και η κατάκτησή αυτών γίνεται μέσα
από τον συνδυασμό αναπτυξιακών και κοινωνικών
μέτρων πολιτικής.
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Δαυίδ Σαλτιέλ

Προέδρου Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
και Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης….
Δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον
με θεμέλιο τη γνώση της Ιστορίας

κτιρίου, ώστε να φτάσουμε, το καλοκαίρι του 2026,
στην έναρξη της λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό έργο που θα ωφελήσει δραματικά
τη Θεσσαλονίκη. Αυτό επιβεβαιώνει και η απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντας Συμβούλου της
Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά να στηρίξει με τη δωρεά του ποσού του βραβείου Genesis το Μουσείο
Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δίνει το έναυσμα για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της περιοχής, και φυσικά για την ακόμη
μεγαλύτερη αύξηση της τουριστικής κίνησης από το
Ισραήλ και άλλες χώρες.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης λειτουργεί
ως ζωντανό κύτταρο του κοινωνικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Ως διοίκηση βρισκόμαστε πάντα δίπλα
στα μέλη μας, αλλά ταυτόχρονα επενδύουμε συνειδητά στην εξωστρέφεια.
Με την πάροδο των ετών έχουμε καταφέρει να συμβάλλουμε στην αλλαγή μιας ευρύτερης νοοτροπίας
με όχημα τις ουσιώδεις και διαρκείς συνεργασίες με
φορείς όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, οργανισμούς και πρόσωπα στο εσωτερικό και το εξωτερικό κ.α.
Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ανάδειξη της Ιστορίας, στη διασπορά και στη μετάδοση της γνώσης.
Συνδέονται με την ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και βεβαίως με την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού. Αυτό εκφράζεται με πολλούς τρόπους.

Η KAS CLEANING & Facilities, είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελληνικών συμφερόντων, η οποία ιδρύθηκε
το Μάϊο του 2005 ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας παρουσίας μας στις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Καθαριότητας.
Από την αρχή της λειτουργίας της, βασικός της γνώμονας ήταν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Βασική φιλοσοφία της εταιρείας Kas Cleaning είναι ο πελάτης να είναι συνεργάτης και αυτό αποτέλεσε το εφαλτήριο
για την ραγδαία ανάπτυξη και άμεση αναγνώριση. Βασικό γνώρισμα της διοίκησης της Kas Cleaning αλλά και του
προσωπικού της είναι η διάθεση υπηρεσιών υψίστης ποιότητας σε προσιτό κόστος εξυπηρετώντας με τις υπηρεσίες
μας δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, βιομηχανίες, τράπεζες, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα επαγγελματικά προϊόντα, εγγυώνται την άριστη
ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Αγίου Γεωργίου 5 «Πατριαρχικό» Πυλαίας | Τ.Κ. 570 01, Τ.Θ. 8009, Θεσσαλονικη
Τηλέφωνο: 2310 867 188 | FAX: 2313 080 161 | E-mail: info@kascleaning.gr

Αναφέρω ενδεικτικά το πρόγραμμα «Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος: ‘ΙΩΣΗΠΟΣ’. Πρόκειται
για ένα έργο με χρηματοδότηση ύψους 5 περίπου
εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο αποσκοπεί στην ενιαία, ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος των Ελληνικών
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. Η διάσωση, ανάδειξη
και προβολή της Ιστορικής Μνήμης, της μακραίωνης παράδοσης των Ελλήνων Εβραίων, παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική και εκπαιδευτική αξία.
Επιπλέον μετά από μακρόχρονες προσπάθειες της
Κοινότητάς μας το Ινστιτούτο Θερβάντες έχει πλέον παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που θα
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης. Οι
δράσεις του θα προβάλλουν, μεταξύ άλλων τόσο
την Ισπανοεβραϊκή γλώσσα όσο και τον πολιτισμό
των Σεφαραδιτών Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Σημαντική είναι επίσης η πολύπλευρη ερευνητική
δραστηριότητα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης – έναν χώρο που επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες
άτομα αλλά και μεγάλος αριθμός σχολικών τάξεων.
Αυτή μετουσιώνεται σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
θεματικές περιοδικές εκθέσεις δίνοντας παράλληλα
και άλλα αποτελέσματα όπως το πρόσφατο μουσι-

κό άλμπουμ «Άγνωστοι Μουσικοί Θησαυροί των
Ελλήνων Εβραίων».

Εξάλλου, οι διεθνείς επαφές τις Κοινότητας αλλά και
πρωτοβουλίες, όπως η ανακαίνιση των Συναγωγών
της πόλης και η επέκταση του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία της νέας πτέρυγας
του, τα προηγούμενα χρόνια, συμβάλλουν καίρια
προς αυτή την κατεύθυνση καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη, πόλο έλξης διεθνώς. Αυτό ισχύσει για
επισκέπτες από όλο τον κόσμο και προσωπικότητες
διεθνούς βεληνεκούς, όπως ο καθ. Mark Mazower, ο
οποίος βρέθηκε προ μηνών στη Θεσσαλονίκη.

Πρόοδος σημειώνεται επίσης – σε καθημερινή βάση
– στα θέματα του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Πρόκειται για ένα project που έχει τη διαρκή
στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αυτό θα προσφέρει κάτι ανεκτίμητο στον επισκέπτη και κυρίως στη νέα γενιά. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα αναδείξει τα γεγονότα, που έφεραν
την κατάλυση της Δημοκρατίας, την επικράτηση του
αντισημιτισμού, την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τις αποφάσεις και τις πράξεις που
γέννησαν τα τρένα που έφταναν μέχρι τα κρεματόρια του Άουσβιτς και τα φόρτωσαν με εκατομμύρια
αθώες ανθρώπινες ψυχές.

Ένα ακόμη θέμα, τις εξελίξεις του οποίου παρακολουθούμε στενά – όχι μόνο εμείς αλλά και τα όργανα του διεθνούς Εβραϊσμού – είναι η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας.
Και αυτό όχι μόνο γιατί μας αφορά άμεσα, αλλά και
γιατί η κοινωνία της πόλης μας έχει δείξει πως είναι
κάτι που το θεωρεί απαραίτητο, κάτι που πρέπει να
υλοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή.
Φυσικά ο Δήμαρχος της πόλης κ. Ζέρβας έχει επιβεβαιώσει πως η απόφαση του Δήμου για το Πάρκο
Μνήμης είναι ειλημμένη και δεν αλλάζει. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την υλοποίηση της απόφασης
του Δήμου, με δεδομένα αφενός τα ιστορικά γεγονότα του Μαύρου Σαββάτου του 1942 και αφετέρου
της παρουσίας του Μνημείου Ολοκαυτώματος στο
χώρο αυτό σήμερα.

Η πορεία για την ανέγερση του Μουσείου μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: η έκδοση της οικοδομικής αδείας αναμένεται το καλοκαίρι του 2023. Ακολούθως
η Κοινότητα, ο κύριος του έργου σύμφωνα με νόμο
που ψήφισε η Ελληνική Κυβέρνηση, αναμένεται να
ξεκινήσει περί τα τέλη του 2023 την κατασκευή του

Επενδύοντας, με εφαλτήριο την πόλη μας, στη γνώση, την αλήθεια και τη δύναμη των συνεργασιών,
εργαζόμαστε καθημερινά για την πρόοδο της κοινωνίας. Επιτυγχάνουμε με τον τρόπο αυτό να προσφέρουμε ουσιαστικά στην προβολή και στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
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Διαμαντή Λιάμα

Δημάρχου Βόλβης

Στο Δήμο Βόλβης κοιτάμε
μπροστά με αναπτυξιακό πρόσημο

Πολιτικές και δράσεις
για την ανάπτυξη στη
χώρα και την περιοχή
της Θεσσαλονίκης και
της Βόρειας Ελλάδας

του φυσικού αερίου, με υγροποιημένες ποσότητες,
αρχικά από την περιοχή του Σταυρού και σε δεύτερη
φάση με επέκταση σε Ασπροβάλτα και Βρασνά.

Μέσα στο γενικότερο οικονομικό κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί μετά την δεκαετή οικονομική κρίση, την πανδημία του κορωνοϊού Covid – 19, καθώς και την ενεργειακή κρίση που προκάλεσαν τα γεγονότα στην Ουκρανία,
καλείται ο Χαλκιδικιώτης επιχειρηματίας και επαγγελματίας να δραστηριοποιηθεί και να επιβιώσει .
Έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά θέματα που η επίλυση
τους άπτονται στην αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης και προκαλούν δυσλειτουργία στην βιωσιμότητά του,
όπως γραφειοκρατία - κρατική αναλγησία, χρηματοδότηση, προβλήματα ρευστότητας, δυσβάσταχτη φορολογία
& ασφαλιστικό , καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Η
ανάπτυξη μαζί με τη δημοσιονομική πειθαρχία αποτελούν το θεμέλιο λίθο, τα βασικά σημεία που πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την πολιτεία.
Ο Νομός Χαλκιδικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον
τουρισμό και με τον πρωτογενή τομέα που είναι οι δύο
πυλώνες ανάπτυξης του νομού μας.
Κάθε χρόνο υπερβολικά μεγάλος αριθμός τουριστών την
επισκέπτονται, ενώ τα αγροτικά προϊόντα της κατακλύζουν όλες τις αγορές προωθώντας τον αγνό μεσογειακό
τρόπο διατροφής.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα τελευταίο χρόνια στο
νομό μας, υλοποιούνται σημαντικά επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια τόσο στον τουριστικό τομέα, όσο και στον
μεταποιητικό τομέα, από ξένους και από έλληνες επενδυτές.
Η έλλειψη όμως υποδομών, όπως αυτή καταδεικνύεται
στην καθημερινότητα και ειδικότερα κατά τους θερινούς
μήνες, προβληματίζει και αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες για την δημιουργία νέων επενδύσεων.
Στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης του νομού μας,
ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην κατασκευή

έργων υποδομής και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σταθμούς βιολογικών καθαρισμών θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι παραθαλάσσιες τουριστικές κοινότητες και
τα ελαιοτριβεία. Δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, χώροι
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ), είναι
έργα που η υλοποίησή τους, μέσω των κρατικών και τοπικών φορέων, θα συντελέσουν στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της Χαλκιδικής.
Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου θα διευκολύνει την
οδική μετακίνηση των τουριστών και των επισκεπτών
προς το νομό μας, όπου κατά την καλοκαιρινή περίοδο η
ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι αναπόφευκτη .Η σύνδεση της Χαλκιδικής με τον αγωγό φυσικού αερίου, θα
μειώσει το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και θα συμβάλλει σημαντικά
στην αειφόρο ανάπτυξη του νομού μας.
Η δημιουργία προαστιακής και σιδηροδρομικής γραμμής
που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, θα
δώσει νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του εμπορίου και
γενικότερα στις μεταφορές. Η σύνδεση αυτή, μέσω και του
αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, θα συμβάλλει στην τόνωση της τουριστικής κίνησης της Χαλκιδικής, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα αποφορτίσει την οδική κίνηση προς Χαλκιδική .
Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, αποτελεί αναγκαιότητα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Χαλκιδικής (λιμάνι
των Νέων Μουδανιών) με τα νησιά των Σποράδων και
με την Νότια Εύβοια (λιμάνι της Καρύστου), σύνδεση της
Ουρανούπολης με την Καβάλα και τη Θάσο. Επίσης, η
σύνδεση με ταχύπλοα σκάφη (δελφίνια ή καταμαράν) και
υδροπλάνα (υδατοδρόμια) των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολυτελείας (Πόρτο Καρράς, Σάνη κλπ), με τη Θεσσαλονίκη και
άλλες ελληνικές περιοχές, θα τονώσει το ποιοτικό τουρι-

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το επίτευγμα να ολοκληρώσουμε φέτος την αντικατάσταση των παλαιών
φωτιστικών του δήμου μας με σύγχρονα, led φωτιστικά. Τα 12.515 νέα led φωτιστικά που βρίσκονται
πλέον στους δημόσιους χώρους (δρόμοι, πλατείες,
πάρκα κλπ), στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στον
Δήμο Βόλβης.

στικό προϊόν προς την περιοχή μας.
Σε τοπικό επίπεδο μια οικονομική μονάδα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εγκατάστασής της και αυτό
γιατί στο νομό μας δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οριοθετημένες περιοχές, χαρακτηρισμένες ως Επιχειρηματικά Πάρκα, στα οποία θα μπορούν να εγκατασταθούν οι
επιχειρήσεις. Υπάρχουν περιοχές με άτυπη συγκέντρωση
βιομηχανικής δραστηριότητας, χωρίς όμως τις απαραίτητες υποδομές ώστε να καταστούν κατάλληλοι χωρικοί
υποδοχείς για την απρόσκοπτη άσκηση της βιομηχανικής
δραστηριότητας.
Επιπλέον, η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο ευρυζωνικό δίκτυο σε όλον τον νομό μας , θα προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία.
Το κυριότερο όμως πρόβλημα που εντοπίζεται στην
περιοχή μας είναι η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κατασκευή φραγμάτων αποτελεί αίτημα πολλών
χρόνων από τοπικούς φορείς. Ωστόσο, είναι ευχάριστο
και παρήγορο το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, έχει
δρομολογηθεί η Κατασκευή, η Χρηματοδότηση, η Συντήρηση και η Λειτουργία του Φράγματος του Χαβρία. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος
της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς
ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων
αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων. Ένα έργο που
θα καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες του 33% των συνολικών αναγκών της Χαλκιδικής.

Μια νέα πρόκληση βρίσκεται μπροστά μας μετά την
καλοκαιρινή περίοδο. Σε μια αλληλουχία διεθνών
κρίσεων, το ενεργειακό πρόβλημα φαντάζει δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Το απρόβλεπτο του πολέμου
Ρωσίας – Ουκρανίας και οι περίπλοκοι ενεργειακοί
δεσμοί Δύσης - Ρωσίας, καθιστούν δυσχερείς τις
προβλέψεις.

Οι προτάσεις μας αυτές έχουν κοινοποιηθεί και στους
αρμόδιους φορείς με την προοπτική να μελετηθούν, να
αξιοποιηθούν και να προχωρήσουμε στο μέλλον δυναμικότερα και αποτελεσματικότερα, προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.

Μια πρώτη ενέργεια ήταν να κατορθώσουμε με μεγάλη προσπάθεια, να φέρουμε στην περιοχή του
δήμου Βόλβης το φυσικό αέριο, δίνοντας μια σημαντική εναλλακτική ενεργειακή δυνατότητα σε δημότες και επιχειρήσεις. Η διασύνδεση μας με το δίκτυο

Σε αυτό το περιβάλλον ένας δήμος καλείται να προνοήσει και να προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορεί.
Ο δήμος Βόλβης κινήθηκε έγκαιρα και συνεχίζει να
λαμβάνει τα μέτρα του, με επίκεντρο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του ενεργειακού
κόστους, που απειλεί τους δημοτικούς προϋπολογισμούς παγκοσμίως.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης των υποδομών στα αντλιοστάσια
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Βόλβης, που θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, επιτυγχάνοντας
μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και
ελαχιστοποίηση των απωλειών του πόσιμου νερού.
Οι τρεις αυτές μεγάλες παρεμβάσεις σε συνδυασμό
με το πιο σύγχρονο σύστημα ανακύκλωσης (πέντε
κάδων για διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά) που
χρησιμοποιείται στην Ελλάδα το οποίο εφαρμόζει
ο δήμος Βόλβης και την υλοποίηση του πρώτου
Πράσινου Σημείου, επιβεβαιώνουν τη βούληση μας
και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους δημότες μας στην προστασία του περιβάλλοντος και
ως δήμος να εξοικονομήσουμε τους απαιτούμενους
πόρους για να στηρίξουμε τις μεγάλες κοινωνικές
δράσεις μας.
Κοιτάμε μπροστά το μέλλον με αναπτυξιακό πρόσημο, το οποίο θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες
απασχόλησης για όλο τον δήμο.
Για μια ακόμα χρονιά οι ακτές του δήμου μας, βραβευμένες με 8 Γαλάζιες Σημαίες –επί σειρά ετών«βούλιαξαν» από Έλληνες και ξένους τουρίστες, ως
απόρροια της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης
που εφαρμόζουμε με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή μας.

Αναπτύξαμε στενές σχέσεις συνεργασίας με δήμους
και περιφέρειες σε Σερβία και Βουλγαρία, με οφέλη
σε τουριστικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο,
με την προοπτική να διευρύνουμε την διπλωματία
των πόλεων. Έχουμε ήδη ένα μεγάλο φάσμα από
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους τουρίστες, διαδικτυακά προσβάσιμες απ’ όλους και σε διάφορες γλώσσες, όπως τουριστική ιστοσελίδα, χάρτης του δήμου
και οδηγοί για την ιστορία και τα αξιοθέατα του δήμου Βόλβης.
Κύριος στόχος μας είναι να προσελκύσουμε, καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, Έλληνες επισκέπτες από
τις μεγάλες πόλεις προς όλες τις περιοχές του δήμου
μας (παράλια, ορεινός όγκος, παραλίμνιες), οι οποίες όχι μόνο διαθέτουν μοναδικά φυσικά και ιστορικά
αξιοθέατα, αλλά υπερηφανεύονται για την παραδοσιακή φιλοξενία των κατοίκων της. Ιδιαίτερο βάρος
θα δώσουμε στην ανάδειξη της Λίμνης Βόλβης του
δευτέρου μεγαλύτερου υγροβιότοπου της χώρας,
καθώς ήδη φιλοξενήσαμε τους πρώτους διεθνείς
αγώνες κωπηλασίας στα νερά της και έπεται συνέχεια.

Κύριος στόχος μας είναι να
προσελκύσουμε, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, Έλληνες
επισκέπτες από τις μεγάλες
πόλεις προς όλες τις περιοχές του δήμου μας (παράλια,
ορεινός όγκος, παραλίμνιες)
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Άρθρο του
Κώστα Σιωνίδη
Δημάρχου Παιονίας

Το τελωνείο Ευζώνων και η ολοκλήρωση
της ΠΑΘΕ μπορούν να λειτουργήσουν
σαν μοχλός ανάπτυξης της περιοχής

τελευταία απογραφή του 2021.
Ο τουρισμός την περίοδο αυτή ήταν ένας από τους κύριους πυλώνες που στήριξε την διαμορφούμενη κατάσταση και κατέστη κατά κάποιο τρόπο το δεκανίκι της
πληγωμένης Ελληνικής οικονομίας. Το 2019 μάλιστα
ήταν χρονιά που η προσέλευση τουριστών κατέγραψε
ρεκόρ για να ακολουθήσει η πανδημία που επηρέασε
αρνητικά το 20 και το 21.

Η βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια
διάφορες κρίσεις που ακολουθούν η μία την άλλη και
πιέζουν αρνητικά όποια προσπάθεια ανάπτυξης. Η οικονομική κρίση, τα μνημόνια και οι συνέπειες αυτών
στην οικονομική δραστηριότητα, η γεωπολιτική αστάθεια, το προσφυγικό, η πανδημία και πρόσφατα η
ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος της Ουκρανίας, με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο επιβράδυναν την οικονομία της
Ελλάδος και ιδιαίτερα των μικρών ακριτικών νομών,
όπως το Κιλκίς που κατέγραψε Πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ένα από τα μικρότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα
και τάσεις μετανάστευσης που επιβεβαιώθηκαν με την

Η τοπική οικονομία του δήμου Παιονίας στηρίζεται
κυρίως στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία και λιγότερο στην μεταποίηση και τις υπηρεσίες.
Η Παιονία παρουσιάζει όμως μια ιδιαιτερότητα που
σχετίζεται με τον κλάδο του τουρισμού . Ενώ είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Ελλάδας μετά
το Ελευθέριος Βενιζέλος, καταγράφοντας το 2019 περί
τα 8.000.000 διερχόμενους , έχει μηδενικά έσοδα από
τους επισκέπτες αυτούς.
Η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης και η προσέλκυση διερχόμενων τουριστών στα αξιοθέατα της
περιοχής μας, είναι στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε συστηματικά. Το γεωγραφικό ανάγλυφο , η ιστορία
και η πολιτιστική διαδρομή της Παιονίας, μπορούν να

την καταστήσουν ημερήσιο προορισμό για εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνδυασμένες με γαστρονομία
, ιστορικές διαδρομές και μνημεία καθώς επίσης και για
προσκυνηματικές επισκέψεις.
Αν επιθυμούμε όμως να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος
στην περιοχή μας και στο ευρύτερο τμήμα που ενώνει
τα σύνορα με την χερσαία Ελλάδα, θα πρέπει στην γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλει η
κεντρική διοίκηση στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό
σε οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, λιμάνια και τραίνα, να
εντάξει άμεσα την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
του τελωνειακού σταθμού των Ευζώνων, την επαναλειτουργία του γραφείου ενημέρωσης του ΕΟΤ και την
κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου από το Πολύκαστρο έως τα Μάλγαρα.

Προέδρου Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η πιο κρίσιμη ΔΕΘ των τελευταίων ετών
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία τόσο της οικονομίας στη χώρα
όσο και της Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο οι τάσεις της
διεθνούς επιχειρηματικότητας αντανακλώνται στις εκθέσεις των περιπτέρων της ΔΕΘ. Περαιτέρω, η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί και το ετήσιο ραντεβού
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας με τον λαό προκειμένου
να εκθέσει το αναπτυξιακό και οικονομικό πρόγραμμα
του έτους που ακολουθεί.
Εκτιμώ πως η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ είναι ίσως
η πιο κρίσιμη των τελευταίων ετών. Στον απόηχο (;) της
δημοσιονομικής κρίσης, στο κατεύνασμα (ελπίζουμε)
της υγειονομικής κρίσης και στις αρχές της ενεργειακής κρίσης, η πολιτική ηγεσία καλείται να δώσει όραμα
στους πολίτες και να θέσει σε γνώση τους ένα πρόγραμμα πειστικό (και όχι προεκλογικό) που θα αποδείξει ότι υπάρχει σχέδιο.

Άρθρο του
Γιώργου Τσαμασλή
Δημάρχου Θερμαϊκού

Η σημερινή εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης που
εισέρχεται στην Ελλάδα χρειάζεται άμεση και ριζική
βελτίωση. Η κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου
είναι απαραίτητη γιατί σχετίζεται με την ασφάλεια των
διερχομένων , Ελλήνων και επισκεπτών. Η περιοχή
αυτή της Βορείου Ελλάδος έχει περιθώρια ανάπτυξης,
αλλά χρειάζεται τον σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση έργων από την κεντρική διοίκηση.

Άρθρο του
Δημήτρη Φινοκαλιώτη

2) Η ανάπτυξη απαιτεί άμεση μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης των πολιτών. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η
χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση ενισχύει την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, βελτιώνει
την εισπραξιμότητα των φόρων και άρα δημιουργεί
ασφαλείς προβλέψεις για τον Προϋπολογισμό, ενώ
παράλληλα συμβάλλει και στην διαμόρφωση νοοτροπίας φορολογικής συμμόρφωσης. Στο πνεύμα αυτό θα
πρέπει να καταργηθούν η εισφορά αλληλεγγύης και το
τέλος επιτηδεύματος. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού Προγράμματος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2022-2025, όπου ρητά
αναφέρεται ότι η απαλλαγή μιας επιβάρυνσης που είναι σημαντική για επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήμα-

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προσδιορίζει την
ταυτότητα ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και
σε επίπεδο τοπικό. Τι οικονομία θέλουμε; Τί ανάπτυξη
αρμόζει στην Θεσσαλονίκη;
1) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις για
να αναδείξει κανείς την ανάγκη για περισσότερες και
καλύτερες υποδομές κάθε φύσεως. Όλες οι προηγμένες οικονομικά χώρες διαθέτουν άριστες και σύγχρονες
υποδομές. Πέραν από την επικείμενη ανακαίνιση του
Δικαστικού Μεγάρου, που είναι ιδιαίτερα σημαντική,
θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν όλες οι εγκαταστάσεις
που στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ κ.α.).
Όπως είχε πει ο Τσώρτσιλ “We make our buildings and
afterwards they make us”.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποδομές θα πρέπει να συνοδεύονται από τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του
ψηφιακού κράτους.
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τα θα οδηγήσει σε ένα κίνητρο για περαιτέρω άσκηση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από αυτούς (σελ. 9
της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2022-2025 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
3) Η οικονομική ζωή της χώρας ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με τα ακίνητα. Η κατάσταση στα Κτηματολόγια
και τα Υποθηκοφυλακεία όχι μόνο πλήττει την έννοια
της «δημόσιας υπηρεσίας» και αποτελεί βάσανο για
δικηγόρους και πολίτες, αλλά καταντά και τροχοπέδη
για την ανάπτυξη και τις συναλλαγές. Δάνεια μπλοκάρονται, συναλλαγές ματαιώνονται και η ανασφάλεια
δικαίου αιωρείται πάνω από τον θεσμό που συστήθηκε
ακριβώς για να εξυπηρετήσει σκοπούς δημοσιότητας

Τα έργα αφορούν σε 1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης
υδάτων και λυμάτων (4.961.298,88€), 2. Αγροτική Οδοποιία (1.900.000€), 3. Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας
Κοινοτήτων Περαίας και Νέων Επιβατών (6.170.000€)
και 4. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης (4.464.000€).

Αυτός ο τόπος είναι η «Ριβιέρα» του Θερμαϊκού. Έχει
60 χιλιόμετρα ακτογραμμής και πεντακάθαρες παραλίες με «Γαλάζιες Σημαίες». Αυτός ο Δήμος είναι ένας
γόνιμος τόπος με 130.000 τ.μ. κάμπου, που παράγει
πολύτιμα αγαθά όπως ελιές, σταφύλι, κρασί. Δεν ξεχνάμε το λιμάνι της Ν.Μηχανιώνας, που αντιπροσωπεύει
τη μεγαλύτερη αλιευτική δύναμη της Ελλάδας, αφού
διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο μέσης αλιείας στη χώρα.
Η Διοίκηση, έχοντας ως πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της το επίκεντρο στον άνθρωπο, χτίζει καθημερινά,
μέσω των εμβληματικών παρεμβάσεων της, έναν Δήμο
λειτουργικό, ασφαλή και φιλικό! Έναν σύγχρονο και ανθρώπινο Δήμο!
Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός το οποίο
φάνηκε στην επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού

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

Mέσα στο 2022 θεμελιώνεται
το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς,
Thessintec
Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, ο οποίος ανακοίνωσε
έργα ύψους, 17.495.298,88 εκατ. ευρώ, που αλλάζουν
τη μορφή του Δήμου Θερμαϊκού.

Η αγάπη μας για τον όμορφο τόπο μας, οι πρωτοποριακές ιδέες μας για την βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών μας, μέσα από ένα υπερσύγχρονο πρόγραμμα παρουσίασης των πλάνων μας για την υλοποίησή τους, έκανε τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευθούν και να μας αναδείξουν πρώτη πολιτική δύναμη
στη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού.

και ασφάλειας.

Στόχος των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι η βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών μέσω της ενεργειακής
εξοικονόμησης, της αστικής ανάπλασης και της οδοποιίας, πάντοτε με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που
επιβάλλεται να αφήνουν στις περιοχές που υλοποιούνται. Επίσης, η ενεργειακή αυτονομία στο σύνολο του
Δήμου, που θα προκύψει από την αξιοποίηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι και το σημαντικότερο από τα έργα που ανακοινώθηκαν, θα μας
επιτρέψει να μειώσουμε έως 30% τα δημοτικά τέλη και,
ως εκ τούτου, να ελαφρύνουμε τον οικονομικό προϋπολογισμό όλων των νοικοκυριών.
Τα χρόνια που πέρασαν, γειτονιές, πλατείες, ακτές καθαρίστηκαν από τα οικιακά και ογκώδη απορρίμματα.
Δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν και διορθώθηκαν κακοτεχνίες ετών. Ενισχύσαμε το πράσινο, δώσαμε αθλητικές
εγκαταστάσεις στη νεολαία και τους συλλόγους, που
ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένες. Σεβόμαστε τον πολίτη
και έχοντας την ευθύνη της προστασίας του, προχωρήσαμε σε σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή έργων
που συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε πιέσει
προς την κατεύθυνση της έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών πόρων και προχωράμε με το αποδεδειγμένα
επικίνδυνο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, που
αντιμετωπίζεται σύντομα. Βάσει των στόχων μας και

των διαθέσιμων πόρων, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό,
τη μελέτη και τη δημοπράτηση έργων αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής των δημοτών σε αγαστή συνεργασία
με την Περιφέρεια, το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους κεντρικούς φορείς.
Το μεγαλύτερο, όμως, έργο που θα θεμελιωθεί μέσα
στο 2022 είναι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς, THESSINTEC, το οποίο θα είναι αποκλειστικά
και μόνο ελληνικών συμφερόντων και αναμένεται ν’
απορροφήσει επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ
και να απασχολήσει 7.000 άτομα σε επιχειρήσεις και
ερευνητικά κέντρα που θα αναπτυχθούν στην περιοχή.
Κλείνοντας να τονίσω για άλλη μία φορά ότι η κινητήριος δύναμη της περιοχής μας είναι ο τουρισμός, του
οποίου την αξία για την οικονομία και την κοινωνία
αναγνωρίζουμε συνολικά και δίνουμε έμφαση στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που
αποτελεί τη βάση γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας προς ψήφιση στο νέο Προϋπολογισμό
αυξημένους κωδικούς για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη.
Μια ματιά μόνο στα βήματα που έχουν γίνει για τη δημιουργία της νέας μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών στη
Νέα Μηχανιώνα, τη δημιουργία σοβαρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού-αναψυχής ή και παραθεριστικής κατοικίας στην ακτή και
το κάμπιγκ της Αγίας Τριάδας, στα μεθοδικά βήματα,
που ακολουθούνται για την αξιοποίηση της κοινοτικής
πλαζ «ΑΚΤΙΟΝ», του κάμπιγκ του ΕΟΤ της Επανομής,
του Κτήματος Καραγκιόζη και μπορεί να εξάγει κάποιος
συμπεράσματα για τη θέληση της Διοίκησης αυτής να
αναστρέψει τη δυσάρεστη κατάσταση που επικρατούσε
για πολλά χρόνια με δικαστικές διαμάχες και αναξιοποίητα ακίνητα, που αποτελούν πόλο ανάπτυξης και έλξης
επενδυτών και, κατά συνέπεια, τουριστών.
Όλα αυτά τα αναπτυξιακά έργα «απογειώνουν» την
περιοχή και την εδραιώνουν στο χάρτη των τουριστικών προορισμών.
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Άρθρο του
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Γιώργου Τσακούμη

Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

86η ΔΕΘ: Αναζητώντας
βατήρα σταθερότητας

πόδια της, μετατρέποντας σε πεδία αντιπαράθεσης
τις μικρές λεπτομέρειες, αντί να επενδύει στην μεγάλη εικόνα.

Ομολογουμένως, μοιάζει κουραστική η επανάληψη
– κάθε χρόνο επ` ευκαιρία της ΔΕΘ – μιας επίμονα
αισιόδοξης πεποίθησης για τερματισμό των προβλημάτων που γεννούν αλλεπάλληλες κρίσεις και
την διαδοχή αυτών από μια περίοδο διαρκούς και
ευρέως διαχεόμενης ανάπτυξης!

Πάντα θα υπάρχουν μειοψηφικές θέσεις και επιλογές
υπέρ της στασιμότητας στο βωμό ενός προστατευτισμού που έχει εύλογες ή ευκατανόητες αφετηρίες.
Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, κάποτε θα πρέπει να
πάρουν όλοι απόφαση πως το κύριο ζητούμενο αυτής της πόλης είναι να προχωρήσει στον χρόνο και
να πάψει να περιμένει ως εκ θαύματος να πάψουν
τα προβλήματα που γίνονται συχνότερα από εξωγενείς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή (π.χ.
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα).

Μελετώντας ωστόσο τη συγκυρία, ειδικά για τη
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί κανείς
να δει την 86η ΔΕΘ ως βατήρα σταθερότητας σε μια
περίοδο πολλαπλών πηγών αστάθειας.
Για να λειτουργήσει ως τέτοιος όμως, οφείλουν όλοι
όσοι έχουν την εκτελεστική δυνατότητα, τη θεσμική
αρμοδιότητα, ή έστω το απλό ειλικρινές ενδιαφέρον
για την προοπτική και την προκοπή αυτού του τόπου, να προστατέψουν τη δυναμική που τείνει να
αποκτήσει.
Η 86η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για όλους όσοι βλέπουν τους εαυτούς τους στην παραπάνω περιγραφή, να ανεβάσουν «ταχύτητα» και να δικαιώσουν
τον ρόλο τους έναντι της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

•Καρατάσου Τσάμη 25, Εύοσμος
•Αντώνιου Τρίτση 100, Ν.Πολιτεία
•Παύλου Μελά 6, Κέντρο Θεσσαλονίκης
Παραγωγική Μονάδα:

• 10ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας
Επικοινωνία: 2310660300

www.papasotiriou.com.gr

Εγχειρήματα, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, η ενοποίηση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, τα
μητροπολιτικά πάρκα δυτικά και ανατολικά, η ολοκλήρωση του Μετρό και η προς δυσμάς επέκτασή
του, το fly over, τα έργα ολοκλήρωσης των οδικών
και σιδηροδρομικών συνδέσεων του λιμανιού, και η
αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, μαζί με μια
σειρά τοπικών παρεμβάσεων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, συνθέτουν το πλέγμα που μπορεί να
φέρει τη ζητούμενη αλλαγή.

@papasotiriou_pastry

Η κυβέρνηση, έχει την ευκαιρία και υποχρέωση να
εγγυηθεί τη συνέχιση και επιτάχυνση (ή ολοκλήρωση) την υποδομών και των μεταρρυθμιστικών
μεταβολών που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία
χρόνια, σε πείσμα των πολυποίκιλων εμποδίων που
προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις, που ξεκίνησαν
με την ενεργειακή κρίση που γεννήθηκε από την
πανδημία και επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πολλές παρενέργειές του.

της υπηρεσίες της καθημερινότητας, αλλά και να διαφυλάξει την ποιότητα του Δημόσιου Χώρου.

Η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού έχει την ευκαιρία
και την υποχρέωση να αξιοποιήσει νέα εργαλεία
που διατίθενται και αρμοδιότητες που της παρέχονται, συχνά όχι με τους αναλογούντες πόρους είναι
αλήθεια, για να ενισχύσει τα δίκτυα υποδομών και

Αλλά και να συμβάλουμε ως κύτταρα του κοινωνικού συνόλου, στη σύνθεση των παραγωγικών δυνάμεων και στην αναχαίτιση πιθανών κρουσμάτων
της μακροχρόνιας «νόσου» που ταλαιπωρεί αυτή
την πόλη: της κακής συνήθειας να σκοντάφτει στα

Επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, μεταξύ
των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ που έχω την τιμή να
εκπροσωπώ, καλούμαστε να συμβάλουμε στην
ενίσχυση της δημιουργικής δυναμικής με το «οπλοστάσιο» της τεκμηρίωσης που παρέχουν η Γνώση
και η Εμπειρία.

Και αυτό μπορεί να γίνει με όρους και παράλληλες
παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια του
δομημένου αστικού χώρου, συνδυάζοντας υποδομές, πολιτική προστασία και τεχνολογίες, που
στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια της
καθημερινότητας. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα αποτελέσει αντικείμενο του συνεδρίου Safe
Thessaloniki που θα συνδιοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε
συνεργασία με την Safe Greece στις 29 Σεπτεμβρίου.
Μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών παραγόντων
αβεβαιότητας, η 86η ΔΕΘ, από τη φύση της ως θεσμός, αλλά και με τις θεματικές επιλογές της, μπορεί
να αποτελέσει βατήρα σταθερότητας. Ας της το επιτρέψουμε και ας την αξιοποιήσουμε...
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Μιχάλη Κούπκα

Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης

TOURISM

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
Σκεφτόμαστε το μέλλον.

Η ψηφιοποίηση του Δήμου Θεσσαλονίκης
ήταν το στοίχημα που κερδήθηκε

σης των υπηρεσιών του Δήμου ήταν ένας βασικός
προγραμματικός μας στόχος γιατί κατανοούσαμε ότι
ορισμένοι μείζονος σημασίας λειτουργικοί εκσυγχρονισμοί είναι απολύτως απαραίτητοι εάν θέλαμε
να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, αλλά και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα δημότες και επιχειρηματίες.
Εδώ έχει αξία να τονιστεί ότι οι αποφάσεις αυτές
λήφθηκαν πριν την εμφάνιση της πανδημίας και η
προεργασία ξεκίνησε ήδη από το φθινόπωρο του
2019. Στο αμέσως επόμενο στάδιο του Φεβρουαρίου
– Μαρτίου του 2020, όταν ο κορωνοϊός έφτασε στην
Ελλάδα και ακολουθήσαμε και εμείς τα περιοριστικά
μέτρα, έγινε σε όλους αντιληπτό ότι η ψηφιοποίηση,
η αξιοποίηση στο έπακρο όλων των τεχνολογικών
δυνατοτήτων και η άμεση υιοθέτηση της τηλεργασίας ήταν μονόδρομος.

Υπάρχουν ορισμένες πολιτικές που ενώ φαντάζουν
αυτονόητες, ενώ είναι τεχνικά απολύτως εφικτές,
ενώ ασκούνται σε πολλές πόλεις και διοικητικούς
μηχανισμούς ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα του 2019
δεν βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Για να γίνω
πιο συγκεκριμένος, όταν η νέα Δημοτική Αρχή ανέλαβε τον Δήμο Θεσσαλονίκης το ημερολόγιο έδειχνε
2019 αλλά η εξυπηρέτηση των πολιτών βρίσκονταν
κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.
Οι ουρές στις υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό ήταν
ο κανόνας, η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών
προς διεκπεραίωση υποθέσεών τους αυτονόητη
και οι χαμένες εργατοώρες μια αποδεκτή σπατάλη
πόρων της διοικητικής μηχανής. Όλα τα παραπάνω
συνοδεύονται με ταλαιπωρία, με εκνευρισμό και μια
αίσθηση ματαιότητας ότι «τίποτε δεν αλλάζει στην
Ελλάδα».
Από την πρώτη στιγμή ο στόχος της ψηφιοποίη-

@thessalonikitravel

@thessaloniki.travel

@mythessaloniki

Ο κορωνοϊός κατά μία έννοια επιτάχυνε τις διαδικασίες καθώς κατέδειξε ακόμη πιο έντονα την ανάγκη
εκσυγχρονισμού των δομών. Ως ένας αστάθμητος
παράγοντας εξωτερικού καταναγκασμού έσπρωξε
την συνήθως βραδυκίνητη ελληνική δημόσια διοίκηση να κάνει άλματα. Με τον τρόπο αυτό τόσο η
κεντρική διοίκηση – το κράτος – όσο όμως και πολλοί δήμοι προχώρησαμε ακόμη πιο δυνατά.
Με στοχευμένες ενέργειες και συντονισμό αναβαθμίστηκαν συνολικά οι ηλεκτρονικές πληρωμές και δημιουργήθηκε η δυνατότητα πληρωμής με ταυτότητα
οφειλής (RF) κατά τη διάρκεια του πρώτου λοκ ντάουν. Η εξόφληση πλέον της βεβαιωμένης οφειλής
στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, μέσω
e-banking, phone-banking ή με κάθε άλλο διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων με
το ΔΙΑΣ τραπεζών, γίνεται με χρήση της Ταυτότητας
Οφειλής (25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ – RF) ο οποίος
αναγράφεται στο ηλεκτρονικό/έντυπο ειδοποιητήριο ή δίπλα στην κάθε οφειλή.
Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Εκσυγχρονίσαμε την
ψηφιακή πύλη του Δήμου και δημιουργήσαμε σαράντα νέες υπηρεσίες για την απομακρυσμένη εξυ-

πηρέτηση του κοινού. Με τον τρόπο αυτό περίπου
50.000 λιγότεροι πολίτες επισκέφθηκαν το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα κτίρια των δημοτικών κοινοτήτων με ότι συνεπάγεται σε χρόνο, ταλαιπωρία,
εκνευρισμούς και διοικητικό κόστος.
Μέσα στο 2022 ολοκληρώνεται συνολικά η αναβάθμιση του συστήματος των οικονομικών υπηρεσιών
του Δήμου. Επιπλέον μέσα από το σύγχρονο και
ασφαλές περιβάλλον του gov.gr και των ψηφιακών
του θυρίδων ο Δήμος παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται απομακρυσμένα δίχως
να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα γκισέ
του Δημαρχείου. Εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος
επικοινωνίας του δημότη με τον δήμο του ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα γενιά ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε στην στρατηγική
μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε Smart City με σειρά εφαρμογών που θα βελτιώσουν αισθητά την λειτουργία της πόλης, την καθημερινότητα του κατοίκου
και του επισκέπτη, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσουν
κατακόρυφα τις δυνατότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για τη στρατηγική αυτή έχουμε εξασφαλίσει
20 εκατομμύρια ευρώ από δύο διαφορετικές πηγές
(Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης),
έχουμε ετοιμαστεί με άρτιες προτάσεις και πλήρεις
φακέλους και είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση
των έργων. Και βέβαια με την επιλογή της πόλης μας
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αποστολή των
«100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων πόλεων το
2030» έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον πόρους, σε τεχνογνωσία κατά προτεραιότητα ώστε να γίνει η Θεσσαλονίκη παράδειγμα καλής
πρακτικής και οδηγός για όλη την Ευρώπη και για
πόλεις που θα την ακολουθήσουν.
Είναι βέβαιο ότι το 2030 η πόλη μας θα είναι αυτό
που έχουμε ονειρευτεί όλοι όσοι την αγαπάμε. Κι
αυτό διότι στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας είναι η
υλοποίηση και όχι τα σχέδια επί χάρτου.
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Σταθερή τροχιά προς το
αύριο για την οικονομία,
τους πολίτες, τη χώρα
με έργα ύψους € 4,5 δισ.
Οι υποδομές που σχεδιάζει
και υλοποιεί σήμερα η ΕΡΓΟΣΕ
αποτελούν το μεγαλύτερο
πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων
που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ
στην Ελλάδα. Έργα με ισχυρό
αναπτυξιακό αποτύπωμα, που
αλλάζουν άρδην το τοπίο των
μεταφορών στη χώρα μας.
Δημιουργούν υπεραξία για την
κοινωνία και την εθνική οικονομία,
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
της Ελλάδας και ταυτόχρονα
εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο
μετατροπής της σε κόμβο
συνδυασμένων μεταφορών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

€ 4,5 δισ.

Επενδυτικό πλάνο
2020 – 2023

€ 515 εκατ.

Συμβασιοποιημένοι
διαγωνισμοί
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Νίκου Καραγιαννακίδη

Δικηγόρου, πολιτευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης

1,68

δισ.€

53,5

1,07

εκ.€

δισ.€

1,8

εκ.€

Η μεγάλη επιστροφή
της Θεσσαλονίκης

56,7
εκ.€

82,5

72,8

εκ.€

εκ.€

477
εκ.€

€ 4 δισ.

309
εκ.€

175
εκ.€

391

εκ.€

84

εκ.€

Διαγωνισμοί Ανταγωνιστικού
Διαλόγου σε εξέλιξη

42,1
εκ.€

Έργα Ανταγωνιστικού
Διαλόγου
Έργα Μειοδοτικών
Διαγωνισμών

€ 1,4 δισ.

Οι 21 ενεργές
συμβάσεις

Το άνοιγμα που επιχειρείται στον αραβικό κόσμο με
την επιλογή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως
τιμώμενης χώρας καταγράφει την πρόθεση της ίδιας
της πόλης να ανοίξει τις πόρτες της, να λειτουργήσει
ως πύλη εισόδου της μεγάλης αυτής αγοράς στην
Ευρώπη.
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αβεβαιότητα, ανασφάλεια και παγκόσμια
ανησυχία δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα
μας να αξιοποιήσει την κορυφαία γεωγραφική της
θέση, να καταστεί η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η
Βόρεια Ελλάδα κορυφαίος ενεργειακός – οικονομικός - συγκοινωνιακός κόμβος της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, να απαντήσει στις αυξημένες προκλήσεις
του σήμερα, εκμεταλλευόμενη τις ανατροπές στο
παγκόσμιο γεωστρατηγικό πεδίο.
Ο νέος αυτός ρόλος της Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται σε απόλυτο βαθμό από τα μεγάλα έργα υποδομών που δρομολογούνται και ολοκληρώνονται, καλύπτοντας κενά δεκαετιών.

ergose.gr

απόλυτα δικαιολογημένη, επιφυλακτικότητα των
Θεσσαλονικέων που έβλεπαν μέχρι το 2019 να
εγκαινιάζονται …μουσαμάδες, με πράξεις: με έργα
που ολοκληρώθηκαν, όπως ο δρόμος Θέρμης – Γαλάτιστας ή το «ορφανό» χιλιόμετρο της Ποτίδαιας,
έργα που ολοκληρώνονται με σαφή χρονοδιαγράμματα όπως το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, το Μετρό Θεσσαλονίκης, η δυτική είσοδος της πόλης και
ο Κόμβος Κ16, η σύνδεση του Λιμανιού με την ΠΑΘΕ
και την Εγνατία Οδό, η γέφυρα του Αλιάκμονα, αλλά
και έργα που ξεκινούν άμεσα όπως το fly over (νέα
περιφερειακή οδός), το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η
νέα ΔΕΘ, η ανάπλαση του ενοποιημένου παράκτιου
μετώπου, τα δύο νέα, υπερσύγχρονα νοσοκομεία σε
Φίλυρο και π. Στρατόπεδο Καρατάσιου, η νέα εθνική
Οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και πολλές άλλες
παρεμβάσεις που σηματοδοτούν μια νέα πραγματικότητα για την πόλη και ευρύτερα για τη Μακεδονία
και τη Θράκη.

Η 86η ΔΕΘ, η δυναμικότερη και πλέον επιτυχημένη
όπως προμηνύεται Έκθεση των τελευταίων ετών
σηματοδοτεί και τη μεγάλη επιστροφή της Θεσσαλονίκης σε μια δημιουργική κανονικότητα, την οποία
η πόλη στερήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα έργα αυτά που αλλάζουν την καθημερινότητα
του πολίτη, την κάνουν πιο εύκολη και λειτουργική,
αποκαθιστούν και μια τεράστια αδικία σε βάρος της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης, μιας πόλης που είχε
εγκλωβιστεί για πολλά χρόνια στην εσωστρέφεια
και στη μιζέρια. Μια μεγαλούπολη που, όχι άδικα,
έβλεπε το ενδιαφέρον της κεντρικής εξουσίας για

την πόλη να περιορίζεται σε εθιμοτυπικά ευχολόγια
και υποσχέσεις κατά την περίοδο της ΔΕΘ. Αυτή η
νόθα κατάσταση ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Η Κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσαν ως απόλυτη προτεραιότητα την αναπτυξιακή ισότιμη και ισόρροπη
ανάταση της πόλης μέσα από ένα πλέγμα έργων
που αλλάζουν, επιτέλους, την ατζέντα.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε να απαντήσει στην,

Η Θεσσαλονίκη, όσο και αν αυτό ενοχλεί όσους αναζητούν αφορμές για να προσκομίσουν μικροκομματικά οφέλη και κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, τους επαγγελματίες πολιτικά μίζερους,
επιστρέφει. Παύει να είναι ο «φτωχός συγγενής»,
ουραγός των εξελίξεων, εξελίσσεται σταδιακά σε μια
σύγχρονη περιφερειακή μητρόπολη, διεκδικεί και
παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από εταιρείες – κολοσσούς που επιβραβεύουν την πορεία προς τα εμπρός
που έχει χαράξει.
Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει
πίσω, η Θεσσαλονίκη μπορεί πλέον να χαμογελά
και να προσδοκά ένα ακόμη καλύτερο αύριο. Ένα
αύριο που της ανήκει, ένα αύριο που δικαιούται!
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Μαζική Αποστολή SMS
με Ενιαία Χρέωση & Φορητότητα

προς όλα τα δίκτυα
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Λάκη Βασιλειάδη

Βουλευτή Πέλλας ΝΔ

Ανάγκη στήριξης της Ελληνικής Δενδροκαλλιέργειας: η περίπτωση της ροδακινοπαραγωγής
σουμε και πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Πρέπει να χρηματοδοτηθεί η αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ποικιλίες που είναι ανθεκτικές στην αλλαγή του κλίματος, παράγουν προϊόντα
με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και επιτρέπουν τον
επιμερισμό των παραδόσεων σε μεγαλύτερο εύρος
ημερών, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη από αξιόπιστο πανεπιστημιακό φορέα της χώρας και η διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς.

Άμεσα
Οικονομικά
Στοχευμένα
Ποσότητα SMS

Κόστος

250
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000

9€
18€
36€
72€
175€
340€
660€

Αποστείλτε Διαφημιστικά SMS, για να
ενημερώσετε τους πελάτες σας για:

Προσφορές
Events
Να τους ευχηθείτε για τις Εορτές

Η δενδροκαλλιέργεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της χώρας, με εξαγωγικό χαρακτήρα. Ωστόσο τα τελευταία έτη ο κλάδος
αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων που οφείλονται
σε χρόνια προβλήματα και παθογένειες, σε συνδυασμό με έκτακτα φαινόμενα, όπως οι επιπτώσεις της
αλλαγής του κλίματος και η πανδημία.
Τα προβλήματα αυτά έχουν γίνει έντονα αισθητά
φέτος στη ροδακινοπαραγωγή, όπου ένας συνδυασμός παραγόντων απειλεί να καταστήσει την πλειοψηφία των καλλιεργειών οικονομικά μη-βιώσιμες.
Αρχικά, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί με τις
τιμές στα φάρμακα, τα λιπάσματα και την ενέργεια
να είναι στα ύψη. Παράλληλα η έλλειψη εργατών
γης που διαχρονικά αποτελεί πρόβλημα, φέτος ήταν
ακόμα πιο αισθητή.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διαθέσιμα πακέτα & πληροφορίες

Μαζικά μηνύματα Viber

T: 2310 231 557

Μόνο με 0,017€/παραδομένο μήνυμα

www.sms-marketing.gr

Πέρα από το κόστος, παρατηρήθηκαν προβλήματα
και στη διάθεση των προϊόντων. Ο πόλεμος, η διατάραξη των αγορών και η μείωση της αγοραστικής
δύναμης επηρεάζουν τις εξαγωγές στο επιτραπέζιο
ροδάκινο, συμπιέζοντας τις τιμές. Την ίδια στιγμή η
βιομηχανία μεταποίησης δεν μπόρεσε να απορροφήσει την παραγωγή συμπύρηνου ροδάκινου,
με αποτέλεσμα αναστολές παραδόσεων ανά τακτά
χρονικά διαστήματα που επηρέασαν την ποιότητα
των προϊόντων, ενώ δεν τηρήθηκε ούτε η εξαγγελία της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) για
τις τιμές.
Τη χαριστική βολή όμως έδωσαν τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που έκαναν αισθητή την παρουσία τους

σε όλους του μήνες του καλοκαιριού. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι κατέστρεψαν φρούτα που
βρίσκονταν πάνω στα δέντρα, λίγο πριν το στάδιο
της συγκομιδής. Ο απαρχαιωμένος Κανονισμός του
ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τις ζημιές αυτές με αποτέλεσμα οι
ροδακινοπαραγωγοί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή
σε απόγνωση. Η στήριξη του κλάδου και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, ώστε ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει
βιώσιμος.
Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ήταν
αρχικά αυξημένη φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές,
αυτή η «τέλεια καταιγίδα» καθιστά την πλειοψηφία
των καλλιεργειών σε επιτραπέζιο και συμπύρηνο
ροδάκινο και νεκταρίνι, ζημιογόνες.
Οι αιτίες για τα προβλήματα αυτά είναι σύνθετες και
απαιτούν καλοσχεδιασμένες λύσεις που αφορούν
την άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος
των παραγωγών αλλά και μακροπρόθεσμες ενέργειες που θα αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα στο
μέλλον.
Βραχυπρόθεσμα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει έναν
σύνολο ενεργειών με στόχο την ανακούφιση των
παραγωγών που δοκιμάστηκαν -επιπλέον των
προαναφερθέντων προβλημάτων- και από την
πρόσφατη κακοκαιρία. Τα εργαλεία είναι γνωστά,
όσο και η μέθοδος.
Σε δεύτερο χρόνο, αλλά χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει αναπόφευκτα να μιλήσουμε για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Τώρα είναι η στιγμή να αξιοποιή-

Το άλλο διαχρονικό πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατών, τόσο στα χωράφια όσο και στις βιομηχανίες.
Με πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Εργασίας επιχειρήθηκε η μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ από «οργανισμό
ανεργίας» στη νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει
το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα
εργασίας, τόσο για τους εργάτες γης, με αξιοποίηση
και Ελλήνων ανέργων (χωρίς να χάνουν το επίδομα,
όταν πρόκειται για εποχική εργασία) ώστε να μην
υπάρχει ανάγκη μετάκλησης μεγάλου αριθμού από
το εξωτερικό, όσο και για το εποχιακό προσωπικών
των εργοστασίων μεταποίησης. Παράλληλα και
συμπληρωματικά, πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο
Νόμος 4921/2022, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και τη διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο της
ΔΥΠΑ, όσων αρνούνται 3 διαδοχικές προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ισχυροποίηση των συνεταιρισμών. Δυστυχώς, οι κακές
πρωτοβουλίες του παρελθόντος δαιμονοποίησαν
τα συνεργατικά σχήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσης
συνεννόηση μεταξύ συνεταιρισμών και ομάδων
παραγωγών, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων, της Ένωσης Κονσερβοποιών Φρούτων Ελλάδας (ΕΚΕ) και όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
Η αλυσίδα της παραγωγής είναι τόσο δυνατή όσο ο
πιο αδύναμος κρίκος της. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων των μερών, να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να συνεργάζονται σε πλαίσιο εμπιστοσύνης.
Δυστυχώς η αδράνεια πολλών ετών δείχνει τώρα τα
αρνητικά της αποτελέσματα. Η γεωργική πολιτική
είναι ένας κλάδος που απαιτεί ολοκληρωμένο και
μακροχρόνιο σχεδιασμό, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα, πόσο μάλλον όταν απαιτείται η προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
Οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεννοηθούμε, κάτω από το γενικό συντονισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των συναρμόδιων Υπουργείων.
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Σταύρου Αναγνωστόπουλου

Δημάρχου Χαλκηδόνας

Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
σε τροχιά ανάπτυξης!
ήταν ένα τεράστιο στοίχημα που κερδήθηκε με την
εξασφάλιση 3.870.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και
η δημιουργία επιπλέον χώρων πρασίνου όπως το
πάρκου Χατζησώμου, στην αρχή της οδού Καραολή
και Δημητρίου.
Με τις ανάγκες των παιδιών σταθερά σε πρώτο πλάνο προχωρήσαμε στην αναβάθμιση 38 παιδικών
χαρών, ένα έργο ύψους 689.000. ευρώ.

Με μια σειρά από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη,
αλλά και εκείνων που έχουν δρομολογηθεί μέσω
εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δεν είναι πια ο φτωχός συγγενής,
αλλά γίνεται πρωταγωνιστής. Κόντρα στην πανδημία και τα προβλήματα που προκλήθηκαν εξαιτίας
αυτής (σε επίπεδο καθυστερήσεων), την ενεργειακή
κρίση, το γεγονός ότι διανύουμε μια μακρά περίοδο
που δεν υπάρχουν πόροι εν αφθονία, πετύχαμε την
εξασφάλιση πρωτοφανών χρηματοδοτήσεων για
τα ιστορικά του δήμου, οι οποίες τον βάζουν στην
τροχιά της νέας εποχής. Δημιουργούμε μία πόλη
σύγχρονη, ευρωπαϊκή με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και συνεχίζουμε να πορευόμαστε προς αυτήν
την κατεύθυνση με προσήλωση και συστηματική
δουλειά.

Ένα από τα μεγαλύτερα project το οποίο αναμένεται
να αλλάξει εξολοκλήρου την εικόνα της πόλης είναι
η αστική ανάπλαση. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 9,5
εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση μελετών, οι οποίες
έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμες, για επιπλέον
13,7 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ανασχεδιασμό και ανακατασκευή 13 κεντρικών οδικών
αξόνων του δήμου, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά,
υψηλά ποιοτικά στάνταρ και σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο
αστικό τοπίο.
Ταυτοχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα μαμούθ 4 εκ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση
του προβληματικού οδικού δικτύου, σε περισσότερους από 150 δρόμους, έχοντας ήδη ολοκληρώσει
με επιτυχία το προηγούμενο πρόγραμμα..
Η ανάπλαση των πάρκων Ελπίδας και Σμύρνης,

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην αναβάθμιση
των αθλητικών χώρων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 150.000 ευρώ για την επικαιροποίηση της
μελέτης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του
Δημοτικού Σταδίου, η οποία θα επηρεάσει θετικά και
θα αλλάξει το τοπίο στο σύνολο του αθλητισμού της
Δ. Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται και
άμεσα προχωράμε στη διαδικασία χρηματοδότησης και δημοπράτησης.
Έως ότου ξεκινήσει το έργο αυτό, λύνουμε τα χρόνια προβλήματα σε άλλα αθλητικά ζητήματα, όπως
η στεγανότητα της οροφής στο μεγαλύτερο Κλειστό
γήπεδο του Δήμου (ΔΑΚ), αφού εξασφαλίσαμε συνολικά 310.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και ίδιους πόρους.
Ομοίως μεριμνήσαμε για την ανακατασκευή των 10
ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, των ανοικτών γηπέδων 5x5 της οδού Μαρτίου και της οδού Νυμφαίου,
την ολική ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Κορδελιού και των
εξωτερικών γηπέδων του αύλειου χώρου, εξασφαλίζοντας 1.387.00 ευρώ, ενώ η παραχώρηση του
«Παπακυριαζή» για 25 χρόνια από την ΕΤΑΔ, που
επιτεύχθηκε μετά από χρόνια άγονων προσπαθειών, άνοιξε τη δρόμο για τη βελτίωση του Αθλητικού
Πάρκου Ευόσμου.

Στον τομέα της εκπαίδευσης έγιναν μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης βελτιωτικές παρεμβάσεις στα 81
από τα 107 σχολεία του Δήμου, με στόχο στον επόμενο ενάμισι χρόνο να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία. Ταυτόχρονα προχωράμε
στην ανέγερση τεσσάρων σχολείων. Το 24ο Δημοτικό Ευόσμου είναι έτοιμο να λειτουργήσει τη νέα σχολική περίοδο, μέσα στο επόμενο διάστημα δημοπρατείται το 25ο ΔΣ Ευόσμου, ενώ δρομολογήθηκαν
οι διαδικασίες για το 7ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο.
Με προτεραιότητα στις ανάγκες της εκπαιδευτικής
κοινότητας, εξασφαλίστηκαν 1,8 εκατ. ευρώ για την
ανακατασκευή όλων των κλειστών γυμναστηρίων
που βρίσκονται σε σχολικά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων και των εξω-

τερικών αθλητικών χώρων. Επιπλέον έχουν εγκριθεί
150.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε σχολεία για ΑμεΑ,
όπως και σε παιδικούς σταθμούς (460.000 ευρώ)
με χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμος μας προοδεύει,
προχωρά, αναπτύσσεται

Παράλληλα, ο Δήμος μετασχηματίζεται ψηφιακά και
μετατρέπεται σε «έξυπνη» πόλη, την ώρα που εξυπηρέτηση.
Κινούμαστε έχοντας πετύχει χρηματοδότηση 3 εκ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση
του προγράμματος Smart City, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση του προγράμματος
«έξυπνες στάσεις», ύψους 150.000 ευρώ.
Ο πολιτισμός είναι η τροφή της ψυχής. Με γνώμονα
αυτό, διευθετήσαμε σε σύντομο χρόνο τις εκκρεμότητες και παραδώσαμε στους δημότες το ολοκαίνουριο Πολυλειτουργικό Κέντρο και το Θέατρο «Μίκης
Θεοδωράκης», το οποίο κατασκευάστηκε το προηγούμενο διάστημα και χρειάστηκε να γίνουν κάποιες
καίριες παρεμβάσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Η κοινωνική πολιτική και η πρόνοια είναι το πλέγμα
προστασίας που απλώνουμε πάνω από τους συμπολίτες μας σε ανάγκη, με τη λειτουργία: κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, ξενώνα
κακοποιημένων γυναικών (για τις ίδιες και για τα
παιδιά́ τους), υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι, γραφείου συμβούλου εργασίας.
Γυρίζουμε σελίδα μετατρέποντας το δήμο Κορδελιού
– Ευόσμου σε μια πόλη καθαρή, περιβαλλοντικά βιώσιμη, αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένη,
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα αλλά
και στις πράσινες μορφές ενέργειας, εξασφαλίζοντας 3,4 εκατ. ευρώ για: την αγορά 3 νέων υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων οχημάτων (ενώ
θα παραληφθούν 6 ακόμα μέσα στο 2022), 1.800
κάδων, επιστήλιων καλαθιών, κάδων συμπίεσης και
κομποστοποίησης, και σαρώθρων, ενώ υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα ο διαγωνισμός για την
προμήθεια 6 ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων
οχημάτων αλλά και 4 ηλεκτροκίνητων οχημάτων
συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000€ που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Μένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας, καθημερινά
διεκδικούμε, κερδίζουμε και αξιοποιούμε
χρηματοδοτήσεις, για έργα που αλλάζουν ριζικά την
εικόνα του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, μετατρέποντάς τον σε μια πόλη σύγχρονη, σε μια πόλη να
ζεις.

Αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου Χαλκηδόνος, γεμάτοι
φιλοδοξίες και όραμα και καταφέραμε, με τη σύμφωνη γνώμη της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του Δήμου μας, να δημιουργήσουμε τα κατάλληλες συνθήκες για ένα Δήμο που αξίζει να ζεις.
Καθώς πλησιάζουμε στο τέταρτο έτος που βρισκόμαστε στη διοίκηση, ήδη το έργο μας είναι ορατό και
οι συνδημότες μας, αναγνωρίζουν την προσπάθεια
που έχουμε καταβάλλει. Καταφέραμε και αλλάξαμε
την εικόνα των παραμελημένων χωριών και παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως Δήμος, λόγω
όχι μόνο της πανδημίας, της έλλειψης προσωπικού
αλλά και της ενεργειακής κρίσης, αυξήσαμε το ρυθμό υλοποίησης του τεχνικού μας προγράμματος και
επιταχύναμε τις διαδικασίες έργων.
Στη διάρκεια αυτής της τριετίας, δώσαμε περισσότερο βάση σε θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα δρομολογήσαμε νέα έργα- παρεμβάσεις τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια
του Δήμου καθώς αξιοποιήσαμε κάθε είδους χρηματοδοτικών «εργαλείων», καταθέτοντας προτάσεις
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για τη χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και προμηθειών.
Επίσης, πέραν των προβλημάτων της καθημερινότητας και των στόχων των οποίων θέσαμε για τη
βελτίωσή της και πέρα από την εξέλιξη πολύ σημαντικών έργων, έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την κατασκευή και δρομολόγηση μεγάλων
αναπτυξιακών έργων όπως τα έργα του φυσικού
αερίου, που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται σχεδόν σε
όλη την επικράτεια του Δήμου και μέχρι τέλος του
έτους θα έχουν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο οι
περιοχές της Γέφυρας, του Βαθυλάκου και της Χαλκηδόνας και θα συνεχίσουμε το επόμενο έτος προς
τους άλλους οικισμούς. Να σημειώσουμε επίσης την

έναρξη του πολύ σημαντικού έργου της κατασκευής
του προαστιακού σιδηροδρόμου δυτικής Θεσσαλονίκης στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος μας με σταθμούς σε πρώτη φάση σε Αγχίαλο, Άγιο Αθανάσιο
και Γέφυρα, τα σημαντικά έργα βελτίωσης όλων των
οδικών αξόνων που δέρχονται από τον Δήμο Χαλκηδόνος όπου οι παρεμβάσεις είναι ορατές, καθώς
και διάφορες άλλες ενέργειες που γίνονται για την
έναρξη των εργασιών του αρδευτικού δικτύου Νέας
Μεσήμβριας, για την κατασκευή του κόμβου και την
ολοκλήρωση της ενωτικής Σίνδου με την Εθνική Οδό
Θεσσαλονίκης - Εδέσσης.
Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό εκτέλεση σημαντικά έργα πνοής που αλλάζουν κατά πολύ την εικόνα του Δήμου μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες,
ενός πολύ μεγάλου έργου, που γίνεται για πρώτη
φορά στον Δήμο μας, αυτό της συντήρησης σχολικών κτιρίων, οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και συντηρήσεων δημοτικών οδών, οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του Δ.Α.Κ. Γέφυρας, οι εργασίες
του αποχετευτικού δικτύου στο Άδενδρο καθώς και
η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.
Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου. Επίσης, σε εξέλιξη
είναι οι εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
και η κατασκευή νέων παιδικών χαρών, συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 15 εκ. ευρώ.
Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό εκτέλεση σημαντικά έργα πνοής που αλλάζουν κατά πολύ την εικόνα του Δήμου μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες,
ενός πολύ μεγάλου έργου, που γίνεται για πρώτη
φορά στον Δήμο μας, αυτό της συντήρησης σχολικών κτιρίων, οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και συντηρήσεων δημοτικών οδών, οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του Δ.Α.Κ. Γέφυρας, οι εργασίες
του αποχετευτικού δικτύου στο Άδενδρο καθώς και
η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμε-

τρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.
Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου. Επίσης, σε εξέλιξη
είναι οι εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
και η κατασκευή νέων παιδικών χαρών, συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 15 εκ. ευρώ.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν πολλά σημαντικά έργα
όπως η αναβάθμιση του βιολογικού των Κουφαλίων, του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επέκτασης
Κουφαλίων και αναμένονται άμεσα να δημοπρατηθούν εντός του φθινοπώρου άλλα έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων της τάξης άνω των 2,5
εκ. ευρώ σε όλο τον Δήμο, σε επεκτάσεις Γέφυρας,
Χαλκηδόνας, Αγίου Αθανασίου, ο δρόμος Μικρό
Μοναστήρι- Άδενδρο- Παρθένιο, η ανάπλαση της
κεντρικής οδού Κουφαλίων, τα αποχετευτικά δίκτυα
Προχώματος, Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και η ΕΕΛ
Ακροποτάμου.
Επίσης, προγραμματίζονται μικρότερα έργα με παρεμβάσεις σε κάθε οικισμό και άμεσα ξεκινά η αποκατάσταση του κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νέας Μεσημβρίας, η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ
στην Αγχίαλο, η ανάπλαση της περιοχής πέριξ της
εκκλησίας στο Βαθύλακο, η δημιουργία πλατείας
στην Κάτω Γέφυρα και διάφορες άλλες παρεμβάσεις
που είναι σε εξέλιξη.
Όλα αυτά τα έργα θέτουν τον Δήμο Χαλκηδόνος σε
τροχιά ανάπτυξης. Τα επόμενα χρόνια τίποτα δεν
θα είναι ίδιο στην περιοχή. Μια περιοχή που έχει
ανάγκη την ανάπτυξη περισσότερο από κάθε άλλη
περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θαύματα είναι
λογικό ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλά ως Διοίκηση κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό για τον τόπο
μας. Έχουμε την πείρα, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη
γνώση για να πάμε τον τόπο πιο μπροστά.
Γιατί μόνο αυτό δικαιούνται και αξίζουν οι συνδημότες μας, το καλύτερο.
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Άρθρο του
Σωκράτη Φάμελλου
Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

ΔΕΘ ανεκπλήρωτων υποσχέσεων
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που
ανακοινώθηκαν στις 08.08.2022, η τιμή ηλεκτρικής
ενέργειας αυξήθηκε κατά 55,8% τον Ιούλιο του 2022
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, ενώ η τιμή φυσικού αερίου την αντίστοιχη περίοδο αυξήθηκε κατά
178,9%!
Ειδικά στο κόστος ρεύματος την περίοδο Ιουλίου
2021-Ιουνίου 2022 η ελληνική κοινωνία και οικονομία έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον 8 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 235%, δυσανάλογα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και χρονικά πολύ πριν την
«ουκρανική» ενεργειακή κρίση.

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκει την
Ελλάδα στη δίνη ενός σοβαρού κυβερνητικού σκανδάλου υποκλοπών και παρακολουθήσεων, το οποίο
καταπατά το Σύνταγμα της χώρας μας, και όλες τις
αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του κράτους
δικαίου.
Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία πλήττονται από την ακραία ακρίβεια που
ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
και απειλεί τη βιωσιμότητα των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, εδώ και πάνω από ένα έτος.

Γίνεται συνεπώς εμφανέστατος ο κίνδυνος ύφεσης
της οικονομίας και φτωχοποίησης μεγάλης μερίδας
του πληθυσμού λόγω λαθών και αδυναμιών στην
ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο κίνδυνος
αυτός πολλαπλασιάζεται από τον πληθωρισμό που
και τον Ιούλιο, κινείται πολύ υψηλότερα από την
Ευρωζώνη, σε επίπεδα του 1994. Υψηλός πληθωρισμός σημαίνει παράλληλα φτωχοποίηση ευάλωτων ομάδων, αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών
της κοινωνικής πλειοψηφίας αλλά και μείωση της
αγοραστικής δύναμης συνολικά, εις βάρος όλων των
επαγγελματιών. Με άλλα λόγια, το κατακεφαλήν και
το οικογενιακό εισόδημα μειώνεται!
Το κύμα ακρίβειας που αναμένεται να συνεχιστεί και
τον φετινό Σεπτέμβριο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και
στην έλλειψη ελέγχου της αισχροκέρδειας. Είναι
προφανές ότι η αύξηση κατά 50 ευρώ στον κατώτατο μισθό δεν αρκεί να καλύψει την αύξηση του
πληθωρισμού και τις αυξήσεις που στερεύουν το
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Από την άλλη δεν μπορεί να αποκρυφτεί ότι εδώ
και 12 μήνες υπήρξε πλήρη διάψευση της περσινής
εξαγγελίας του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) περί κάλυψης του 80% των
αυξήσεων στο ρεύμα. Η κοροϊδία των Power Pass
και Fuel Pass, όπου η κυβέρνηση παίρνει 10 και
δίνει 1, οδηγούν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Η
υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 5,17 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τους πρώτους 7 μήνες του
2022 αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση σε αντίθεση με
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επιβαρύνει φορολογικά την κοινωνία και την οικονομία εν μέσω
ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, ενώ δεν μείωσε
τον ΕΦΚ στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα όπως
πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Δεν έχει κάνει επίσης τίποτα για τη φορολόγηση των
υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών, που με την
ανοχή της κυβέρνησης συνεχίζουν να συσσωρεύονται και ανέρχονται στα 2,2 δισ. ευρώ για το 12μηνο
Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022.
Είναι προφανείς, λοιπόν, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Παραπλάνηση και υποσχέσεις στο βήμα
της ΔΕΘ, αισχροκέρδεια και υπερκέρδη για λίγους,
ακρίβεια και παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων για όλη την οικονομία και τους πολίτες.

Ανάκαμψης και απέκλεισε από αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Απογοήτευση είναι η λέξη που ταιριάζει και η αλήθεια είναι πως δείχνει να κυριαρχεί ως αίσθηση στη
Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που αγκομαχάει, «στριμωγμένη» από τα ημιτελή κι άλλοτε παρατημένα
έργα.
Σε αυτή την πόλη θα καταφθάσουν τον Σεπτέμβριο,
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες για την καθιερωμένη
Δ.Ε.Θ., που φέτος εστιάζει στην περιφερειακή ανάπτυξη με τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όμως, αν η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια έννοια
που πληγώνει όλους μας στην υδροκέφαλη χώρα
μας, το ενδιαφέρον θα μονοπωλήσει, μάλλον, απέλπιδα προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να επιχειρεί να
κουκουλώσει, κατά τα «κυβερνητικά ειωθότα», το
σκάνδαλο των υποκλοπών, της κακοδαιμονίας και

Άρθρο του
Μιχάλη Ζορπίδη
Προέδρου ΕΕΘ

βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών

Η πολιτική και οικονομική αστάθεια της χώρας μας,
που έχει τροφοδοτήσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης
απαιτεί το συντομότερο δυνατό πολιτική αλλαγή.
Αυτή την πρόταση καταθέτει στη ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Ώστε η Ελλάδα να είναι ισχυρή και να έχει το μέλλον
που της αξίζει, ένα μέλλον με δικαιοσύνη και πρόοδο.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και η
Θεσσαλονίκη όραμα και πολιτική βούληση
Τέσσερα χρόνια μετά από την έξοδο της χώρας από
τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και την δρομολογημένη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο του 2022, η χώρα μας καταγράφει διαρκώς
αρνητικά ρεκόρ στην ακρίβεια και οι πολίτες υποφέρουν από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη που:
• Αύξησε την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό
και τις ανισότητες.
• Κάλυψε και ενίσχυσε τα καρτέλ στην ενέργεια εις
βάρος νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Οδήγησε σε εκρηκτικό πληθωρισμό με ρεκόρ δεκαετιών και ανεξέλεγκτη ακρίβεια που σαρώνει το
εισόδημα των πολιτών.
• Κράτησε τον κατώτατο μισθό καθηλωμένο σε επίπεδα προ του 2010 και παράλληλα αρνήθηκε να μειωθούν βασικοί φόροι στα καύσιμα και τα τρόφιμα.
• Συρρίκνωσε το εισόδημα των πολιτών εισπράττοντας φορολογικά υπερέσοδα εκμεταλλευόμενοι τις
ακραίες ανατιμήσεις.
• Απέτυχε στους στόχους απορρόφησης του Ταμείου

όλη την κοινωνία, ενώ, επίσης, στόχος μας είναι το
ισχυρό και καθολικό κοινωνικό κράτος, ισχυρό ΕΣΥ,
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτικές ενάντια
στις ανισότητες και τους αποκλεισμούς.

Η πραγματικότητα είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, μαζί με το νέο ΕΣΠΑ και την νέα
ΚΑΠ, αποτελούν βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία,
αλλά η Θεσσαλονίκη είναι απούσα από τους πόρους
του, χωρίς κανένα προγραμματισμό αναπτυξιακού
έργου ή έργου υποδομής και χωρίς διαβούλευση με
τους φορείς της πόλης και της Περιφέρειας.

Αστικές αναπλάσεις, Μετρό, διαμετακομιστικό κέντρο (logistics) στο στρατόπεδο Γκόνου, ΜΜΜ, βιομηχανική ζώνη Καλοχωρίου, είναι ενδεικτικά ορισμένα από τα έργα που είχαν δρομολογηθεί και θα
μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση
της πόλης μας και που η υλοποίησή τους καρκινοβατεί.

Σε αντίθεση εμείς, ως κυβέρνηση, για να συντάξουμε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική οργανώσαμε 15 Αναπτυξιακά Περιφερειακά Συνέδρια, καταλήγοντας στο ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας με ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα μπορεί
να ενισχύσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία με
ορούς οικολογικής βιωσιμότητας και κοινωνικής
δικαιοσύνης, με διάχυση των αποτελεσμάτων σε

Τούτων δοθέντων, για την Θεσσαλονίκη είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου με έργα, που θα προωθούν την σύνδεση της
τοπικής ανάπτυξης με την οικονομία.

Θεωρώ πως αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο
για έναν επαγγελματία – επιχειρηματία, καθώς εάν
επιτευχθεί δεν θα υπάρχει ανάγκη ούτε για επιδόματα, ούτε για άλλου είδους κρατική οικονομική στήριξη.

Το πρώτο πράγμα που εύχεται ένας επαγγελματίας
όταν κάνει ένα επιχειρηματικό βήμα είναι, να έχει
δουλειά. Αυτό είναι το μόνο που του εγγυάται πως
θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης αυτής και στο τέλος θα έχει και ένα κέρδος το
οποίο θα του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις προσωπικές του υποχρεώσεις, να ζει με αξιοπρέπεια και
στη καλύτερη περίπτωση να έχει την δυνατότητα να
εκταμιεύει χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για
την ανάπτυξη της επιχείρησης του.
Επομένως σε αυτή την δύσκολη, γεμάτη αβεβαιότητα οικονομική συγκυρία που διανύουμε, είναι
σίγουρο πως χρειάζεται η κρατική ενίσχυση, έχουν
δώσει «ανάσες» τα πακέτα στήριξης που έχει διανείμει στους επαγγελματίες η κυβέρνηση, ωστόσο,
δεν αποτελούν λύση.
Υπάρχει ανάγκη για έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, των εκπροσώπων, της αγοράς,

Αυτή την αναγκαιότητα, όμως, μόνο μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
μπορεί να υπηρετήσει.

Το βάρος στη Θεσσαλονίκη να πέσει
στην προσέλκυση επενδύσεων
των επαγγελματιών, των παραγωγικών φορέων της
Θεσσαλονίκης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε
να προκύψει η αναπτυξιακή ατζέντα της πόλης και
ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση του
κύκλου εργασιών και του τζίρου για τους επαγγελματίες.

Άρθρο του
Γιάννη Αμανατίδη

ανικανότητας στη διαχείριση κρίσεων- πανδημία,
ενέργεια, ακρίβεια- εξαγγέλλοντας προεκλογικές
παροχές, που ούτε τις απώλειες λόγω του πληθωρισμού δεν καλύπτουν.

Ωστόσο, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην
αγορά της Θεσσαλονίκης προϋποθέτει άνοιγμα σε
ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό με μεγαλύτερη
αγοραστική δύναμη. Οι μεγάλες ανατιμήσεις και η
συρρίκνωση των εισοδημάτων των Θεσσαλονικέων, έχουν οδηγήσει στη μείωση των χρημάτων που
διαθέτουν στην αγορά και δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως όλο αυτό είναι ένα ντόμινο, καθώς ένας επαγγελματίας με χαμηλότερους τζίρους και έσοδα, είναι
ο εν δυνάμει πελάτης με μειωμένη αγοραστική δύναμη, ενός άλλου επαγγελματία.
Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να επικεντρωθεί η
κυβέρνηση.
Ειδικά για την Θεσσαλονίκη, το βάρος θα πρέπει να
πέσει στην προσέλκυση επενδύσεων.
Ωστόσο, δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη και να
κάνεις σχέδια, χωρίς να γίνουν κάποια πρώτα βασικά βήματα και αυτό μοιάζει με επισήμανση αρκετών
δεκαετιών πίσω, όμως δυστυχώς είναι ακόμη επίκαιρη. Μεταξύ άλλων είναι απαραίτητες οι κατάλληλες
υποδομές, αναβαθμισμένο δίκτυο διασυνδέσεων
της πόλης, κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις
για προσέλκυση επενδύσεων (μείωση γραφειοκρα-

τίας, ανταγωνίσιμη με άλλες χώρες φορολόγηση,
φιλικό νομικό πλαίσιο κ.α.), κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό.
Παράλληλα, είναι σίγουρο πως η αύξηση της τουριστικής κίνησης καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και η
εκμετάλλευση της γεωγραφικής μας θέσης και όλων
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, θα δώσουν
ώθηση άμεσα ή έμμεσα σε μεγάλο αριθμό διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.
Όμως, για να γίνει το αυτό το αναπτυξιακό βήμα
υπάρχει ατομική ευθύνη των ίδιων των επαγγελματιών.
Τα δεδομένα αλλάζουν σε όλα τα επαγγέλματα. Θα
πρέπει οι επαγγελματίες να φροντίζουν ώστε να
ενημερώνονται για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον
κλάδο τους. Αν δεν το κάνουν, θα τους ξεπεράσει ο
ανταγωνισμός και αυτοί που ήδη το έχουν φροντίσει.
Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες
ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το
αγνοήσει κανείς. Στην κορυφή της ατζέντας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών θα πρέπει να βρίσκεται
η ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα (χρηματοδοτικά και ψηφιακά εργαλεία),
για θέματα οργάνωσης της επιχείρησης, κοστολόγησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εγχώριους επαγγελματίες άλλα και από διαφορετικά κράτη.
Είναι βέβαιο και ως πρόεδρος του ΕΕΘ διαβεβαιώ
πως το επιμελητήριο μας μεριμνά και θα συνεχίσει,
ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των μελών
του για τα παραπάνω σημαντικά θέματα.
Πρέπει ως επαγγελματίες από μόνοι μας να κατανοήσουμε τις αδυναμίες μας και να φροντίσουμε να τις
εξαλείψουμε.
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Άρθρο του

Θεόδωρου Μητράκα

Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Ευκαιρία να σκεφτώ φωναχτά
δεκαετίες. Η Θεσσαλονίκη ειδικότερα , μπορεί να πρωταγωνιστήσει αρκεί να μην κρυφτούμε πίσω από εύκολες δικαιολογίες και να βάλουμε τον πήχη ψηλά ….τόσο
ψηλά που να μας πούνε «τρελούς». Μόνο τότε θα
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε διαχωριστικές γραμμές ,
ιδεοληψίες και να ενώσουμε δυνάμεις σε μια πλατιά
συμμαχία κοινής λογικής και να επιδιώξουμε στόχους
που φαντάζουν ανέφικτοι.

Όταν μου δόθηκε η δυνατότητα από τη συντακτική
ομάδα του myportal.gr να φιλοξενηθούν κάποιες σκέψεις μου , αποφάσισα να μην χάσω την ευκαιρία να
σκεφτώ φωναχτά. Η πατρίδα μας δοκιμάστηκε σε όλα
τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια…. οικονομική κρίση ,
μνημόνια , έξαρση του λαϊκισμού, κοινωνικές αναταραχές , παγκόσμια υγειονομική κρίση , πόλεμος εντός
της Ευρώπης , ενεργειακή κρίση και ένταση στα Ελληνοτουρκικά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δοκιμαστήκαμε όλοι μας.
Φαίνεται να τα έχουμε καταφέρει ικανοποιητικά με
σημαντικό κόστος όμως, τόσο προσωπικό όσο και
κοινωνικό. Τα έχουμε καταφέρει πάντως. Πλέον είναι
η στιγμή να δούμε πως με οδηγό τις εμπειρίες αυτές θα
μπορέσουμε όλοι μας να προχωρήσουμε τις επόμενες

Άρθρο του
Αλέξανδρου Τορνικίδη
Πολιτικού Επιστήμονα-Διεθνολόγου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια ομοσπονδία επτά
Εμιράτων που ιδρύθηκε το 1971. Η Ελλάδα είχε συνάψει
διπλωματικές σχέσεις από την αρχή της ανεξαρτησίας του
κράτους μέσω της σύστασης κοινής επιτροπής οικονομικής, πολιτιστικής και τεχνικής συνεργασίας το 1976 και από
το 1989 λειτουργεί Ελληνική Πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι.
Αντίστοιχα τα ΗΑΕ από το 2008 έχουν την δική τους Πρεσβεία στην Αθήνα προάγοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την
συνεργασία και τη φιλία των δύο κρατών.ν Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι άριστες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις μεικτές επιτροπές που έχουν πραγματοποι-

Πώς όμως θα το πετύχουμε αυτό ; Νομίζω ότι η οργανωμένη πολιτεία δείχνει να έχει πάρει το μάθημα της
και χρειάζεται πλέον εμάς τους πολίτες, τη δικιά μας δύναμη , τη δικιά μας βοήθεια αλλά και τη δικιά μας πίεση. Ο Πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης αλλά και η κυβέρνηση του δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες
και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας
Ελλάδας και να έχουν επενδύσει σε αυτές. Δεν είναι
τυχαία ούτε τα στρατηγικής σημασίας έργα υποδομών
που είτε ολοκληρώθηκαν είτε ακολουθούν ένα αξιόπιστο και «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , ούτε
οι επίμονες και μεθοδικές προσπάθειες προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων που δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Σαν Πρωθυπουργός λοιπόν ο Κ.Μητσοτάκης υλοποιεί
στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του κυβερνητικού του προγράμματος ,για το οποίο ψηφίστηκε και δίνει το χώρο
και τις συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει
και να αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα και η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Απ.Τζιτζικώστας και οι συνεργάτες του υπηρετούν με συνέπεια
αυτή την προοπτική , γιατί πιστεύουν ότι η Θεσσαλονί-

κη αλλά και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα μπορούν να
πρωταγωνιστήσουν στα χρόνια που έρχονται και να
συμπαρασύρουν και τις υπόλοιπες περιοχές της πατρίδας μας σε ένα καλύτερο μέλλον.
Επειδή με την πίστη , ότι μπορούμε τα πάντα με σκληρή
δουλειά και σωστό προγραμματισμό με έχει μπολιάσει
ο Περιφερειάρχης Απ.Τζιτζικώστας μέσα από την συνεργασία μου μαζί του ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα αναφέρω
δύο δικές του πολιτικές πρωτοβουλίες που δείχνουν
στην πράξη, ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει και όραμα και υψηλούς στόχους.
Στην τρέχουσα θητεία του μεταξύ άλλων έχει δρομολογήσει και βάλει τα θεμέλια για δύο πολύ σημαντικά
έργα : την ενοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και τη
δημιουργία οργανωμένου Επιχειρηματικού Πάρκου στη
Δυτική Είσοδο της Θεσσαλονίκης , όπου ήδη είναι εγκατεστημένες 875 επιχειρήσεις και παράγουν το 15% του
εγχώριου βιομηχανικού ΑΕΠ. Η ολοκλήρωση τέτοιων
έργων δείχνει τον δρόμο για μια Θεσσαλονίκη που θα
πρωταγωνιστεί και θα ευημερεί, όπως εμείς οι «τρελοί» επιθυμούμε.

Η συνεργασία των χωρών στον οικονομικό τομέα διαρκώς

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να συμβάλλουν στην άμυνα και
τη διατήρηση της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ενότητας, της προστασίας και της εδαφικής ανεξαρτησίας των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ελλάδας αντιστοίχως, στον βαθμό του εφικτού και όπου είναι πρακτικά δυνατό. Καθίσταται σαφές, μέσω μιας τέτοιου είδους συμφωνίας ότι η Ελλάδα θέτει τις βάσεις για μια ισχυρότερη θέση
στο Διεθνές Σύστημα ως παράγοντας σταθερότητας στην
Μεσόγειο έχοντας στο πλευρό της έναν ισχυρό σύμμαχο,

γίνεται ισχυρότερη. Το 2019, το συνολικό εμπόριο μεταξύ
των δύο χωρών ανήλθε σε 314,4 εκατομμύρια ευρώ, με την
Ελλάδα να εξάγει 253,4 εκατομμύρια ευρώ στα ΗΑΕ. Οι κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών περιλαμβάνουν,
δομικά υλικά, ηλεκτρικές συσκευές, φάρμακα, καλλυντικά
και γούνες. Φέτος οι δύο χώρες ήρθαν σε συμφωνία για
επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα ύψους 4 δισ. δολαρίων
σε τομείς όπως οι υποδομές, σε νέες μορφές ενέργειας,
στην υγεία και την φαρμακοβιομηχανία, στην αγροτική
ανάπτυξη και τα τρόφιμα. Η συμφωνία επισφραγίζει την
ανάπτυξη οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες

τα ΗΑΕ.Πολιτισμικά οι δύο χώρες επιχειρούν να έρθουν εγγύτερα λαμβάνοντας από κοινού πρωτοβουλίες. Το 2006 η
Ελληνική Πρεσβεία και η Alliance Francaise συνδιοργάνωσαν και εγκαινίασαν πολιτιστική δραστηριότητα «φιλοσοφικής εταιρίας» στο Αμπού Ντάμπι.
Η Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Ελληνική Δημοκρατία διοργάνωσε την Πολιτιστική Εβδομάδα Εμιράτων-Ελλάδας, η
οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα
στις 22-26 Οκτωβρίου 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Πληροφοριών στην Ελληνική Δημοκρατία, το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Zayed. Σε ετήσια
βάση πραγματοποιούνται: Το Διεθνές Συνέδριο «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική
Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που πραγματοποιείται στην Αθήνα κάθε δύο χρόνια και το Διεθνές Συνέδριο
«Ασφάλεια και Σταθερότητα», που πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στη Ρόδο και εστιάζει στα θέματα της νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Μεταξύ των τομέων συνεργασίας είναι και ο τουρισμός,
που για την χώρα μας αποτελεί σημαντικό έσοδο καθώς
αποτελεί το 20,08% του συνολικού ΑΕΠ συμφώνα με τις
τελευταίες μετρήσεις. Κάθε χρόνο γίνεται ιδιαίτερα μεθοδική προσπάθεια από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς,
προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα από τα ΗΑΕ
προς την Ελλάδα. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις που συνδέουν τις δύο χώρες. Ο αριθμός των επισκεπτών από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα εκτιμάται σε 200
χιλιάδες επισκέπτες.
Κλείνοντας, οι στενές σχέσεις μεταξύ των ΗΑΕ και της Ελλάδος θέτουν τις βάσεις για μια πολυετή και πολυεπίπεδη
προοπτική συνεργασιών. Χτίζουν ισχυρές αναπτυξιακές
γραμμές στους προαναφερθείσες τομείς και αναβαθμίζουν την χώρα μας κάνοντας την ισχυρότερη και μέσα στις
εξελίξεις που διαδραματίζονται σε όλη την υφήλιο κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

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

Προτεραιότητα μας, η αποασυλοποίηση και η
ισότητα των ατόμων στην κοινωνία

οίκτο, ελεημοσύνη ή απόρριψη άρα και αποπομπή
από το κοινωνικό σύνολο, ήταν γιατί η αναπηρία ερμηνευόταν με προλήψεις και δεισιδαιμονίες (κατάρα,
θεία δίκη, κλπ).
Ο Ιπποκράτης γύρω στα 400 π.Χ ήταν αυτός που δήλωσε ότι η αναπηρία προέρχεται από εγκεφαλικές
ασθένειες, άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως
και δόθηκε το έναυσμα να αναζητηθούν θεραπευτικές μέθοδοι.

Αυτόν τον δρόμο και στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. με τη παρουσία του Πρωθυπουργού και μελών της Κυβέρνησης
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι , τα Επιμελητήρια
, οι οργανωμένοι φορείς της πόλης και εμείς οι πολίτες
και διεκδικητικά και δημιουργικά να ενώσουμε δυνάμεις για στόχους που τελικά δεν είναι ανέφικτοι.

Ελλάδα-ΗΑΕ: Ισχυροποίηση των βάσεων
και αναβάθμιση των διημέρων σχέσεων
ήσει μεταξύ τους, οδηγώντας στην υπογραφή διάφορων
συμφωνιών. Μεταξύ αυτών είναι το μνημόνιο συμφωνίας
για την τουριστική συνεργασία, η συμφωνία αεροπορικών
μεταφορών, η συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η συμφωνία για την προώθηση και την προστασία των αμοιβαίων επενδύσεων, το μνημόνιο συμφωνίας
στον τομέα της ενέργειας και το μνημόνιο συμφωνίας για
την ίδρυση του κοινού επιχειρηματικού συμβουλίου μεταξύ των Εμιράτων και της Ελλάδας και άλλα.

και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις
στην Ελλάδα. Ένας εξόχως σημαντικός τομέας συνεργασίας που επετεύχθη το 2020, έπειτα από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη και Ελληνικής Διπλωματικής αποστολής είναι «Η Συμφωνία Κοινής Συνεργασίας στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα».
Πρόκειται για διμερή Συμφωνία Ελλάδας - ΗΑΕ η οποία
περιλαμβάνεται ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο μέρος.
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Η αναπηρία αποτελεί διεθνώς ένα πολυσυζητημένο
και ιδιαίτερα επίκαιρο κοινωνικό θέμα, καθώς από
τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχουν και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), λέξη η οποία προέρχεται
από την αρχαία ελληνική έκφραση «ανά τον πήρο»,
δηλαδή με βοήθημα.
Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας
θα συναντήσουμε, σε όλες τις εποχές και σε όλες τις
κοινωνίες, διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούν
κάθε φορά για τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα
άτομα αυτά, για τη στάση μας και τη συμπεριφορά
μας απέναντί τους καθώς και για τις πολιτικές που
εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.
Ο λόγος για τον οποίο τα ΑμεΑ αντιμετωπίζονταν με

Σήμερα η προσέγγιση της αναπηρίας τόσο στη
χώρα μας, όσο και διεθνώς, έχει ριζικά μεταβληθεί.
Από το ιατρικό μοντέλο που κυριάρχησε μέχρι τη
δεκαετία του 1980, πλέον μιλούμε για το κοινωνικό,
δικαιωματικό μοντέλο, το οποίο βλέπει την αναπηρία ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ΑμεΑ
τόσο με το φυσικό περιβάλλον όσο και κυρίως με
το κοινωνικό. Η θεώρηση αυτή εστιάζει στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και στη
διαβίωσή τους στην κοινότητα εν γένει.
Σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες είναι αναφαίρετο
δικαίωμα του κάθε πολίτη η αυτόνομη, ισότιμη και
ασφαλής πρόσβαση και συμμετοχή σε όλους τους
τομείς δραστηριοτήτων (τους παραγωγικούς, τους
πολιτικούς, τους πολιτιστικούς κ.ά.).
Πρόκειται για το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
που κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα, στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ιδίως στο αρ. 19 της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατό-

μων με αναπηρία.
Μέσα από αυτό το θεσμικό πλαίσιο αναδεικνύεται
η ανάγκη για αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με
αναπηρία και η υποστήριξή τους να ζουν στην κοινότητα, με στόχο την ενεργή κοινωνική τους ένταξη
και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφαρμόζοντας
πολιτικές κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης,
ιδρύει και λειτουργεί τις ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), τις οποίες και στελεχώνει με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και φροντιστές.
Οι ένοικοι των ΣΥΔ εκπαιδεύονται σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, εργάζονται και γενικά
συμμετέχουν ώστε να εξελίσσονται δυναμικά, να
κοινωνικοποιούνται και να ψυχαγωγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους και τις
επιλογές τους.
Με αυτόν τον τρόπο οι ΣΥΔ συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία,
ενισχύουν την ορατότητά τους και τους εξασφαλίζουν περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν τις
προσωπικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Η ισότιμη και ενεργή εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας
συνιστά για την σημερινή Κυβέρνηση βασικό προαπαιτούμενο ισονομίας και κοινωνικού πολιτισμού
και σηματοδοτεί την ποιοτική μας μετάβαση σε μια
κοινωνία, που αποδέχεται τη διαφορετικότητα και
δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.
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Άρθρο της
Δήμητρας Ακριτίδου
Εκπαιδευτικού, Προέδρου Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη δικαιούται
να έχει όραμα και προοπτική
νταετία αναστάτωσης στην πόλη. Ευτυχώς μέσα στο
‘22 αρχίσαμε να βλέπουμε ορατά σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης να φεύγουν οι λαμαρίνες και
σιγά σιγά να ξαναανακαλύπτουμε την ομορφιά των
περιοχών που μέχρι τώρα κλεινόταν ερμητικά για τα
έργα, είτε αυτά γινόταν, είτε δεν γινόταν και σταματούσαν για διαφόρους γνωστούς λόγους.

Τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης που διανύουμε
αναδεικνύονται όπως κάθε έτος, οι θετικές όψεις της
πόλης καθώς και οι μεγάλες της ανάγκες.
Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης θεωρείται
σημαντικό συγκριτικό πλεονεκτήματα για επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή μας.
Η πόλη μας όλα τα προηγούμενα χρόνια διεκδίκησε
ότι το καλύτερο μπορούσε, χωρίς πάντα να βρίσκει
όχι μόνο ευήκοα ώτα, αλλά πολλές φορές εξαπατήθηκε από φρούδες υποσχέσεις χωρίς ανταπόκριση,
με συνέπεια τραγικές καθυστερήσεις σε σημαντικά
έργα υποδομών και αναπτυξιακής τροχιάς για τους
κατοίκους της.
Όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι ακόμη και τώρα με
τα έργα για το ΜΕΤΡΟ της πόλης, που ακόμη και
με μουσαμάδες εγκαινιάστηκε και σαφώς υπήρξαν
λάθη ηθελημένα ή μη, που στοίχισαν μία δεκαπε-
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Βασίλη Γάκη
Προέδρου Οργανισμού Μεγάρου Θεσσαλονίκης,
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Όμως θεωρώ επιβεβλημένο όπως αναφερθώ και
ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Παιδείας και νυν Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στη λεπτή
ισορροπία μεταξύ μιας πόλης που διεκδικεί ένα καλύτερο παρόν και μέλλον και μιας πόλης που ψάχνει
να βρει τρόπους και δικαιολογίες- για να επιρρίψει
ευθύνες για τις ελλείψεις της. Όντας ορθολογικό άτομο θα σας έλεγα ότι καλό είναι στα μεγάλα ζητήματα ανάπτυξης και προοπτικής για την όμορφη πόλη
μας, να βλέπουμε το διαχρονικό όφελος και όχι με
μικροπολιτική να αντικρούουμε το οτιδήποτε «κτίζεται». Καλό είναι να διαλέξουμε σε ποια πλευρά θα
κλίνουμε στο πως θέλουμε να ορίζει το μέλλον της ή
στο πως οι διάφορες πλευρές θα αυτοπροβάλλονται
ως οι οραματιστές ενός καλύτερου αύριο.
Δεν είναι γκρίνια να διεκδικείς το καλύτερο για τον
τόπο σου κι ας γίνεσαι και επίμονος. Η Θεσσαλονίκη
δεν θέλει ωραία λόγια και συμπάθειες, αλλά κάλυψη
των αναγκών της χρειάζεται, αναπτυξιακή ώθηση κι
αυτή η ανάγκη είναι διαχρονική. Η Θεσσαλονίκη δικαιούται να έχει όραμα, προοπτική.
Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου ως δημοτικής συμβούλου και αμέσως μετά στις διάφορες θέσεις ευθύνης που ανέλαβα, ενήργησα με εξαιρετική
αποφασιστικότητα στην επίλυση των πολλών προβλημάτων που συναντούσα.

Υπάρχουν βέβαια και τα γενικότερα θέματα λειτουργικότητας της πόλης, που απαιτούν συνεχή εστίαση προσοχής και αναδιαμορφώσεις ανάλογα των
συνθηκών. Πρέπει βεβαίως να ολοκληρωθούν οι
υποδομές, συγκοινωνία, καθαριότητα, αστικό περιβάλλον, ηχορύπανση, ασφάλεια, μείωση της όποιας
εγκληματικότητας, βρίσκονται στις προτεραιότητες
των κατοίκων της πόλης, αλλά και των επισκεπτών
της.
Η Θεσσαλονίκη μέσα από πολλές και ποικίλες προσπάθειες, οφείλει και άρχισε να το κάνει να επιδιώκει
την ανάδειξή της μέσα από την τεράστια πολιτιστική
και ιστορική της διάσταση, με ανάλυψη υψηλού επιπέδου διοργανώσεων ενισχύοντας το brand name
της, να δημιουργεί συνεχείς συνεργασίες με όλους
τους φορείς της πόλης, κάνοντας συμμαχίες στρατηγικού σχεδιασμού. Η διευκόλυνση κάθε επένδυσης
αλλά και η ολοκλήρωση των υποδομών της θα την
κάνουν παράλληλα πολύ ελκυστικότερη.

Για εμένα, όμως, η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο
κεντρικός Δήμος. Δεν υπάρχουν «σύνορα» μεταξύ
των Δήμων και πέραν μικρών ιδιαιτεροτήτων απαιτούνται κοινές λύσεις και συντονισμός για την ανάπτυξη της προκειμένου να ξαναβρεί την ταυτότητα
της. Η δημιουργία του «Thess Intec» στα ανατολικά
για την εύκολη εγκατάσταση πολυεθνικών κολοσσών, η ανάπλαση του στρατοπέδου Παύλου Μελά
στα δυτικά και η εξέλιξή του σε μητροπολιτικό πάρκο, η ολοκλήρωση και επέκταση του Μετρό ανατολικά και δυτικά, η εξωτερική περιφερειακή και άλλα
έργα υποδομών αλλάζουν τη φυσιογνωμία όλης
της Μητροπολιτικής Ενότητας.
Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης διαδραματίζει και ο τουρισμός. Ο πολιτιστικός και συνεδριακός τουρισμός ήταν και είναι ένας από τους
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Αυτόν που υπηρετεί
εδώ και 20 χρόνια προς όφελος της πνευματικής και
πολιτιστικής προόδου των πολιτών ο Οργανισμός
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Όσον αφορά την καινοτομία και την εγκατάσταση
επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, θεωρώ
ότι δημιουργεί ολοένα και περισσότερα συγκριτικά
πλεονεκτήματα. Το μεγαλύτερο όμως από όλα είναι
το ανθρώπινο δυναμικό μας, που δυστυχώς στην
πρόσφατη δεκαετή κρίση είδαμε το λυπηρό φαινόμενο του brain drain το οποίο απομάκρυνε χιλιάδες
υψηλών προσόντων νέους μας έξω της πόλης και
του Ελλαδικού χώρου.
Εάν με ένα τρίπτυχο θα ήθελα να μιλήσω για την
Θεσσαλονίκη θα πρότεινα εστίαση στην πολιτιστική
και ιστορική της παράδοση με προβολή της στους
κατοίκους και τους επισκέπτες της, συνεχή προσπάθεια για εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων και
ανάπτυξη των υποδομών της.

Για εμένα η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η ιστορία
της, τα μνημεία της και οι γειτονιές της, είναι πάνω
από όλα οι άνθρωποί της. Εκείνοι που φτιάχνουν
την ιστορία, τις υποδομές και δίνουν νόημα στις γειτονιές. Εκεί όπου ξεκινούν όλα.
Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο
πίσω. Μπορεί όμως να κάνει μια νέα αρχή! Όλοι

μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε σήμερα τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στο παρόν
να επηρεάσει θετικά το μέλλον.
Για να είμαστε ειλικρινείς, με εξαίρεση την ανάπλαση της παραλίας, το νέο Δημαρχείο, την ανάπλαση
της αλάνας της Τούμπας και έργα που έγιναν στην
περίοδο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997, έπρεπε να φτάσουμε στην τελευταία
τριετία για να βρεθεί η Θεσσαλονίκη επιτέλους στο
επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Χάρη στις
παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται η
πόλη μας αλλάζει όψη.

του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δίνουμε
έμφαση στις υποδομές του Μεγάρου και εκσυγχρονιζόμαστε με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη χρήση ψηφιακής
τεχνολογίας, στη βελτίωση των εγκαταστάσεων του
και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Όλοι οι άνθρωποι του πιστεύουμε ότι η πόλη μας
μπορεί να αποτελέσει κόμβο πολιτιστικής δημιουργίας και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η ανάληψη
της δικής μας ευθύνης έναντι των επόμενων γενεών.
Με τον τρόπο αυτόν τονώνουμε την αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά.
Γιατί οι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη για
την αγορά της, τα τοπία ή το φαγητό, να μην προσελκύονται και από τις πολιτιστικές δράσεις; Ή και
αντίστροφα, γιατί οι πολιτιστικές δράσεις να μην

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει
σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Πρώτον, στη γρήγορη, έξυπνη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο την τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας, αλλά κυρίως την κινητοποίηση νέων
επενδύσεων, που θα αναβαθμίσουν ποσοτικά και ποιοτικά τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.
Δεύτερον, στη συνέχιση και ενίσχυση της δημοσιονομικής πολιτικής, με στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τα οποία θα
χρηματοδοτούνται από πρόσθετα έσοδα του κράτους
και δεν θα επιβαρύνουν το έλλειμμα και το δημόσιο
χρέος.

Το ράλι στο ενεργειακό μίγμα καθώς επίσης και ο
πληθωρισμός που καλπάζει, προκαλούν σοβαρούς
φόβους ότι το επόμενο διάστημα η κατάσταση, όσο
μάλιστα, πλησιάζουμε προς τον χειμώνα, θα χειροτερεύσει, ιδιαίτερα, αν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση
της κατάστασης διεθνώς. Βασικό ερώτημα, αποτελεί αν
με τις παρούσες συνθήκες, το φυσικό αέριο σε ιστορικά
υψηλά, το ρεύμα σε επίπεδα πέραν κάθε λογικής και το
πετρέλαιο σε επίπεδα πάνω από τα 100 δολάρια, μπορούν επιχειρηματίες και νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους και να αντέξουν.
Καθίσταται, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ένα
μείγμα πολιτικών και δράσεων που στο επίκεντρο του

αποτελούν την αιτία για την έλευση τουριστών στην
πόλη;
Θέλω να επισημάνω ότι ο πολιτισμός και η γεωγραφία εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι της Θεσσαλονίκης. Με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να ισχυροποιήσουν τη θέση
της. Εδώ έγκειται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά την άποψη μου η προσπάθεια αυτή δεν έχει
ημερομηνία λήξης. Είναι ένας διαρκής αγώνας, ένα
αφήγημα μακράς πνοής. Μιλώ για παρεμβάσεις
αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Είναι καιρός όλοι μαζί να πάψουμε να είμαστε θεατές στο μέλλον της Θεσσαλονίκης και να την προάγουμε στη θέση που της αξίζει.

Τα μέτρα στήριξης για τους ΜμΕ
θωρακίζουν την ανάπτυξη
θα έχει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τη μεταποίηση, καθώς συμβάλουν τα μέγιστα στην ενίσχυση της
οικονομίας, προκειμένου να υπάρξει συνέχιση της ανάπτυξης και θωράκιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η πρόοδος της Θεσσαλονίκης
περνά από την αξιοποίηση
των πλεονεκτημάτων της
Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μου! Εδώ γεννήθηκα,
εδώ ζω την καθημερινότητά μου και για αυτό διεκδικώ το καλύτερο γι΄αυτήν μέσα από τις θεσμικές μου
ιδιότητες.
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Παράλληλα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει
ανάγκη από την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για τη
μείωση των τιμών, τόσο στην ενέργεια, όσο και σε βασικά αγαθά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και του
ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα.
Μόνιμο και διαχρονικό πρόβλημα είναι η ελλιπής δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων με φθηνό, έστω ανταγωνιστικό, κόστος.
Σήμερα ένα πολύ μικρό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.
Οι υπόλοιπες και κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν εδώ και χρόνια αποκλεισμένες
από το τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς συνθήκες επαρκούς χρηματοδότησης

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορούν να
υπάρξουν νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, δεν
μπορεί να υπάρξει διάρκεια στην ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά εργαλεία στα μεγέθη
και στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης καθώς
και δημιουργία προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων
προς τις ΜμΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες.
Επιπλέον απαιτείται:
• γενναία ρύθμιση οφειλών με ενιαίους όρους για
φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
• θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού
λογαριασμού, καθώς και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
• δημιουργία ενός νέου προγράμματος κάλυψης
πάγιων δαπανών, με στόχο τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης της ενεργειακής δαπάνης των επιχειρήσεων.
• σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ που να στοχεύουν στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, ώστε μέσω της απλοποίησης των
διαδικασιών, να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.
Μπροστά μας έχουμε αρκετούς δύσκολους μήνες. Είναι
στο χέρι μας να διασφαλίσουμε ότι η χώρα θα σταθεί
όρθια και ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε
θετική τροχιά. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
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Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό

Η διαχείριση των επιπτώσεων μίας
φυσικής καταστροφήςκαι η Κυβερνητική
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

άνοιξη του 2021, ένα κυβερνητικό συντονιστικό
όργανο, αρμόδιο για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Η
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4797/2021 για την
κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις, προκειμένου να
διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή. Στην
πορεία, μπροστά και στις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης φυσικών καταστροφών, οι αρμοδιότητές της
διευρύνθηκαν.

Η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, τα αποτελέσματα της οποίας βιώνουμε και στη χώρα μας
μέσα από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών και
ακραίων καιρικών φαινομένων, έχει δημιουργήσει
νέα δεδομένα στο πεδίο της διαχείρισης φυσικών
καταστροφών. Το «χτύπημα» μίας φυσικής καταστροφής ή ακραίων καιρικών φαινομένων διαμορφώνει επείγουσες συνθήκες για τις τοπικές κοινωνίες
που πλήττονται, προκαλώντας καταστροφές και
ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές και δίκτυα, αλλά και στο φυσικό
περιβάλλον. Παράλληλα, αναλόγως του χαρακτήρα
του φαινομένου, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μίας πληγείσας περιοχής ή τοπικής κοινωνίας, προκύπτουν σε κάθε περίπτωση διαφορετικά
πεδία προβλημάτων και άρα, διαφορετικές ανάγκες
διαχείρισης. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας κατά το τελευταίο διάστημα, έχουν
επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στο πεδίο
της αγροτικής παραγωγής, επιβαρύνοντας αγρότες

και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Η στήριξη και η αποκατάσταση μίας πληγείσας περιοχής είναι, συνεπώς, μία διαδικασία πολύπλευρη,
καθώς στοχεύει ταυτόχρονα σε διακριτές περιοχές
προβλημάτων και διακριτούς αποδέκτες. Παράλληλα, και ο χρονικός ορίζοντας της πορείας αυτής
διαφοροποιείται, καθώς τα μέτρα και οι πολιτικές
μπορούν να έχουν από βραχυπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά. Ως συνέπεια του
πολύπλευρου χαρακτήρα της διαδικασίας στήριξης
και αποκατάστασης, το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που ενεργοποιούνται για τη διαχείριση των
επιπτώσεων και την κάλυψη των αναγκών ποικίλλουν, εμπλέκοντας ταυτόχρονα διαφορετικά Υπουργεία και φορείς.
Μπροστά, λοιπόν, στην ανάγκη για τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των επιπτώσεων μίας φυσικής
καταστροφής, συγκροτήθηκε για πρώτη φορά, την

Σήμερα, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που πραγματοποιεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων, μία από τις βασικές της λειτουργίες
είναι ο σχεδιασμός και η προώθηση των αναγκαίων
μέτρων και εργαλείων στήριξης πληγέντων από
φυσικές καταστροφές, σε διάφορα πεδία πολιτικής,
μέσω των εισηγήσεών της προς τους αρμόδιους
Υπουργούς, λαμβάνοντας υπόψη και ζητήματα που
τίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα,
εισηγείται για τη διαμόρφωση των απαραίτητων
θεσμικών, διοικητικών και νομοθετικών ρυθμίσεων
που θα συμβάλουν στη στήριξη και αποκατάσταση
από φυσικές καταστροφές, ενώ πλέον αποκτά ειδικές ομάδες εργασίας με δραστηριότητα στην πρόληψη, στην παρακολούθηση της υλοποίησης, αλλά
και στην αξιολόγηση των καταστάσεων μετά από
μία φυσική καταστροφή.
Μέσω της προώθησης μέτρων και εργαλείων στήριξης και της εξέτασης των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της πορείας στήριξης και
αποκατάστασης, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής
Αρωγής έχει, μέχρι σήμερα, δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο πεδίο της διαχείρισης των επιπτώσεων
από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς, που έχουν πλήξει τα
τελευταία χρόνια διάφορες περιοχές της χώρας μας,
ενώ φυσικά συνεχίζει το έργο της για όσες περιοχές
πλήττονται από την εκδήλωση νέων φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων. Εξάλλου, δεδομένου ότι η διαχείριση της επόμενης μέρας
μετά από μία φυσική καταστροφή είναι ένα κρίσιμο
ζητούμενο με πολλές διαστάσεις και -για αυτό- με
πολλούς εμπλεκόμενους, ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις.

Tώρα βρίσκεις άκρη και διαδικτυακά!
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