
Τεύχος 17/2022 (Έτος 3ο) 

 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές – αγαπητοί, 
Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι άνθρωποι της αγοράς και του εμπορίου, με αφορμή τη φετινή 
παρουσία τους στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα οικονομικά στοιχεία συνηγορούν την 
έναρξη μίας νέας οικονομικής περιόδου, περισσότερο αισιόδοξης, παρά το γεγονός της συνέχισης 
της ενεργειακής κρίσης.  
Η αύξηση του ποσοστού της ανάπτυξης στο 7,7%, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση της 
ανεργίας, αλλά και όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, μας οδηγούν στο 
ασφαλές συμπέρασμα, ότι η χώρα μας βαδίζει με σταθερά και σίγουρα βήματα προς μια δύσκολη 
περίοδο, που προκαλείται  από την  πολεμική σύρραξη στο ευρωπαϊκό έδαφος.  

Η επισκεψιμότητα στη φετινή ΔΕΘ και η σφυγμομέτρηση του οικονομικού κλίματος, ενδυναμώνουν 
τις πεποιθήσεις μας για ένα καλύτερο αύριο στο εμπόριο και τις συναλλαγές με το αγοραστικό κοινό. 
Παρά τις προβλέψεις για έναν, με διαφορά δύσκολο χειμώνα, δεν παύουμε να αισιοδοξούμε ότι η 
Πολιτεία προτίθεται να μας ενισχύσει και να μας στηρίξει περισσότερο από ποτέ. Η χειμερινή 
περίοδος οφείλει να αποτελέσει για όλους μας ένα ακόμη τεστ αντοχής, στο οποίο με αρωγό τη 
σοφία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα ανταπεξέλθουμε με επιτυχία. 

 

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ΠΟΒΑΚΩ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
 

 
 

Δυναμικό «παρών» έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών στη φετινή και 86η κατά σειρά διοργάνωση της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που διεξήχθη στα Περίπτερα της ΔΕΘ-HELEXPO. 
 

  
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΟΒΑΚΩ είχαν σειρά 
δημιουργικών επαφών με 
εκπροσώπους και μέλη των 
Οικονομικών και Επαγγελματικών 
Επιμελητηρίων καθώς και με 
εκπροσώπους όλων των βαθμίδων 
των επαγγελματικών οργανώσεων. 
  
Μάλιστα, αναζήτησαν κοινούς 
στόχους και εντόπισαν κοινές 
δράσεις, διατυπώνοντας σειρά 
αιτημάτων του κλάδου. 
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Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Πέτρος Καλπακίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος, κ. 
Λουκάς Βασδέκης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, ο Γενικός 
Γραμματέας της Συντεχνίας Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ) και αντιπρόσωπος 
του συλλόγου στην ΠΟΒΑΚΩ κ. Σταύρος Σουρούδης, και ο Ταμίας του Συλλόγου Χρυσοχόων 
Ωρολογοποιών ν. Μαγνησίας και αντιπρόσωπος του συλλόγου στην ΠΟΒΑΚΩ,  κ. Παναγιώτης 
Καλόβουλος. 

 

KOSMIMA: Η Διεθνής Έκθεση κοσμήματος, ωρολογίων, πολύτιμων λίθων, μηχανημάτων, 
εξοπλισμού, τον Νοέμβριο, στη Θεσσαλονίκη 

 

Με έντονο ενδιαφέρον συμμετοχών και επισκεψιμότητας από τους επαγγελματίες του κλάδου, 
βαδίζουμε προς την διοργάνωση της KOSMIMA, της Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος, Ωρολογίων, 
Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων. Η Έκθεση αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Περίπτερο 6, στον 
χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO, στη Θεσσαλονίκη, 
από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022. 

Η 36η διοργάνωση της KOSMIMA, αποτελεί το ετήσιο ραντεβού των επαγγελματιών του εγχώριου 
κλάδου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις σε κόσμημα, ρολόι, συσκευασία, ενώ ψηλά 
στην ατζέντα τους παραμένουν οι νέες επαφές με εταιρείες και η έναρξη ή ανανέωση συνεργασιών. 
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Η ΠΟΒΑΚΩ καλεί όλους τους σε δυναμική συμμετοχή, η οποία αναμένεται να προσφέρει 
δυνατότητες ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με 
τους διοργανωτές, κατασκευαστές, σχεδιαστές, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και χονδρέμποροι 
κοσμημάτων, ρολογιών και πολύτιμων λίθων, καθώς και εταιρείες με ασημένια είδη, είδη 
συσκευασίας και μηχανήματα, θα συναντηθούν στη μοναδική και μακροβιότερη έκθεση του κλάδου 
στη Βόρεια Ελλάδα. 

33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης:  
«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά» 

Στο πλαίσιο της KOSMIMA θα πραγματοποιηθεί και ο 33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με θέμα «1922-2022 η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα». 
Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, 
Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo. 

 
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ανακοίνωσε 21 μέτρα στήριξης ύψους 5,5 δισ. Ευρώ  

 

Συνολικά, είκοσι μία πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πολιτών εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ύψος των μέτρων, όπως ανέφερε, 
ανέρχεται σε 5,5 δισ. ευρώ. 

Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση – με 250 ευρώ – ευάλωτων συμπολιτών μας, 
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στα 300 
εκατ. ευρώ, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και την αύξηση του κατώτατου 
μισθού από την 1η Μαΐου 2023. 

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την «αναμόρφωση ειδικού μισθολογίου 20.000 γιατρών 
ΕΣΥ με αύξηση μισθού και επιδομάτων ευθύνης – μεσοσταθμικά κατά 10%» και την αναμόρφωση 
του μισθολογίου 600.000 δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση σε χαμηλόμισθους και θέσεις ευθύνης. 

«Δρομολογούμε έργα πνοής που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης» 

«Δρομολογούμε έργα πνοής που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης και την κάνουν 
πρωταγωνίστρια: Το αεροδρόμιο είναι ήδη έτοιμο. Το μετρό έχει μπει σε τροχιά παράδοσης στο 
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τέλος του 2023. Ο νέος περιφερειακός «fly over» και η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης» είπε ο 
πρωθυπουργός. 

Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό 
τομέα από 6 σε 9 μήνες. Επιπλέον επέκταση μειωμένου ΦΠΑ ως Ιούνιο 2023 και αναστολή ΦΠΑ 
24% σε οικοδομές μέχρι τα τέλη του 2024. 

Επίσης την αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας ελληνικής Κεφαλαιαγοράς με κίνητρα, καθώς και 
αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 120 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για 20.000 νέους με 
ενίσχυση μέχρι 30.000 ευρώ. Επίσης κίνητρο έως 10.000 ευρώ για ανακαίνιση σε 10.000 
ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. 

Δημοσθένης Δόγκας: Να μην ξεχνάμε ποτέ τις αλησμόνητες πατρίδες  
και να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος 

 

Την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον συγγραφέα και ποιητή, Δημοσθένη Δόγκα, αλλά και το 
συγγραφικό και ποιητικό του έργο, είχε η ΠΟΒΑΚΩ, στους χώρους της ΔΕΘ. 
Ο κ. Δόγκας παρουσίασε τις πνευματικές του  δημιουργίες, εμπνευσμένες και φέτος από την 
Ιστορία. Συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Πέτρο Καλπακίδη, και τον Β’ 
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λουκά Βασδέκη, αναπτύσσοντας κοινές απόψεις για 
τον ελληνισμό.  
Οι συλλογή ποιημάτων του «Μικράς Ασίας 22, 1922-2022, 100 χρόνια Μνήμης από τη 
Μικρασιατική Εκστρατεία», προκάλεσε το ενδιαφέρον, αλλά και τη συγκίνηση του αναγνωστικού 
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κοινού. Στη Μικρασιατική Καταστροφή ήταν φέτος αφιερωμένη η ΔΕΘ, με αφορμή τη 
συμπλήρωση 100 ετών από τα γεγονότα  

Ο Δημοσθένης Δόγκας αφιέρωσε λίγα λεπτά για να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις, ενώ 
παράλληλα ευγενικά πρόσφερε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας από ένα αντίτυπο των 
έργων του «Μικράς Ασίας 22, 1922-2022, 100 χρόνια Μνήμης από τη Μικρασιατική Εκστρατεία» 
και  «Ηρώων Απόγονοι 1821 – 2021», αντίστοιχα. 

- Ποιο αποτύπωμα έχει αφήσει σε εσάς προσωπικά, ως δημιουργό, η Μικρασιατική 
Καταστροφή. 

Το αποτύπωμα του ολέθρου, του ότι χάσαμε, μέσα σε λίγες ημέρες, τη μισή μας πατρίδα. Από 
άρχοντες που ήταν εκεί οι άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες. Να μην ξεχνάμε ποτέ τις αλησμόνητες 
πατρίδες και να μαθαίνουμε από τα λάθη και τα θέματα που είχαμε, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά.  

Αυτό με ενέπνευσε για τη δημιουργία του ποιητικού μου έργου. Καθώς επίσης και η προσπάθεια 
των ανθρώπων που ήρθαν εδώ διωκόμενοι, ως πρόσφυγες, να ενταχθούν στην κοινωνία, ο 
τρόπος που τους υποδέχθηκαν, πολλές φορές καλά, πολλές φορές άσχημα, οι Έλληνες τότε και 
βέβαια, του πώς βοήθησαν οι Μικρασιάτες και στην εξέλιξη του πολιτισμού μας και στη 
διάρθρωση της κοινωνίας. Στο να γεμίσει η Θράκη με Έλληνες, που τότε ήταν πάρα πολύ 
αραιοκατοικημένη, και στο εργατικό δυναμικό, με νέες ιδέες στην τέχνη και στον πολιτισμό. Όλοι 
μαζί ως νεοέλληνες, πλέον, τα μετουσιώσαμε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε από μία μικρασιατική ιστορία κοντά μας ή στην 
οικογένειά μας, εφόσον ήταν τόσο μεγάλος ο πληθυσμός που μετακινήθηκε, ώστε μέσα σε λίγα 
χρόνια αναπτύχθηκαν κοινωνικές επαφές και σχέσεις, ώστε όλοι να γνωρίζουμε το πώς ήταν αυτό 
το προσφυγικό κύμα.  

- Ποιο είναι το μήνυμα που οφείλουν να συγκρατήσουν οι επόμενες γενιές από τη 
συγκεκριμένη σελίδα της Ιστορίας.  

Είναι το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, αλλά κάτω από την δέσμευση των διεθνών συνθηκών. 
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αν τότε δεν είχαμε παρασυρθεί, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα και οι 
άνθρωποι της Μικράς Ασίας, με τον ενθουσιασμό ότι μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν στις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δε θα είχαμε πάθει αυτό που πάθαμε και δε θα υπήρχε 
αυτή η έκβαση που υπήρξε στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Αν δεν είχαμε προχωρήσει τόσες 
εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα από τα παράλια. Αυτό ήταν ένα λάθος, προς γνώση και 
συμμόρφωση. Άποψή μου είναι ότι καλό είναι να μην παθαίνουμε προβλήματα, αλλά όταν 
παθαίνουμε, πρέπει να μαθαίνουμε.  

- Πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό στην καθημερινότητα του Νεοέλληνα. 

Ο μεγαλοϊδεατισμός που είχαμε πάντα ως Έλληνες, επειδή ήμασταν ναυτικοί, έμποροι, εξ 
αρχαιοτάτων χρόνων και αυτό μας έκανε να πηγαίνουμε σε πάρα πολλά μέρη. Όχι τόσο σαν 
αποικιοκράτες, αλλά με ανταλλαγή πολιτισμού και ιδεών. Πρέπει να συνεχίσει να είναι υπό αυτό το 
πρίσμα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο γεωπολιτικό σημείο, στο οποίο 
βρισκόμαστε, οι πιέσεις είναι πάντα πάρα πολλές. Είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν εξωγενείς και 
αστάθμητοι παράγοντες, που επηρεάζουν τόσο την οικονομική, όσο και την πολιτική ζωή του 
τόπου, και κατ’ επέκταση και την κοινωνική ζωή.  
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Δωρεά συμβολικού μεταλλίου                               
από την ΠΟΒΑΚΩ 

Στη συνέχεια, ο κ. Δόγκας δέχθηκε με 
ικανοποίηση αναμνηστικό μετάλλιο, εκ μέρους 
της ΠΟΒΑΚΩ, το οποίο φιλοτεχνήθηκε με 
αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την 
ίδρυση της Ομοσπονδίας. 
Ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος 
Καλπακίδης, ευχήθηκε στον κ. Δημοσθένη 
Δόγκα, να εμπνέεται πάντα από όσα σημάδεψαν 
την Ελλάδα, ώστε να ενισχύεται το αίσθημα 
εθνικής υπερηφάνειας και να αποτελεί μάθημα 
για τις νεότερες γενιές.  
 

 

 

 

 

Έναρξη Β΄ Κύκλου Προγράμματος Enterprise Greece Exports Academy 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ο εθνικός 
φορέας εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της προτεραιότητας να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τις ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2022, μία νέα υπηρεσία: την Enterprise Greece 
Exports Academy . 
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Η Enterprise Greece Exports Academy προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εξατομικευμένη συμβουλευτική και τεχνικές γνώσεις σε ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις πωλήσεις τους, να διεισδύσουν σε σημαντικές αγορές και να 
εδραιωθούν σε αυτές. 
Μετά την μεγάλη επιτυχία του πρώτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενδυνάμωση 
Εξαγωγικών Δεξιοτήτων» και λόγω αυξημένης ζήτησης,  η Enterprise Greece Exports Academy 
συνεχίζει το εν λόγω πρόγραμμα των δύο συμπληρωματικών σεμιναρίων: 
-  Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω στοχευμένης συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις - εδώ 
   και 
-  Τεχνικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για Ανάπτυξη Εξαγωγών  - εδώ 
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, από 21 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 24 
Νοεμβρίου 2022, ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων (δείτε το 
πλήρες πρόγραμμα εδώ ). Το καθένα εξ’ αυτών ολοκληρώνεται σε δύο τρίωρες διαδικτυακές 
συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, θα απονεμηθεί στους εκπαιδευομένους 
πιστοποιητικό παρακολούθησης.  
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου 
δραστηριότητας που επιθυμούν να λάβουν εξειδικευμένη γνώση σε θεματικές εξαγωγικών 
δεξιοτήτων. 

Αυξημένες οι ελληνικές εξαγωγές ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας 

Σημαντική αύξηση, κατά 23%, κατέγραψαν 
στο πρώτο εξάμηνο του 2022 οι ελληνικές 
εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης- 
κλωστοϋφαντουργίας, φτάνοντας στο 1,14 
δισ. ευρώ, έναντι 924 εκατ. στο αντίστοιχο 
περσινό διάστημα, μεταδίδει αναλυτικά το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν 
αισθητή άνοδο, κατά 27,2%, ανερχόμενες 
σε 525 εκατ., ενώ στην 
κλωστοϋφαντουργία αυξήθηκαν κατά 

30,7%, φτάνοντας στα 286 εκατ. ευρώ. Μικρότερη άνοδο, κατά 11,4%, σημείωσαν οι εξαγωγές 
του βαμβακιού και διαμορφώθηκαν σε 327 εκατ. ευρώ. Αισθητή, κατά 44%, ήταν η αύξηση και στις 
εισαγωγές, που ανήλθαν σε 1,25 δισ. ευρώ, με την αξία των εισαγόμενων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων να έχει αυξηθεί κατά 46% και των ενδυμάτων κατά 42,7%. 

Κατά τα λοιπά, στο πρώτο εξάμηνο o δείκτης παραγωγής σημείωσε αύξηση 21,2% στην ένδυση 
και μικρή μείωση, -2,4%, στην κλωστοϋφαντουργία. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, οι λιανικές 
πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 33,4% στο α΄ εξάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε 1,3 δισ. 
ευρώ. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΖΩΗ 

Ο Σύλλογος ΣΥΖΩΗ, με έδρα την Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης, αποτελείται από γονείς και 
φίλους παιδιών με προβλήματα όρασης 
(μερική ή ολική απώλεια όρασης), αλλά και 
πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, 
αυτισμός, νευρολογικές διαταραχές, κινητικά 
και αισθητηριακά προβλήματα κ.ά.) 

Ιδρύθηκε το 2006 με την προϋπόθεση τα 
παιδιά να λάβουν αξιοπρεπή και ποιοτική 
εκπαίδευση, εξέλιξη και διαβίωση. Πυλώνα 
των δράσεων του συλλόγου ΣΥΖΩΗ αποτελεί 

η πεποίθηση ότι τα παιδιά με αναπηρίες ζουν όχι παράλληλα, αλλά μαζί με τους άλλους. 
Η ΠΟΒΑΚΩ ήρθε σε επαφή με του ανθρώπους του Συλλόγου, αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό 
διάλογο με τον πρόεδρο Νίκο Καζαντζίδη. 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Συλλόγου 
Οι στόχοι μας είναι να υποστηρίξουμε παιδιά με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Τονίζω το 
«και» γιατί δεν έχουν μόνο τύφλωση, έχουν και νοητική υστέρηση και κινητικές αναπηρίες κ.α.. Να 
τα στηρίξουμε στην εκπαίδευσή τους, στην κοινωνικοποίησή τους, σε μια ποιοτική ζωή, ισότιμα με 
όλους.  

Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με την αναπηρία. 
Δεν έχουμε φτάσει ακόμα ως κοινωνία να νιώθουμε ότι ο κόσμος είναι εξοικειωμένος, γιατί 
υπάρχουν πολλοί δισταγμοί, πολλή άγνοια. Εμείς, επιθυμούμε να ενημερώσουμε την κοινωνία, για 
να ξέρουν πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά μας, μπορούν να μιλήσουν μαζί τους, 
να τα προσεγγίσουν, να τα αγγίξουν. Άρα εμείς είμαστε υπεύθυνοι στο να ενημερώσουμε και μετά 
να λέμε ότι είναι εξοικειωμένη ή δεν είναι η κοινωνία.  
Ποιες ενέργειες οφείλει να κάνει η Πολιτεία, ώστε όσοι αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία να έχουν 
ίσες ευκαιρίες, στην καθημερινότητά τους, με όσους δεν αντιμετωπίζουν αναπηρίες.  
Οφείλει να φροντίσει την προσβασιμότητα όλων των χώρων, όλων των δημόσιων κτηρίων, να 
απαιτήσει την προσβασιμότητα όλων των ιδιωτικών χώρων και να αναπτύξει πρόσβαση σε 
ψηφιακές παροχών και υπηρεσιών. Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, κυρίως, με 
ατομικές/ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Εμείς που έχουμε επαφή με την τυφλότητα, κάποιο χώρο δικό 
μας, θα προσπαθήσουμε να τον δημιουργήσουμε, ώστε να είναι προσβάσιμος.  
Τί πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας για την αναπηρία. Είτε την αντιμετωπίζουν, είτε όχι.  
Πρέπει αν φέρουμε πιο κοντά, να γνωρίσουν άτομα με αναπηρία. Να ζήσουν μαζί τους. Να κάνουν 
δραστηριότητες μαζί. Η ευαισθητοποίηση θα έρθει μέσα από κοινές δράσεις. Εμείς στη ΣΥΖΩΗ 
οργανώνουμε τέτοια προγράμματα. Ερχόμαστε στα σχολεία. Όσα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
έχουν έρθει σε επαφή με τα δικά μας παιδιά, βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο μυαλό 
τους για το πώς αντιλαμβάνονται την αναπηρία.  

7ος Σύζαθλος - ο αγώνας της “Συζωής”: Ο “Σύζαθλος” είναι ο αγώνας βουνού που διοργανώνει 
από το 2015 στη Θεσσαλονίκη η “Συζωή” (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με 
Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες). Για 7η χρονιά προκηρύσσεται ο αγώνας βουνού 
«Σύζαθλος» στο δάσος του Σέιχ Σου με τρεις διαφορετικές διαδρομές των 5, 15 και 25 
χιλιομέτρων. Ένας κοινός σκοπός: «αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο» 

Ο «7ος Σύζαθλος» θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2022. 
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Luxury Conference 2022 τον Οκτώβριο στη Σαντορίνη 

 

Για την διοργάνωση του Συνεδρίου Luxury Conference, ενημέρωσε τους συλλόγους μέλη της,        
η ΠΟΒΑΚΩ. 

Το συνέδριο γίνεται με πρωτοβουλία της δημοσιογράφου κας Έλλης Σπυροπούλου και οι εργασίες 
του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο δημοφιλές νησί της Σαντορίνης, από τις 29 έως τις 31 
Οκτωβρίου και θα αφορούν στον τουρισμό πολυτελείας. 

Συγκεκριμένα, η κεντρική θεματολογία του συνεδρίου θα αφορά στα πολυτελή ξενοδοχεία, τις 
κρουαζιέρες, τις luxury brands και το yachting, ενώ θα υπάρχουν διεθνούς φήμης ομιλητές, επίτιμοι 
προσκεκλημένοι από τον κόσμο της πολιτικής και των επιχειρήσεων και το γεγονός θα καλυφθεί 
από δημοσιογράφους και διεθνή μέσα. 

Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και για την ύπαρξη εκπροσώπων από τον χώρο του κλάδου της 
Αργυροχρυσοχοΐας, καθώς τα προϊόντα της προσελκύουν την τουριστική αγορά.  

 

 

 

Επιμέλεια κειμένων: Νένα Μυρωνίδου (nmyronidou@gmail.com) 


