
Τεύχος 7/2022 (έτος 3ο ) 

 

Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητοί-αγαπητές, 

Το Άγιο Πάσχα πλησιάζει, ενισχύοντας την προσμονή όλων μας το Φως της Ανάστασης του Κυρίου 
να σημάνει την πρόοδο κάθε μικρού ή μεγαλύτερου επαγγελματία, που για καθόλου ευκαταφρόνητο 
χρονικό διάστημα βλέπει τους κόπους του να μην καρποφορούν, εν μέσω οικονομικών εμποδίων, 
που θέτουν εμπρός μας αφενός η πανδημία και αφετέρου οι συνέπειες του δυσχερούς και 
ανεπιθύμητου για τον καθένα ρωσο-ουκρανικού πολέμου. 

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εφαρμογή της 
απόφασης της Διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ για αποκέντρωση των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, 
με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής αγοράς της ελληνικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τη 
διεξαγωγή των πρόσφατων εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην πόλη της Ελασσόνας. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματιών του κλάδου μας σε 
περιοχές λιγότερο δημοφιλείς, την ώρα μάλιστα που η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φετινό 
τουριστικό κύμα το οποίο για πολλούς από εμάς διαφαίνεται κερδοφόρο και ζητούμενο για την 
αύξηση της εμπορικής κίνησης και των κερδών που  αυτή επιφέρει. 
Εύχομαι Καλό Πάσχα με υγεία και ευτυχία για όλους. Η Θεία Ανάσταση και το Άγιο Φως να 
βοηθήσουν και τον εμπορικό κόσμο να εργαστεί επ’ αγαθώ της προσωπικής και οικογενειακής τους 
προσδοκίας και της πατρίδας μας. 

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ΠΟΒΑΚΩ τιμά την Περιφέρεια και τις τοπικές αγορές – Το Συμβούλιο της διοίκησης στην 
Ελασσόνα 

  

Στην Ελασσόνα και με φυσική παρουσία διεξήχθησαν οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΠΟΒΑΚΩ, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής απόφασης της νυν διοίκησης για αποκέντρωση των 
δραστηριοτήτων και ανάδειξη των τοπικών αγορών της ελληνικής περιφέρειας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Απριλίου στην Ελασσόνα Λάρισας. Στο 
Διοικητικό Συμβούλιο μετείχαν τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της 
διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ. 

Ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων μεταξύ της ΠΟΒΑΚΩ και του δημάρχου Ελασσόνας Νίκου 
Γάτσα 

Από τις εργασίες, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ΠΟΒΑΚΩ στην Ελασσόνα 
και του Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη, ξεχωρίσει 
η εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.  

Η ΠΟΒΑΚΩ προσέφερε στον δήμαρχο 
Ελασσόνας, κύριο Νίκο Γάτσα, 
αναμνηστικό τής συμπλήρωσης σαράντα 
ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. 
Από την πλευρά του, ο κ. Γάτσας τίμησε 
ιδιαιτέρως την ΠΟΒΑΚΩ δωρίζοντάς της το 
έμβλημα του Δήμου Ελασσόνας, κάτι για 
το οποίο ο πρόεδρος Πέτρος Καλπακίδης 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, 
εγκαινιάζοντας παράλληλα τους νέους 
δεσμούς που συνδέουν στο εξής την 

Ομοσπονδία με τον ίδιο τον δήμαρχο και τον πλούσιο αυτόν τόπο. 
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Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελασσόνα 

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε οι επιχορηγήσεις από την Athens 
International Jewellery Show 2020 να δοθούν στα συνολικά 22 σωματεία των επαγγελματιών του 
κλάδου.  

Επίσης, σύντομα θα δημοσιοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με αντικείμενο τούς 
προστάτες τους κλάδου Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.  

Η Γενική Συνέλευση της ΠΟΒΑΚΩ, τον Ιούνιο, να διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

 

Στο Ηράκλειο της Κρήτης αναμένεται να διεξαχθεί, τον προσεχή Ιούνιο, η Γενική Συνέλευση της 
ΠΟΒΑΚΩ. Η Διοίκηση επιθυμώντας να ενισχύσει την περιφέρεια, στρέφει το ενδιαφέρον της σε 
αυτήν. Με την αποκέντρωση, η Ομοσπονδία στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών αγορών και την 
ικανοποίηση των αιτημάτων που διατυπώνουν κατά καιρούς οι επαγγελματίες. 

Δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας: «Τιμητικό το ενδιαφέρον της ΠΟΒΑΚΩ για την 
τοπική αγορά» 

«Τιμητική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, την παρουσία του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΠΟΒΑΚΩ, το οποίο συνεδρίασε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της 
πόλης.  

«Η επιλογή της πόλης μας, για τη συνεδρίαση, δείχνει το ενδιαφέρον της ΠΟΒΑΚΩ για τις μικρές 
εμπορικές αγορές», συμπλήρωσε ο κ. Γάτσας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εμπορική κίνηση στην Ελασσόνα έχει επηρεαστεί από την πανδημία, 
ωστόσο διαφαίνονται σημάδια ανάκαμψης του εμπορικού κλίματος, μετά και την άρση σειράς 
περιοριστικών μέτρων στο εμπόριο». 
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«Ο Δήμος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, που σχετίζονται με την αγορά, προχώρησε σε 
παρεμβάσεις αναβάθμισής της με έργα πεζοδρόμησης και φωτισμού, ανακαινίσεων των 
προσόψεων καταστημάτων κ.α.», δήλωσε ο κ. Γάτσας. 

Όπως συμπλήρωσε, «στην Ελασσόνα, η προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων επιτυγχάνεται 
παράλληλα με τη διαμόρφωση ενός ιστότοπου που λειτουργεί ως οδηγός τοπικής αγοράς, στον 
οποίο έχουν πρόσβαση όλοι». 

Πρόεδρος Κοσμηματοπωλών Λάρισας: «Δύσκολη η εικόνα της αγοράς λόγω πανδημίας, 
πολέμου και ανατιμήσεων στον χρυσό και τα είδη πρώτης ανάγκης» 

 

«Δύσκολη» χαρακτήρισε την αγορά στον κλάδο του κοσμήματος ο πρόεδρος των κοσμηματοπωλών 
Λάρισας, Δημήτρης Ρόπλος. Όπως είπε, «η εικόνα είναι ίδια με εκείνη που υπάρχει γενικά στο 
εμπόριο». 

Ο κ. Ρόπλος εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά το θετικό πρόσημο του τουρισμού. «Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος», σημείωσε, αν και παραδέχθηκε ότι «η Λάρισα δεν 
αποτελεί ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό. Τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα με την πανδημία και 
τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο», συμπλήρωσε. 
«Το κόσμημα είναι είδος πολυτελείας, ειδικά τώρα με τις αυξήσεις στις τιμές του χρυσού, στις πηγές 
ενέργειας και στα είδη πρώτης ανάγκης, που αποτελούν και προτεραιότητα του κόσμου», κατέληξε 
ο κ. Ρόπλος. 
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Λίγα λόγια για κάποιον που επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελασσόνα 

 

Στη νότια πλευρά του Ολύμπου είναι χτισμένη η κωμόπολη της Ελασσόνας, η οποία διοικητικά 
ανήκει στον Νομό Λάρισας. Ο Δήμος Ελασσόνας περιλαμβάνει συνολικά 52 οικισμούς. Πολιούχος 
της πόλης είναι ο Άγιος Αρσένιος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 8 Μαΐου. Επίσης, εορτάζονται τα 
"Ελευθέρια", η απελευθέρωση της Ελασσόνας από τους Τούρκους, στις 6 Οκτωβρίου 1912.  

Η πόλη της Ελασσόνας ενώνει οδικά τους νομούς Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης και Γρεβενών. 

Το σημαντικότερο μνημείο της ευρύτερης περιοχής αποτελεί το Μοναστήρι της Παναγίας 
Ολυμπιώτισσας. Η Μονή είναι χτισμένη επάνω σε λόφο στην θέση όπου βρισκόταν η Ακρόπολη 
της αρχαίας πόλης Ολοσσών. 

Άλλα αξιοθέατα της Ελασσόνας αποτελούν το παλιό τοξωτό γεφύρι στους πρόποδες του λόφου 
της Ολυμπιώτισσας, αλλά και τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Εθνικής Αντίστασης. Για τους 
περιπατητές, ξεχωρίζει η διαδρομή στον δασικό δρόμο από την Ολυμπιώτισσα προς το Δρυμό. 

Την Ελασσόνα διαρρέει ο ποταμός Ελασσονίτης, ο οποίος εκβάλλει στον Πηνειό, το πιο μεγάλο 
ποτάμι της Θεσσαλίας. Το ποτάμι χωρίζει την πόλη σε δύο μέρη, την παλιά πόλη που ονομάζεται 
Βαρόσι, και στη νέα πόλη. Τα δύο μέρη της πόλης συνδέονται με τρεις γέφυρες και το παλιό τοξωτό 
γεφύρι. Επίσης, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η λίμνη του Κεφαλόβρυσου. 
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Το ανθρωπιστικό προφίλ του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Βόλου και  της ΠΟΒΑΚΩ – 
Τρόφιμα στις άπορες οικογένειες του Βόλου 

Την πρόσκληση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για συμμετοχή σε εκδήλωση με ανθρωπιστικό σκοπό 
αποδέχθηκε ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών και 
Ωρολογοποιών Νομού Μαγνησίας και η ΠΟΒΑΚΩ. 

Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, 
Σοφία Χάλαρη, διοργάνωσε εκδήλωση χορευτικών 
τμημάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Βόλου, 
την Κυριακή 3 Απριλίου, για τη συλλογή τροφίμων με 
αποδέκτες τις άπορες οικογένειες, τηρώντας 
παράλληλα όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα για την αποφυγή διάδοσης της 
πανδημίας.   

Στην εκδήλωση συμμετείχε η εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Χρυσοχόων και Ωρολογοποιών Ν. 
Μαγνησίας και της ΠΟΒΑΚΩ, κυρία Ζωή Πρίντζιπα, 
με την προσφορά ειδών και τροφίμων σε οικογένειες 
που το έχουν ανάγκη. 

«Προσφέραμε τρόφιμα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Πράξαμε ό,τι ήταν δυνατό, 
αποδεχόμενοι την τιμητική πρόσκληση ανθρωπιάς της κας Χάλαρη», δήλωσε η εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Βόλου και Έφορος Μητρώου της ΠΟΒΑΚΩ, κα Πρίντζιπα.  

 

Η ΠΟΒΑΚΩ στο πασχαλινό Bazaar του ΒΕΠ 

 

Στις 13 Απριλίου 2022, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά πραγματοποίησε πασχαλινό Bazaar, σε 
μια προσπάθεια στήριξης των ατόμων και των οικογενειών ΑΜΕΑ, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ». Η ΠΟΒΑΚΩ, πάντοτε πιστή στην κοινωνική της αποστολή, 
αντιπροσωπεύτηκε στη συγκεκριμένη δράση και ενίσχυσε τη σημαντική αυτή προσπάθεια, με την 
αγορά συμβολικών δώρων για το Πάσχα. 
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης 

 

Το Σωματείο Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες του στις 30 
Μαρτίου 2022 στα γραφεία του Σωματείου. Οι 
αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κάθε τρία 
χρόνια για την ανάδειξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, 
Αντιπροσώπων στις Ομοσπονδίες, την 
κλαδική ΠΟΒΑΚΩ και την τοπική ΟΒΣΘ 

(Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης). 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Τρύφων Αντώνιος 
Αντιπρόεδρος: Λαζάρου Ευστράτιος  
Γεν. Γραμματέας: Μιχαηλίδης Αντώνιος 
Ταμίας: Παπαχρυσάφης Χρυσάφης 
Μέλος: Χατζηανέστης Ανέστης  
 
Χρυσός: Ο πληθωρισμός οδηγεί σε πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση το πολύτιμο 

μέταλλο 

 

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη 13 Απριλίου η τιμή του 
χρυσού, διευρύνοντας το ανοδικό σερί του, 
λαμβάνοντας ώθηση από τα τελευταία μακροοικονομικά 
στοιχεία από ΗΠΑ και Βρετανία που καταδεικνύουν 
εκτίναξη του πληθωρισμού. 

Το συμβόλαιο Ιουνίου για τον χρυσό ενισχύθηκε κατά 8,60 δολάρια ή 0,4% και έκλεισε στα 1.984,70 
δολάρια η ουγγιά. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση του μετάλλου, κάτι που 
είχε να συμβεί από τον Φεβρουάριο, αλλά και για το πιο υψηλό κλείσιμο ενεργού συμβολαίου από 
τις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. 

Κέρδη σημείωσε και το ασήμι, με το συμβόλαιο Μαΐου να προσθέτει 30 σεντς ή σχεδόν 1,2% και να 
κλείνει στα 26,03 δολάρια η ουγγιά, που είναι επίσης το υψηλότερο κλείσιμο από τις 11 Μαρτίου. 

Ο χαλκός παράδοσης Μαΐου υποχώρησε κατά 0,1% και έκλεισε στα 4,712 δολάρια η λίβρα, το 
συμβόλαιο Ιουλίου για την πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,8% και τερμάτισε στα 989,60 δολάρια η 
ουγγιά, ενώ το παλλάδιο παράδοσης Ιουνίου έκλεισε στα 2.339,50 δολάρια η ουγγιά, με απώλειες 
0,6%. 
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Άρση μέτρων: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου για πιστοποιητικά, μάσκες, τεστ – Οι 
συστάσεις για το Πάσχα 

Ο οδικός χάρτης για την άρση των μέτρων που θα 
γίνει σε δύο φάσεις, αλλά και το πώς θα κάνουμε 
φέτος Πάσχα, ανακοινώθηκε από τον υπουργό 
Υγείας, Θάνο Πλεύρη. 

Ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας τον οδικό 
χάρτη για την άρση μέτρων που θα γίνει σε δύο 
φάσεις, από την 1η Μαΐου και από την 1η Ιουνίου, 
ανέφερε ότι ουσιαστικά μετά το Πάσχα η ζωή 
επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. 

Τα μέτρα που ανακοινώθηκε ότι αίρονται θα επανεξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου. 

Ο οδικός χάρτης για την άρση μέτρων 

Έτσι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Πλεύρη για την άρση μέτρων: 

Από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου δεν θα χρειάζεται πλέον η επίδειξη πιστοποιητικού 
νόσησης ή εμβολιασμού, το γνωστό COVID pass. 

Από την 1η Μαΐου, και για την ακρίβεια από τις 3 Μαΐου που ανοίγουν ξανά τα σχολεία, οι μαθητές 
θα επιστρέψουν στα θρανία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν self test. 

Από την 1η Μαΐου θα κάνουν ένα rapid τεστ την εβδομάδα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για να 
προσέρχονται στην εργασία τους. 

Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων με πληρότητα 
100% και αίρεται κάθε περιορισμός. 

Από 1η Ιουνίου καταργείται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους 
Έως τις 31 Μαΐου παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, το μέτρο 
θα αρθεί από την 1η Ιουνίου. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως είτε στη διασκέδαση, είτε για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα, είτε 
ακόμα και στο χώρο εργασίας, οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν αν θα φορούν 
μάσκα για τον κορωνοϊό. Υπενθυμίζεται πάντως πως οι επιστήμονες τονίζουν ότι σε περιπτώσεις 
συνωστισμού θα πρέπει να γίνεται χρήση της μάσκας. 
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Πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα 

Όσον αφορά το Πάσχα, θα εορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα, ενώ, σύμφωνα με τον Υπουργό 
Υγείας, συστήνεται η χρήση μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους. 

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι εφέτος όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά, για πρώτη 
φορά μετά από την έναρξη της πανδημίας. 

Τέταρτη δόση εμβολίου 

Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την 2η αναμνηστική δόση (4η δόση) για τον εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού για την ηλικιακή ομάδα 70-79 ετών. 

Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για τους πολίτες 60-69 ετών. 

Υπενθυμίζεται ότι 7 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες 80 και άνω και έχουν κλειστεί 
περίπου 40.000 ρ 

αντεβού. 

Μπρατάκος: Oι επιχειρήσεις χρειάζονται ευέλικτα και ανθεκτικά μοντέλα λειτουργίας 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν 
ταχύτερα σε νέες συνθήκες και να μετατρέψουν 
τα επιστημονικά επιτεύγματα σε λύσεις, 
«αγκαλιάζοντας» την καινοτομία και τα 
οικοσυστήματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 
Τα παραπάνω επεσήμανε ο πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση του ΔΣ του επιμελητηρίου που 
πραγματοποιήθηκε παρουσία του επικεφαλής 
της ειδικής επιτροπής Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου. 

«Οι επιχειρήσεις είναι αυτές, που οφείλουν να υιοθετήσουν νέα, περισσότερο ευέλικτα και ανθεκτικά 
μοντέλα λειτουργίας. Να καταρτίσουν σενάρια άμεσης απόκρισης, σε έκτακτες καταστάσεις. Να 
οικοδομήσουν δυνατότητες για απομακρυσμένη εργασία, για γρήγορη αξιοποίηση της καινοτομίας. 
Να επενδύσουν στους ανθρώπους τους και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Να διευρύνουν την 
έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας, κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα από τη συμβολή στην 
αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών. Να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση 
συστημικών προβλημάτων», τόνισε ο κ. Μπρατάκος. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στο κατάλληλο περιβάλλον το οποίο οι 
κυβερνήσεις είναι αρμόδιες να διαμορφώσουν, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις 
νέες ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον, παρέχοντας κίνητρα για νέες επενδύσεις, 
απομακρύνοντας εμπόδια, ενισχύοντας το «τρίγωνο της γνώσης» – την έρευνα, την ανάπτυξη και 
την καινοτομία – επενδύοντας σε θέματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, αναβαθμίζοντας το 
ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Πάιατ: Σημαντική «πύλη» επενδύσεων η Ελλάδα 

 

 

 

Τα «βήματα» που έχει κάνει η Ελλάδα για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο με μια σειρά 
έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βαίνουν προς ολοκλήρωση, τα οποία και την έχουν φέρει 
πιο μπροστά στην «κούρσα» για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο εν συγκρίσει με αρκετές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, υπογράμμισε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι 
Πάιατ, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

 «Η Ελλάδα έχει τον αγωγό TAP, έχει τη Ρεβυθούσα, έχει τον IGB κοντά στην ολοκλήρωση, όπως 
και τον FSRU της Αλεξανδρούπολης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ορισμένες 
πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έλαβαν την έγκαιρη απόφαση που πήρε η ελληνική 
κυβέρνηση για να τερματίσει την εξάρτηση και την ευαλωτότητα από τη Ρωσία», σημείωσε ο κ. 
Πάιατ. 
«Η αγορά LNG είναι παγκόσμια. Το αέριο θα πάει εκεί που το στέλνει η αγορά. Από αυτή την άποψη, 
το ενδιαφέρον μας για την Ελλάδα δεν είναι πρωτίστως εμπορικό», σημείωσε  
Μεταξύ άλλων, ερωτηθείς δε για την Καβάλα και τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αμερικανική εταιρεία BLACK SUMMIT να είναι μεταξύ των 
πλειοδοτών, ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε: «Αν μπορώ να εκφράσω μια μικρή απογοήτευση 
είναι ότι αυτές οι διαδικασίες με το ΤΑΙΠΕΔ χρειάζονται χρόνο και νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος -
όπως πάντα με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις- να χαθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών εάν διαρκέσουν 
πάρα πολύ. Επομένως, είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν». 

Ο κ. Πάιατ χαρακτήρισε «πολύ σημαντικά» τα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ειδικά 
στη Βόρεια Ελλάδα καθώς, όπως είπε, «δεν είναι σημαντικά μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη 
την περιοχή», ενώ έκανε επίσης ιδιαίτερη μνεία στην πολύ σημαντική επέκταση των αμερικανικών 
επενδύσεων στην περιοχή, που καθιστούν την Ελλάδα «πύλη» για επενδύσεις σε μια αγορά 30 
εκατομμυρίων ανθρώπων κ.ά. 
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Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Προσωπικό της ΠΟΒΑΚΩ, σας εύχονται 
καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση, με υγεία και αισιοδοξία. 

 

 

 

 

 

 

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


