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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της ΚυριαΚHς

8 άρθρα - απόψεις

Ο σύγχρονος άνθρωπος 
καταστρέφει περισσότερα 
όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει.
Nicolas Gomez Davila
(Κολομβιανός συγγραφέας)

Η προσοχή μετά τον καταστροφικό σει-
σμό στρέφεται τώρα στα εκατομμύρια
των πολιτών που δεν έχουν πλέον σπίτια
για να μείνουν, ούτε πόλεις για να ζή-
σουν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερν-
τογάν, αντιμέτωπος σύντομα με εκλογές
και έχοντας δεχθεί βροχή από κατηγορίες
η κυβέρνησή του πως αγνόησε το χαλα-
ρό οικοδομικό πρότυπο που οδήγησε
σε εκτεταμένους θανάτους, δεσμεύτηκε
να ολοκληρώσει την ανοικοδόμηση κα-
τοικιών μέσα σε ένα χρόνο, ώστε να ση-
κώσει ξανά την Τουρκία όρθια. Ίσως
όμως θα έπρεπε να σκεφτεί να την κάνει
πιο ισχυρή ενόψει των επιδεινούμενων
επιπτώσεων του κλίματος.
Κι αυτό διότι η χρήση απαρχαι-
ωμένων μεθόδων δόμησης από
την Τουρκία σε μια από τις πιο σει-
σμογενείς περιοχές του κόσμου εί-
ναι κάτι που εγγυήθηκε την κατα-
στροφή όταν χτύπησε ο σεισμός,
άρα η νέα κατασκευή θα πρέπει
να αντικατοπτρίζει τη σεισμική
πραγματικότητα της περιοχής.
Στην έκθεσή της για το 2021, η
Διακυβερνητική Επιτροπή του
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
Τουρκία θα αντιμετωπίσει υψηλότερες
θερμοκρασίες, κύματα καύσωνα, ξηρα-
σία και άνοδο της στάθμης της θάλασσας
ενόσω ο κόσμος γενικά θερμαίνεται.
Οποιαδήποτε νέα κατασκευή, επομένως,
θα πρέπει να έχει αυτό το μέλλον κατά
νου, λέει η Hélène Chartier, διευθύντρια
πολεοδομικού σχεδιασμού για το C40,
μια παγκόσμια κοινοπραξία δημάρχων
αφιερωμένη στο να βοηθά τις πόλεις να
προσαρμοστούν ούτως ώστε να αντιμε-
τωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Άλλω-
στε, οι κατασκευές είναι από τους σημαν-
τικότερους παράγοντες που συνεισφέ-
ρουν στην κλιματική αλλαγή και οι απο-

φάσεις που λαμβάνονται τώρα θα είναι
καθοριστικές για δεκαετίες. Ας σκεφτού-
με - ως παράδειγμα -την οικοδομική
έκρηξη της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο: βιαστικά κατασκευασμένες
προσωρινές δομές που εξακολουθούν
να υπάρχουν σήμερα, αναποτελεσματι-
κές λειτουργικά, ελαττωματικά σχεδια-
σμένες, οι οποίες αποφεύγονται από τους
περισσότερους, εκτός από τους αληθινά
απελπισμένους, διαιωνίζοντας έτσι τις
κοινωνικές διαφορές.

Εξάπαντος, η τραγωδία του καταστροφι-
κού σεισμού είναι μια ευκαιρία να σκε-
φτούμε τι είδους μέλλον θέλουν η Τουρ-
κία και η Συρία. Αν γίνουν σωστά, τα νέα
ή ανακατασκευασμένα κτίρια μπορούν
να προσαρμοστούν ώστε να αντέχουν
καλύτερα στις τοπικές και μελλοντικές
καιρικές συνθήκες χρησιμοποιώντας μό-
νωση, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση
στον ήλιο, ενσωματώνοντας ανακλαστι-
κές στέγες και τοποθετώντας επεξεργα-
σμένα παράθυρα. Εάν τα ηλιακά πάνελ
ενσωματωθούν σε νέες κατασκευές, αυ-
τό θα βοηθούσε στη δημιουργία ενός
πιο ανθεκτικού ηλεκτρικού δικτύου. Οι
πόλεις θα μπορούσαν να επανασχεδια-

στούν ώστε να περιλαμβάνουν περισσό-
τερους πεζόδρομους, πάρκα και κάλυψη
δέντρων για να μειώσουν το φαινόμενο
της αστικής θερμικής νησίδας, βοηθών-
τας παράλληλα στην απορρόφηση της
απορροής νερού σε περίπτωση πλημ-
μύρας. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια ευ-
καιρία όχι απλώς να ανοικοδομήσουν,
αλλά να αναπτύξουν έναν νέο τρόπο δό-
μησης που να προάγει τη βιωσιμότητα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούν τι
κάνει μια καλή, βιώσιμη γειτονιά και στη
συνέχεια να την χτίσουν. Η τεχνολογία
υπάρχει ήδη. Το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι μια σύντομη παύση προκειμένου να
γίνει ένα σχέδιο προτού σπεύσουν σε
μια ανακατασκευή. Απλώς χρειάζεται
χρόνος για να το κάνουν καλά, αντί να
αναδημιουργήσουν αυτό που υπήρχε
πριν. Το μεγαλύτερο λάθος που θα μπο-
ρούσαν να κάνουν είναι να ξαναχτίσουν

γρήγορα, δημιουργώντας μια κα-
τάσταση που υποτίθεται ότι θα
διαρκεί αλλά πρακτικά θα είναι
προσωρινή.
Η μεγαλύτερη μάχη για την Τουρ-
κία λοιπόν ποια είναι; Eίναι η κα-
ταπολέμηση της αντίληψης ότι η
καλύτερη δημιουργία είναι σημαν-
τικά πιο δαπανηρή και χρονοβό-
ρα. Ενώ το αρχικό κόστος κεφα-
λαίου μπορεί να είναι ελαφρώς
υψηλότερο, η επένδυση αποδίδει
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής

των κτιρίων που κοστίζουν λιγότερο
όσον αφορά την τροφοδοσία, την ψύξη
και τη θέρμανση. Αυτό δεν θα βοηθούσε
απλώς τις χώρες και τις πόλεις που ανα-
δύονται από τα συντρίμμια των κατα-
στροφών, αλλά θα ωθούσε τον κατα-
σκευαστικό κλάδο συνολικά προς πιο
βιώσιμες πρακτικές καθώς οι νεότερες
τεχνολογίες κερδίζουν έδαφος, μειώνον-
τας τις παγκόσμιες εκπομπές από τις κα-
τασκευές και το δομημένο περιβάλλον.
Η καινοτομία που απαιτείται δηλαδή, δεν
αφορά στην τεχνολογία μα στους ρυθ-
μιστικούς και χρηματοδοτικούς μηχανι-
σμούς: αυτή θα σημάνει την αλλαγή του
παιχνιδιού.

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη
Κυριακή των Νηστειών, η οποία είναι ταυτόχρονα και η
πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής. Η Εκκλησία
ονομάζει τη σημερινή ημέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας σε
ανάμνηση του σημαντικού γεγονότος της αναστήλωσης
των ιερών εικόνων την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας. Είχε προηγηθεί η Εικονομαχία -μια περίοδος με-
γάλης πόλωσης και σφοδρών αντιπαραθέσεων στο Βυ-
ζάντιο που δίχασε τους πιστούς, μετατρέποντας σε «μήλον
της έριδος» τη λατρεία των χριστιανικών εικόνων. Η Κυ-
ριακή της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα
μέσα του 9ου αιώνα. Πρόκειται για χριστιανική γιορτή, η
οποία συνδέεται με την οριστική αναστήλωση των ιερών
εικόνων στην Κωνσταντινούπολη από την Αυτοκράτειρα
Θεοδώρα, το 842 μ.Χ. Εκείνη τη χρονιά μπήκε τέλος στη
μακροχρόνια διαμάχη, η οποία έμεινε γνωστή στην ιστορία
ως Εικονομαχία. Σε αυτήν την εξαιρετικά ταραχώδη πε-
ρίοδο οι Βυζαντινοί είχαν χωριστεί σε δύο αντίπαλες ομά-
δες: Εικονομάχοι ή εικονοκλάστες και Εικονόφιλοι ή ει-
κονολάτρες. Οι πρώτοι πρέσβευαν ότι η προσκύνηση ει-
κόνων που απεικονίζουν Αγίους αποτελεί ειδωλολατρική
πράξη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο πιστός το
μόνο που έχει απέναντί του είναι ένα ζωγραφισμένο ξύλο,
το οποίο και προσκυνά. Οι δεύτεροι απαντούσαν ότι η
ύπαρξη των εικόνων σε σπίτια και εκκλησίες ήταν απόλυτα
φυσιολογική και εντάσσεται στο τελετουργικό, καθώς
αποτελούν «βοηθητικό» μέσο για τη λατρεία του Θεού
και των Αγίων της Εκκλησίας. Η κόντρα κράτησε 120 χρό-
νια περίπου. Σε αυτήν την ταραχώδη περίοδο πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ άλλων και η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος
(787 μ.Χ.), η οποία αφόρισε τους εικονομάχους και ξεκα-
θάρισε ότι η λατρεία των εικόνων των Αγίων, του Χριστού
και της Παναγίας είναι απόλυτα συμβατή με τον Χριστια-
νισμό. Στην Ελλάδα, από την περίοδο που βασιλιάς της
χώρας ήταν ο Γεώργιος ο Α’, καθιερώθηκε την Κυριακή
της Ορθοδοξίας να προσέρχεται ο βασιλιάς στη Μητρό-
πολη Αθηνών και να απαγγέλλει παρά το Δεσποτικό το
Σύμβολο της Πίστεως. Το έθιμο αυτό έφθασε μέχρι την
περίοδο που βασιλιάς της Ελλάδας ήταν ο Κωνσταντίνος
Β’. Μετά τη μεταπολίτευση το έθιμο συνεχίζεται από τον
εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καθώς η Κυριακή
της Ορθοδοξίας 2022 είναι η πρώτη Κυριακή των Νηστει-
ών και η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, η νη-
στεία συνεχίζεται χωρίς καμία εξαίρεση. Στην ερώτηση
λοιπόν «τι τρώμε σήμερα» η απάντηση είναι ότι στο τρα-
πέζι βρίσκονται μόνο νηστίσιμα εδέσματα.

Είναι ένοχος ο Βασίλης. 
Είναι ένοχος γιατί αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα
για μια θέση που, εκτός από απολυτήριο Λυκείου, απαι-
τούσε και εξετάσεις που αποδείκνυαν πως δεν είναι μέ-
θυσος, δεν πάσχει από σύνδρομο Down και μπορεί να
πει το “ρο”. Αυτά. 
Κι έχοντας αυτά τα προσόντα, θα μπορούσε να απο-
λαμβάνει έναν μισθό που θα του έδινε τη δυνατότητα
μιας πολύ καλύτερης σύνταξης, σε δυο-τρία χρόνια το
πολύ. Και για να το πετύχει αυτό, ήταν ο μόνος από
τους συνυποψήφιούς του που προσλήφθηκε ως μόνι-
μος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αρκέστηκαν στο μπλοκάκι,
που πολύ τους ήταν κιόλας. 
Είναι ένοχος ο Βασίλης, γιατί θέλησε να έρθει στη Λά-
ρισα, να μην ταλαιπωριέται σε σταθμούς μικρούς, μα-
κριά από το σπίτι του, κοντά στα εξήντα.
Είναι ένοχος γιατί πάλεψε για το καλύτερο γι’ αυτόν και
την οικογένειά του με τον τρόπο που είχε μάθει τόσα
χρόνια, με τον τρόπο που έβλεπε να λειτουργούν και
να προκόβουν οι γύρω του, γιατί ακολούθησε τις ράγες
της επιτυχίας των μεταπολιτευτικών χρόνων. Είναι ένο-
χος και μπορούμε να τον σταυρώσουμε ελεύθερα.
Δεν είναι ένοχοι αυτοί που πούλησαν τον ΟΣΕ για ένα
πινάκιο φακής, που παίρνουν 50 εκατομμύρια τον χρό-
νο επιδότηση και δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν απλά
γ@μημένα φανάρια, σ’ αυτήν την τεράστια χώρα του
ενός σιδηροδρομικού άξονα. Κι αν γίνει η ζημιά, έγινε.
Ούτως ή άλλως, αυτοί και τα παιδιά τους δεν ανεβαί-
νουνε σε τρένο. Δεν είναι ένοχοι οι Δειλοί, που γνωρί-
ζουν ότι σε κάθε δρομολόγιο κινδυνεύουνε ζωές κι αντί
να κινήσουνε το σύμπαν, ξεπλένονται από ευθύνες κι
ενοχές με 4ωρες προειδοποιητικές απεργίες. Πάμε κι
όπου βγει… Δεν είναι ένοχοι οι Παρτάκηδες, που αν οι
Δειλοί γινότανε Γενναίοι και παγώνανε τα πάντα μέχρι
το πράγμα να στρώσει, θα τους σκυλοβρίζανε γιατί χά-
σανε το δρομολόγιό τους, θα τους πλακώνανε στις μη-
νύσεις και θα ψηφίζανε όποιον θα έβαζε τους εργατο-
πατέρες στη θέση τους. 

Δεν είναι ένοχοι αυτοί που σαστισμένοι βροντοχτυπούν
τα πλήκτρα βομβαρδίζοντας με δακρυσμένα emo και
τραγικές φωτογραφίες τις σελίδες τους στα Facebook
και στα Instagram, με μια κρυφή ανακούφιση που το
κακό δεν τους άγγιξε, μια ανακούφιση που δένει πε-
ρίεργα με τον τρόμο της ταύτισης. Δεν είναι ένοχοι αυτοί
που θλίβονται, αλλά που ποτέ δεν μάχονται, ελπίζοντας
στη δικαιοσύνη, κι ας ξέρουν εδώ και χρόνια ότι αυτή
είναι σ’ άλλες ράγες όταν το έγκλημα ακουμπάει μεγα-
λοσχήμονες αλήτες.
Δεν είναι ένοχοι αυτοί που σκούζουν και τσιρίζουν σε
κάθε προσπάθεια αξιολόγησης, δεν είναι ένοχοι αυτοί
που υπογράφουν αιτήματα μετάθεσης, τακτοποίησης,
βολέματος στα γραφεία των Βουλευτών, ούτε οι Βου-
λευτές, οι Υπουργοί, οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, η
σάρα και η μάρα, που σηκώνουν το τηλέφωνο και γε-
λώντας τακτοποιούνε ψηφοφόρους.
Δεν υπάρχει αυτήν τη φορά η μανία της φύσης να μας
δώσει άλλοθι. Ούτε μποφόρ, ούτε Ρίχτερ, ούτε βροχή
με το τουλούμι. Απλή, αγνή διαφθορά ως το μεδούλι,
μιας κοινωνίας που ενδόμυχα θεωρεί τον Πολάκη μάγ-
κα και τον Χριστοφοράκο Κύριο. 
Δεν υπάρχει κάτι σάπιο στο Βασίλειο, είναι όλο σάπιο.
Κι αυτός ο σπόρος, να πάρει η ευχή, αργεί για να φυ-
τρώσει. Και μέχρι τότε, οι λίγοι και οι σκόρπιοι, σαν εκεί-
νον που έναν χρόνο πριν παραιτήθηκε πλήρως αγνοη-
μένος, φωνάζοντας για εγκληματικές παραλείψεις, θα
πάνε χαμένοι, γραφικά κορόιδα μιας κοινωνίας - αγέλης,
που τύπους σαν αυτόν τους φτύνει γιατί δεν τους αντέ-
χει, δεν τους μπορεί. Κι ας βλέπουμε χιλιάδες παιδιά να
φεύγουνε στα ξένα, δεκάδες παιδιά να χάνονται στις
ράγες, όνειρα κι ελπίδες να ξεσκίζονται, δεν είμαστε ένο-
χοι εμείς, κι αυτό είναι που μετράει.
Μόνο που τελικά είμαστε και Ένοχοι και Φταίχτες. Κι εί-
ναι το Ουρλιαχτό της Μάνας η ποινή μας αδέλφια, ένα
ουρλιαχτό της κόλασης, που δεν έρχεται μόνο για τον
Σταθμάρχη. Έρχεται για όλους μας. 

Η Κυριακή
της Ορθοδοξίας

Από τον Ζιώγα Απόστολο,

βιολόγο

Τουρκία και σεισμός: μετά, τι;

Από τον Αλέξανδρο Νάρη

Ο ένοχος
σταθμάρχης

Από τον Απ. Ποντίκα, 
δάσκαλο, θεολόγο, φιλολόγο, Πολιτικό Επιστήμονα

Κι όταν θα ‘ρθει η βροχή, σταλάζει λες στην ψυχή,
σαν δυναμώνει, γίνεται ορμής ατέλειωτη νεροποντή,
όπως της ψυχής φουρτούνα ξεσπάει δυνατή,
γιγάντια αφήνεται να παρασύρει ορμητική.
Ζητά κραυγής φωνή υψώνει κι αναζητά,
της ψυχής φουρτούνα, γκρίζα αντάρα μακριά, 
μαζεύει σύννεφα, της καρδιάς είναι αναφιλητών
κι οι στεναγμοί πληθαίνουν, αναλογίσου δοκιμασιών.
Με φοβίζει της ψυχής φουρτούνα, τόσων λυγμών,
παρήγορο όταν ο χρόνος παρέλθει, γιατρός των πληγών,
γλυκαίνει ο πόνος, γαληνεύει της ψυχής μας παλμός,
ημερεύει σαν της θάλασσας τρικυμία, παύει ο καημός.
Πώς να εκφράσεις με τι λόγια τη θλίψη την
οδύνη, απέραντη δυστυχία περιβάλλει τις ψυχές μας
από το αναπάντητο τραγικό γεγονός που
έπληξε τον τόπο μας.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες, κραυγές πόνου
και αγωνίας ματώνουν και δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Κωνσταντίνα Κότση,

Ποιήτρια, μέλος της Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ.

Της ψυχής φουρτούνα

«Στη Θεσσαλία, δημιουργήθηκαν περισσό-
τερες από 10.500 νέες θέσεις εργασίας μέσω
των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ τα τελευταία
3,5 χρόνια, εκ των οποίων 1.900 θέσεις
αφορούσαν νέους που άνοιξαν δική τους
επιχείρηση, ενώ 4.000 επιπλέον άνεργοι
παρείχαν κοινωφελή εργασία» αναφέρει σε
άρθρο του στην «Ε» ο διοικητής της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κ. Σπύρος
Πρωτοψάλτης. Όπως επισημαίνει «υιοθε-
τώντας πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευ-
ρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλη-

σης, βελτιώνοντας υφιστάμενα προγράμ-
ματα, υιοθετώντας στοχευμένες δράσεις που
δίνουν ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για
να προσλάβουν άνεργους και αξιοποιώντας
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», ο διοι-
κητής της ΔΥΠΑ αποτυπώνει με αριθμούς
και στοιχεία τον θετικό αντίκτυπο που είχαν
οι πρωτοβουλίες και οι χειρισμοί της Δημό-
σιας Υπηρεσίας στην τοπική αγορά εργα-
σίας, αποκαλύπτει πως μέσω την προγραμ-
μάτων της την τελευταία 3ετία, επιχειρήσεις
της Θεσσαλίας ενισχύθηκαν με 90 εκατ. ευ-

ρώ περίπου και εκφράζει την πρόθεση της
Υπηρεσίας να συνεχίσει να βρίσκεται στα-
θερά και με συνέπεια δίπλα στους άνερ-
γους, στους εργαζόμενους και στις επιχει-
ρήσεις της Περιφέρειας «ανταποκρινόμε-
νη», όπως τονίζει, «στο νέο, διαρκώς με-
ταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον
που δημιουργούν οι ταχύτατες τεχνο-
λογικές και οικονομικές εξελίξεις σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Αναλυτικά το άρθρο του κ. Πρω-
τοψάλτη στην «Ε» έχει ως εξής: 

«Η ΔΥΠΑ στηρίζει στην πράξη 
την αγορά εργασίας της Θεσσαλίας»
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10.500 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 90 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟ ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ «Ε»

«Με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των
ανέργων, των εργαζομένων και των επιχειρή-
σεων της χώρας, η ΔΥΠΑ υλοποιεί προγράμ-
ματα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αν-
ταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργα-
σίας. Κατά την τελευταία 3ετία, κεντρική προ-
τεραιότητά μας ήταν ο σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
και κατάρτισης για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων
του εργατικού δυναμικού, με στόχο τη μείωση
της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλη-
σης.
Τα αποτελέσματα είναι θετικά: Παρά την παν-
δημία και την ενεργειακή κρίση, η ανεργία μει-
ώθηκε σε χαμηλό 12ετίας, από 17,6% τον Ιού-
λιο 2019 στο 10,8% τον περασμένο Ιανουάριο,
με τη ΔΥΠΑ να συμβάλλει καίρια με 115.000
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω
των προγραμμάτων απασχόλησης, σημει-
ώνοντας ιστορικό ρεκόρ και αυξάνοντας κατά
240% την αποτελεσματικότητα των δράσεων
συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο δια-
κυβέρνησης. Βέβαια, κανείς δεν πανηγυρίζει
και δεν εφησυχάζει, αλλά σίγουρα τα στοιχεία
δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε τροχιά αύξησης
της απασχόλησης.
Για να το πετύχουμε αυτό, υιοθετήσαμε βέλ-
τιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από ευρω-
παϊκές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, βελ-
τιώσαμε υφιστάμενα προγράμματα και «κλεί-
σαμε» αποτυχημένες δράσεις, αλλά κυρίως
σχεδιάσαμε μια «νέα γενιά» στοχευμένων προ-
γραμμάτων που δίνουν ισχυρά κίνητρα στις
επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργους σε νέες
θέσεις εργασίας, με έμφαση στις ομάδες που
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια ένταξης
στην αγορά εργασίας, όπως οι νέοι, οι γυναί-
κες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μεγαλύτερες
ηλικίες, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.λπ.
Παράλληλα, αξιοποιώντας πόρους από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξεκινή-
σαμε καινοτόμα προγράμματα για την ουσια-

στική αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων
και εργαζομένων, ώστε να προετοιμαστούν για
θέσεις εργασίας με υψηλή ζήτηση στο πλαίσιο
της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οι-
κονομίας. 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο αντίκτυπος των παραπάνω είναι αισθητός
σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία, δημιουργή-
θηκαν περισσότερες από 10.500 νέες θέσεις
εργασίας μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ
τα τελευταία 3,5 χρόνια, εκ των οποίων 1.900
θέσεις αφορούσαν νέους που άνοιξαν δική
τους επιχείρηση, ενώ 4.000 επιπλέον άνεργοι
παρείχαν κοινωφελή εργασία. 
Πρόκειται για προγράμματα προεργασίας, τα
οποία δίνουν σε νέους τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν την πολυπόθητη πρώτη επαγγελμα-
τική εμπειρία, προγράμματα επιχορήγησης επι-
χειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας
30 ετών και άνω, άνεργων πτυχιούχων, μα-
κροχρόνια ανέργων, κ.ά. Συνολικά, οι επιχει-
ρήσεις της Θεσσαλίας ενισχυθήκαν με σχεδόν
90 εκατ. ευρώ μέσω την προγραμμάτων αυτών
την τελευταία 3ετία. Είναι σημαντικό να τονί-
σουμε ότι πάνω από το 60% των θέσεων αφο-
ρούσε γυναίκες, 40% νέους κάτω των 30 ετών
και 47% μακροχρόνια άνεργους. Τις περισσό-
τερες από αυτές τις θέσεις εργασίας (άνω του
40%) δημιούργησαν ο κλάδος χονδρικού και
λιανικού εμπορίου και ο κλάδος επιστημονι-
κών και τεχνικών δραστηριοτήτων.
Δυστυχώς, ενώ όλες οι μελέτες καταγράφουν
την κρισιμότητα της αναβάθμισης δεξιοτήτων
για το μέλλον της εργασίας, η Ελλάδα είναι
προτελευταία στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων
(skills matching) στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δε-
ξιοτήτων (European Skills Index 2022) και τα
στοιχεία του ευρωπαϊκού δείκτη ψηφιακής οι-
κονομίας και κοινωνίας (DESI, 20022) δείχνουν
στάσιμη τη χώρα μας (25η μεταξύ των 27 κρα-
τών μελών της ΕΕ).
Για αυτό, από το 2020, προχωρήσαμε σε συ-
νεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολο-
γίας και 2.500 Θεσσαλοί συμμετείχαν στα προ-

γράμματα κατάρτισης που σχεδιάσαμε με τη
συνεργασία των Amazon, Cisco, Coursera, Go-
ogle και Microsoft, αλλά και με το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας, προσθέτοντας στο
βιογραφικό τους αντίστοιχη πιστοποίηση που
τους διευκολύνει να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μεγάλη είναι και η ανταπόκριση στα δύο πρώ-
τα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΥΠΑ, στο
πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος κα-
τάρτισης, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΑ), για την αναβάθμιση των ψηφιακών και
«πράσινων» δεξιοτήτων 500.000 πολιτών έως
το 2025.  Στην πρώτη φάση του προγράμμα-
τος, για την κατάρτιση 120.000 ανέργων, συμ-
μετέχουν πάνω από 16.000 Θεσσαλοί, με πο-
σοστό άνω του 75% να αφορά γυναίκες και
50% μακροχρόνια άνεργους, ενώ στη δεύτερη
φάση, για την κατάρτιση 150.000 εργαζομέ-
νων, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω
από 15.000 Θεσσαλοί. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στον κρίσιμο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης, η ΔΥΠΑ λειτουργεί
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και ΙΕΚ σε
Βόλο, Καρδίτσα και Λάρισα με 800 μαθητές
και σπουδαστές φέτος αντίστοιχα, που προ-
σφέρουν πάνω από 10 επιλογές ειδικοτήτων,
ενώ σύντομα ξεκινάει η ενεργειακή και λει-
τουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των εκ-
παιδευτικών δομών μας μέσω έργου 134 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε σύμπραξη
με το ΤΑΙΠΕΔ. 
Επιπλέον, στη Λάρισα λειτουργεί και Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, στο
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εξειδικευμένα προ-
γράμματα κατάρτισης στην ειδικότητα «Βοηθού
Μάγειρα» για άνεργους στους Δήμους Ελασ-
σόνας και Τυρνάβου, ενώ την περασμένη
εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω
στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του προγράμ-
ματος κατάρτισης στην ειδικότητα «Μαγειρική

Τέχνη-Ζαχαροπλαστική» στο Κατάστημα Κρά-
τησης Τρικάλων που στηρίζει την εργασιακή
και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων
μετά την αποφυλάκισή τους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, η ΔΥΠΑ
υλοποιεί προγράμματα κοινωνικού τουρισμού,
παιδικών κατασκηνώσεων, βιβλίων και θεά-
τρου. Συνολικά 41.000 επιταγές κοινωνικού
τουρισμού αξία 5.5 εκατ. ευρώ ενεργοποιήθη-
καν στη Θεσσαλία τα τελευταία 3,5 χρόνια.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης του διαμεσολα-
βητικού ρόλου μας στην αγορά εργασίας, εγ-
καινιάσαμε το 2021 τον θεσμό των εκδηλώ-
σεων «Ημέρας Καριέρας ΔΥΠΑ», με στόχο να
φέρουμε κοντά όσους ψάχνουν δουλειά που
να αντιστοιχεί στα προσόντα και τα ταλέντα
τους, με επιχειρήσεις που αναζητούν κατάλ-
ληλο προσωπικό για τις κενές θέσεις εργασίας
που διαθέτουν. Συνολικά πραγματοποιήσαμε
τρεις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλία, σε Βό-
λο, Λάρισα και Τρίκαλα, με την ανταπόκριση
από την τοπική αγορά εργασίας να είναι εξαι-
ρετική, καθώς συμμετείχαν συνολικά περισ-
σότερες από 120 επιχειρήσεις, με πάνω από
2.800 θέσεις εργασίας.
Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς την υλο-
ποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων
μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στε-
λεχιακού δυναμικού μας, σε επίπεδο περιφέ-
ρειας, αλλά και κεντρικής διοίκησης. Στόχος
μας είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της πρό-
σβασης στην απασχόληση, η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και η προώθηση της κοινω-
νικής συνοχής στη Θεσσαλία. Σε αυτό το πλαί-
σιο, βρισκόμαστε σταθερά και με συνέπεια δί-
πλα στους άνεργους, στους εργαζόμενους και
στις επιχειρήσεις της περιφέρειας, για μια βιώ-
σιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, στο νέο,
διαρκώς μεταβαλλόμενο, εργασιακό περιβάλ-
λον που δημιουργούν οι ταχύτατες τεχνολο-
γικές και οικονομικές εξελίξεις σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο».
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