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«λαθός Πλήρόφόριες ότι
ερΧόνται Πλόια αΠό τήν ιταλια
ςτό λιμανι τόυ βόλόυ»
όΠως ειΠε ςτό «ραδιό ενα 102,5»
ό ναυτικός Πρακτόρας Χρήςτός Χαγιας
Δεν ισχύει η πληροφορία ότι πλοίο πρόκειται να μεταφέρει αυτοκίνητα από την
Ιταλία στο λιμάνι του Βόλου, που μετέδωσε και για την οποία αντέδρασε ο
Δήμος, με δελτίο Τύπου το Σάββατο,
όπως ανέφερε στο «Ράδιο ΕΝΑ 102,5» ο
ναυτικός πράκτορας Χρήστος Χάγιας.
Όπως είπε, προφανώς κάποιος έδωσε
λανθασμένες πληροφορίες στον δήμαρχο, ότι έρχονται δύο πλοία από το λιμάνι της Ιταλίας στο λιμάνι του Βόλου,
διότι δεν τα δέχεται ο Πειραιάς, για να εκφορτώσουν αυτοκίνητα.
Ξεκίνησαν επαφές για νέα γραμμή
από Κορέα, αλλά… μάλλον
χάθηκε η ευκαιρία
Σύμφωνα με τον ναυτικό πράκτορα, εδώ
και δύο μήνες έχουν ξεκινήσει επαφές,
για μια νέα γραμμή με τη διαχειρίστρια
εταιρία των πλοίων που θα μεταφέρει αυτοκίνητα από την Κορέα στην Ευρώπη.
Στόχος ήταν, «να έρχονται πλοία από την
Κορέα κατευθείαν στο Βόλο, να ξεφορτώνουν μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων και στη
συνέχεια τα αυτοκίνητα να φορτώνονται
σε άλλο πλοίο, με τελικό προορισμό τη
Γερμανία», τόνισε ο κ. Χάγιας.
Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη αν τα πλοία από την Κορέα θα έρχονται στο λιμάνι του Βόλου, καθώς υπάρχει και άλλο Ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό
λιμάνι που ενδιαφέρεται να πάρει τη
γραμμή και εδώ και δύο μήνες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προσέλκυση
των πλοίων στο λιμάνι του Βόλου.
Ο ναυτικός πράκτορας είπε ότι φαίνεται
να χάθηκε η ευκαιρία το λιμάνι του Βόλου
να γίνει η βάση Κορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών για να μεταφέρουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη, καθώς μάλλον αυτό,
θα γίνει στη Μάλτα και τόνισε ότι «προσπαθήσαμε όλοι οι φορείς του λιμανιού,
ήμασταν ανταγωνιστικοί, το παλέψαμε και

θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, αλλά
όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες που δεν ισχύουν και πυροδοτούνται
αντιδράσεις, πιστεύω ότι είναι μείον στον
ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει το λιμάνι».
Μικρή κάμψη
Λόγω των περιορισμών για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, ο
κ. Χάγιας είπε ότι υπάρχει μια μικρή
κάμψη στην κίνηση του λιμανιού, αποφεύγονται πλοία από τα λιμάνια της Ιταλίας
και της Αλβανίας, ενώ ο πρώτος που θα
ανέβει στο πλοίο είναι ο ίδιος και δεν διακινδυνεύει την υγεία του και την υγεία της
οικογένειάς του, απλά και μόνο για να
κάνει τη δουλειά του.
Ο ίδιος είπε ότι πάντα λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο και τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και το Τελωνείο.
Δ. Βόλου: Δεν υφίσταται πλέον θέμα…
Σε νεότερη ανακοίνωση του δήμου
Βόλου, αναφέρεται ότι «σε συνέχεια της
ανακοίνωσής μας για την ενδεχόμενη
άφιξη πλοίων που θα μετέφεραν μεγάλο
αριθμό αυτοκινήτων για εκφόρτωση και
μεταφόρτωση στο λιμάνι του Βόλου, λάβαμε τη διαβεβαίωση τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο, όσο και από την Λιμενάρχη
Βόλου, κ. Βασιλική Κωνσταντά, ότι πλέον
δεν υφίσταται θέμα καθώς τα πλοία αυτά
κατευθύνονται σε λιμάνι εκτός Ελλάδος.
Επιπροσθέτως η κ. Λιμενάρχης μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί ο κατάπλους οιουδήποτε πλοίου
στο λιμάνι αν προηγουμένως δεν έχουν
εφαρμοσθεί όλα τα προβλεπόμενα για την
έκτακτη περίσταση που βιώνουμε προληπτικά μέτρα προστασίας της Δημόσιας
Υγείας».
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Πανικόβαλει τόυς Πόλιτες
με ψευδεις Πλήρόφόριες
ό δήμός βόλόυ
Πλήρής ανευθυνότήτα και κατατρόμόκρατήςή
τής τόΠικής κόινωνιας με βαςή φήμες!

Π

ανικό και τρόμο σπέρνει διαδίδοντας
ψευδείς πληροφορίες ο Δήμος
Βόλου, αποδεικνύοντας την ανευθυνότητα που επιδεικνύει η Δημοτική Αρχή του
Αχιλλέα Μπέου, ιδίως σε σχέση με ζητήματα
δημόσιας υγείας. Απόδειξη των παραπάνω,
αποτελεί η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο
Δήμος Βόλου, ανασκευάζοντας προηγούμενη ανακοίνωσή του με την οποία γνωστοποιούνταν προς τα ΜΜΕ η «άμεση και
αποφασιστική αντίδραση της Δημοτικής
Αρχής του Βόλου προκάλεσε η πληροφορία,
από ναυτιλιακούς κύκλους, σύμφωνα με την
οποία την προσεχή Τρίτη και Τέταρτη προγραμματίζεται να καταπλεύσουν στο λιμάνι
του Βόλου δύο φορτηγά πλοία, προερχόμενα
από την Ιταλία, που μεταφέρουν μεγάλο
αριθμό αυτοκινήτων τα οποία και θα εκφορτώσουν εδώ» υπονοώντας ευθέως ότι επρόκειτο για μια εν δυνάμει υγειονομική βόμβα
δεδομένης της τραγικής κατάστασης που
επικρατεί στη γείτονα χώρα λόγω κορωνοϊού,
ζητώντας από το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας την απαγόρευση κατάπλου στο λιμάνι
του Βόλου.
Την επιστολή του μάλιστα ο Δήμος Βόλου
την κοινοποίησε προς τη Λιμενάρχη Βόλου,
την ηγεσία του ΟΛΒ και τον πρόεδρο του Σωματείου Λιμενεργατών, τονίζοντας ότι σε περίπτωση μη λήψης των προτεινόμενων
μέτρων «θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο,
εμποδίζοντας μια τέτοια εξέλιξη, αφού είναι
άμεση και ορατή η απειλή που συνιστά για
την τοπική μας κοινωνία».
Όλα τα παραπάνω βέβαια διαψεύστηκαν πανηγυρικά από τον ναυτικό πράκτορα Χρήστο
Χάγια που εκπροσωπεί τα εν λόγω πλοία, ο
οποίος μιλώντας χθες το πρωί στο Ράδιο Ένα
102,5, έκανε λόγο για «λάθος πληροφορίες»
καθώς τα πλοία δεν προέρχονται από την Ιταλία αλλά από την Κορέα!
Στόχος ήταν, «να έρχονται πλοία από την

Κορέα κατευθείαν στο Βόλο, να ξεφορτώνουν μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων και στη συνέχεια τα αυτοκίνητα να φορτώνονται σε
άλλο πλοίο, με τελικό προορισμό τη Γερμανία», τόνισε ο κ. Χάγιας. Συνέπεια της διάψευσης που προέκυψε από τον κ. Χάγια, ήταν να
βγει νέα ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Βόλου, κάνοντας λόγο για «λήξη
συναγερμού» αναφέροντας ότι δεν υφίσταται
θέμα καθώς τα πλοία κατευθύνονται σε λιμάνι εκτός Ελλάδας! Δεν είναι βέβαια η
πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή Μπέου
δρα με επιπολαιότητα πριν να διασταυρώσει
ποια είναι τα γεγονότα, καθιστώντας την επικίνδυνη για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες.

νικός μιΧαλόΠόυλός για τό «μενόυμε ςΠιτι»:
ευκαιρια να γνωριςόυμε κόμματια τόυ εαυτόυ μας
ό γνωςτός ςυγγραφεας, Πρωταθλήτής ακόντιςμόυ, ακτιβιςτής και εκΠαιδευτικός,
ςτελνει τό δικό τόυ μήνυμα αιςιόδόξιας για τήν εΠόΧή τόυ κόρωνόϊόυ

Τ

ην ώρα που ο φόβος και η αγωνία έχει κυριεύσει τις καρδιές των περισσοτέρων,
ζώντας στην εποχή του κορωνοϊού και μένοντας στο σπίτι για πολλές ημέρες, ο γνωστός
συγγραφέας, πρωταθλητής ακοντισμού, ακτιβιστής και εκπαιδευτικός κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, μιλώντας στο «Ράδιο ΕΝΑ 102,5» και τον
Ηλία Κουτσερή, δίνει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας επισημαίνοντας πως αυτή, είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουμε κομμάτια του εαυτού μας
που δεν ξέραμε, αλλά και να χαρούμε στιγμές
στο σπίτι μας, που σε όλους, λόγων των υποχρεώσεων, είχε λείψει. Ο κ. Μιχαλόπουλος
μέσα από το κανάλι του στο Youtube αλλά και
από τα social media ξεκίνησε ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον κόσμο και τους αναγνώστες των
βιβλίων του, με αλληγορικές ιστορίες, θετικού
περιεχομένου, που δίνουν μαθήματα ζωής.
«Αυτή η περίοδος μας δίνει κι ένα δώρο…
τον χρόνο»
«Πολλές φορές οι μεγάλες δυσκολίες μπορεί
να είναι εφαλτήριο να βρει κανείς μέσα του μια
δύναμη που δεν ήξερε κι ο ίδιος ότι είχε. Νομίζω

γνωστός συγγραφέας σημειώνει πως αυτή η
περίοδος μας δίνει κι ένα δώρο, που οι περισσότεροι το έχουν στερηθεί. Κι αυτό δεν είναι
άλλο από τον χρόνο.
« Έχουμε χρόνο να τον εκμεταλλευτούμε μέσα
στα σπίτια μας, που για τους περισσότερους
μας λείπανε τα σπίτια μας. Μας έλειπε να βρεθούμε με τις οικογένειές μας, με τη σύντροφό
μας. Οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το
«δώρο» με έναν ωραίο τρόπο. Να οργανώσουμε
τη σκέψη μας για το μέλλον, να μάθουμε νέα
πράγματα όπως η τεχνολογία. Ίσως είναι μια
αφορμή για μας τους συγγραφείς να γράψουμε και κυρίως να ανακαλύψουμε τη δύναμη
που έχουμε μέσα μας», υπογράμμισε.

ότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια γνώση κάποιων κομματιών του
εαυτού μας που δεν την ξέρουμε», επεσήμανε
ο κ. Μιχαλόπουλος.
Μέσα σ’ αυτή την απομόνωση που ζούμε, ο

Το «Πολύχρωμο Παιδί»
και το bullying
Στα τέλη Φεβρουαρίου ο κ. Μιχαλόπουλος παρουσίασε το νέο συγγραφικό του έργο, το 12ο
στη σειρά με τίτλο «Το πολύχρωμο παιδί», το
οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άγκυρα.
Το βιβλίο σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, με
τον κ. Μιχαλόπουλο να επισημαίνει πως η βα-

σική ρίζα του bullying, θέμα το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο βιβλίο του, είναι η αίσθηση της διαφορετικότητας που έχουμε.
Στο βιβλίο, κάπου στον κόσμο γεννιέται ένα
παιδί που φέρει όλα τα χρώματα, όλων των
φυλών, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να τον
κρατήσει αποκλεισμένο από όλο τον κόσμο, φοβούμενη ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να τον
αποδεχτεί.
Όμως αυτό το παιδί ασφυκτιά και τολμά να βγει
στον κόσμο, στην αρχή φοβισμένο αποκρύπτοντας μερικά κομμάτια του εαυτού του και σιγά
σιγά παίρνοντας θάρρος αισθάνεται την ανάγκη
να παρουσιάσει την αλήθεια του στον κόσμο ,
μέχρι που συμβαίνει κάτι που κάνει το πολύχρωμο παιδί, τον συνδετικό κρίκο του κόσμου.
«Η ομορφιά αυτού του κόσμου είναι, ότι δεν μοιάζουμε ο ένας τον άλλο. Ζούμε σε μια εποχή
της απόλυτης παγκοσμιοποίησης. Μας έχει
κάνει ένα πρόβλημα απόλυτα ίσους, όλοι απέναντι σε έναν εχθρό είμαστε όλοι ίσοι. Είναι μια
σημαντική βάση για να αναθεωρήσουμε τη ζωή
μας», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαλόπουλος.

