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Χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030
γι’ αυτό θα είμαι ξανά υποψήφιος
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Στους πόρους που προορίζονται για την Κεντρική Μα-
κεδονία και στα έργα που υλοποιούνται αναφέρεται σε 
συνέντευξή του στην “Πολιτική” ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας.  “Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πόρους ύψους περίπου 
1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, 
που μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία και 
τους πόρους από την ιδιωτική οικονομία θα αποτελέ-

σουν την μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που 
έγινε ποτέ στον τόπο μας”, δηλώνει.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μιλάει για 
την νέα υποψηφιότητά του το 2023 σημειώνοντας πως 
στόχος του είναι να ολοκληρώσει την προσπάθεια για 
τη Μακεδονία του 2030 ενώ τονίζει πως η Βούλα Πα-
τουλίδου θα είναι μαζί του και στις επόμενες εκλογές.

Θόδωρος Καράογλου

Η Ελλάδα ενδυναμώνει 
τη θέση της

Τι αλλάζει με την ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης

Έρχονται λουκέτα εξαιτίας
του ενεργειακού κόστους

Με ορίζοντα υλοποίησης του έργου το 2030 ολοκληρώθηκε η δημό-
σια διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που αφορά στην 
ενοποίηση, ανάπλαση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης 40 χλμ. 
από το Καλοχώρι ως και το Αγγελοχώρι.  Αναλυτικό ρεπορτάζ για το 
μεγάλο αναπτυξιακό έργο και συνέντευξη με τον αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλια.

Τελειωτικό χτύπημα συνιστά για τον επαγγελματικό 
κόσμο της Ελλάδας το καθημερινώς διογκούμενο ενερ-
γειακό κόστος, το οποίο γίνεται αβάσταχτο μετά από 
την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.  Η «Π» κα-
ταγράφει τις θέσεις και τα αιτήματα της ΠΟΞ, του ΕΕΘ, 
του ΒΕΘ και της ΟΕΕΘ.

Εκδίδεται από: JK MEDIA GROUP OE
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
email: info@jkmedia.gr
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Η κερδισμένη τιμή της ενημέρωσης

Μίλτος Σαρηγιαννίδης

Η συζήτηση για αποστρατιωτικοποίηση 
υπονομεύει την ελληνική κυριαρχία 
στο Αιγαίο
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Ενίσχυση των ευάλωτων πολιτών
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Η Ε.Ε., η ακρίβεια, η μεσαία τάξη 
και οι πρόωρες εκλογές

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
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EDITORIAL
Πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για 
την κατάρτιση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για ένα έργο που 
πραγματικά μπορεί να αλλάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης και να 
αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα: την συνολική 
ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, από το 
Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.  

Πρόκειται για μια μεγάλη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και ένα εμβληματικό έργο που ήδη προχωράει.  Με την 
εμπειρία την οποία στη Θεσσαλονίκη έχουμε αποκτήσει πρέπει όλοι 
οι φορείς που με τον έναν ή άλλον τρόπο εμπλέκονται στο έργο αυτό 
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.  

Να μην χαθεί χρόνος σε μικροτοπικά συμφέρονται, σε διαφωνίες με 
πολιτικές αφετηρίες αλλά να υπάρξει ενότητα, συνεργασία και σύνθε-
ση.  Περιφέρεια, Δήμοι και κρατικοί φορείς πρέπει να προχωρήσουν 

χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, χωρίς τα γνωστά προβλήματα 
που παρατηρούνται σε θέματα επικοινωνίας, συντονισμού, λήψης 
αποφάσεων.  
Ένας ευέλικτος φορέας, με νομικά εργαλεία στη φαρέτρα του ώστε να 
μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, είναι απαραίτητος.  Σε λίγα χρόνια 
από σήμερα αν το γραφειοκρατικό κράτος και η συνήθης εσωστρέ-
φεια της Θεσσαλονίκης ξεπεραστούν, αν μάθουμε από το παράδειγμα 
του Μετρό, που ήδη συμπληρώνει 16 χρόνια κατασκευής για 10 μόλις 
χιλιόμετρα (!), μπορούμε να μιλάμε για την έναρξη κατασκευής ενός 
έργου το οποίο πραγματικά θα αξιοποιεί το μεγάλο πλεονέκτημα της 
Θεσσαλονίκης: τη θάλασσα και το παραλιακό της μέτωπο. 

Σήμερα η «Πολιτική», με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, τοποθετεί το 
έργο της ανάπλασης στο επίκεντρο και θα παρακολουθεί από κοντά 
τις εξελίξεις, συμβάλλοντας θετικά με την πίεση της στα αρμόδια κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων και όπου χρειαστεί και την κριτική της. 

Γιάννης 
Μπελενιώτης
 Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Δημοσιογράφος
Συνέντευξη Βαγγέλης Στολάκης

79 χρόνια από το πρώτο 
δρομολόγιο του θανάτου 
για τους Εβραίους της 
Θεσσαλονίκης

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

Σε ακούμε/βλέπουμε/διαβάζουμε

Καθημερινά παρέα με το www.myportal.gr «Ανάβουμε 
Φλας» και κάνουμε στροφή στην ειδησεογραφία και την 
ενημέρωση στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99,4 Fm. Με 
ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10:00 
μέχρι τις 12:00. 
Με διαβάζετε κάθε Κυριακή στις σελίδες της ιστορι-
κής εφημερίδας της Βόρειας Ελλάδας και μιας από τις 
ιστορικότερες στη χώρα, την έντυπη «Μακεδονία της 
Κυριακής», στα ειδικά αφιερώματα και περιοδικά και 
καθημερινά στα ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης της 
εφημερίδας στο www.makthes.gr. 

Σιγά-σιγά αρχίζουν οι διεργασίες για τις δημοτικές 
εκλογές του 2023.  Τι εκτιμάς πως θα κάνουν ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ;

Όλα θα εξαρτηθούν από τις εθνικές εκλογές που θα προ-
ηγηθούν σε κάθε περίπτωση.  Είτε γίνουν πρόωρα, είτε οι 
κάλπες «στηθούν» στη λήξη της τετραετίας. Η ΝΔ εκτιμώ 
πως θα υποστηρίξει δημάρχους που είτε προέρχονται 

από τις τάξεις της, είτε συνεργάστηκαν με την κυβέρνη-
ση από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε 
δηλώνουν και επίσημα τα κορυφαία στελέχη του ανα-
μένεται να στηρίξει ευρύτερα προοδευτικά σχήματα με 
αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, που λογικά θα έχουν 
αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ, δεδομένου ότι έχει 
ισχυρή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση θα ανακοι-
νώσει «πράσινα» ψηφοδέλτια με επικεφαλής κορυφαία 
στελέχη του κόμματος. 

Πιστεύεις πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία φέρνουν 
πιο κοντά τις εθνικές εκλογές;

Αν σταθούμε στη ρωσική επίθεση αυτή καθ’ αυτή όχι. 
Όμως ο πόλεμος έρχεται να προσθέσει επιπλέον προβλή-
ματα και αύξηση τιμών σε καύσιμα και ενέργεια. Η ενερ-
γειακή κρίση, που διαδέχτηκε την πανδημική, η οποία 
ήρθε μετά την δεκαετή οικονομική κρίση έρχεται να προ-
σθέσει επιπλέον βάρος στους οικογενειακούς προϋπολο-
γισμούς, την ώρα που το εισόδημα των πολιτών παρά τις 
όποιες προσπάθειες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Αν 
η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε ανακοίνωση κι άλλων 

Η μάχη του κέντρου θα κριθεί από 
τις πολιτικές προτάσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ

Την περασμένη Τρίτη 15 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 79 
χρόνια από εκείνην τη μαύρη ημέρα του 1943 που αναχώ-
ρησε το πρώτο τρένο από το σιδηροδρομικό σταθμό της 
Θεσσαλονίκης με Εβραίους που μεταφέρονταν από τις να-
ζιστικές κατοχικές δυνάμεις στα στρατόπεδα του θανάτου 
Άουσβιτς και Μπιρκενάου.  Συνολικά σε βαγόνια που προ-
ορίζονταν για ζώα και προορισμό τους θαλάμους αερίων 
και τα κρεματόρια μεταφέρθηκαν 46.091 θεσσαλονικείς 
Εβραίοι και επέστρεψαν μόνο 1950, δηλ. ένα ποσοστό 4% 
περίπου. 

Κατά την έναρξη της κατοχής ο εβραϊκός πληθυσμός της 
Θεσσαλονίκης αριθμούσε περίπου 50.000 άτομα ενώ τα 
προηγούμενα χρόνια, στη διάρκεια του μεσοπολέμου, 
πολλοί επιλέγουν να φύγουν από την πόλη μετά την πυρ-
καγιά του 1917 ή μετά την επίθεση και τον εμπρησμό του 
εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ, το 1931. 
Η αρχή του τέλους θεωρείται ο Φεβρουάριος του 1943 
όταν στη Θεσσαλονίκη φτάνει μια επιτροπή των SD με 
επικεφαλής τους Ντήτερ Βισλιτσένι και Αλόις Μπρύνερ 
και βάζει σε κίνηση τον μηχανισμό για το οριστικό ξεκλή-
ρισμα των Εβραίων, που υποχρεώνονται να φορούν το κί-
τρινο άστρο του Δαυίδ και να κατοικούν σε γκέτο. 

• Στη φωτογραφία το Μνημείο προς τιμή των 50.000 Ελ-
λήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησαν στα 
ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου, στην Πλατεία Ελευ-
θερίας όπου μεταφέρθηκε το 2006. Αποκαλύφθηκε στη 
συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Νέας 
Εγνατίας, στις 23 Νοεμβρίου 1997 από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Σχεδιάστηκε 
από τους αδελφούς Glid και παριστάνει την επτάφωτο λυ-
χνία και φλόγες με ένα πλέγμα ανθρώπινων σωμάτων.
(πληροφορίες κειμένου και φωτογραφία από την ιστοσελί-
δα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, www.jct.gr)

μέτρων που θα φέρουν αποτελέσματα θα αναγκαστεί να 
προσφύγει σε εκλογές. Όσο τα δεδομένα παραμένουν 
ίδια, οι αντιδράσεις πολλαπλασιάζονται. 

Που θα κριθεί η μάχη του κέντρου;

Το οποίο κέντρο διεκδικούν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Στις 
πολιτικές και τις προτάσεις που θα υλοποιηθούν και θα 
κατατεθούν. 
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Πολιτική Ανάλυση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά, 
την ώρα που το κύμα ακρίβειας σαρώνει 
όλη την γηραιά ήπειρο, δεν μπόρεσε να 
καταλήξει σε μια συμφωνία για τη στήρι-
ξη των οικονομιών των κρατών-μελών. Η 
αποφασιστικότητα και τα άμεσα αντανα-
κλαστικά που επέδειξε στην επιβολή οικο-
νομικών κυρώσεων στην Ρωσία μετά την 
επίθεσή της στην Ουκρανία δεν τη συνό-
δευσε και σε ότι αφορά το ανάχωμα που 
πρέπει να υψωθεί απέναντι στην ακρίβεια 
για την προστασία επιχειρήσεων και νοι-
κοκυρίων.

Όσοι περίμεναν αποφάσεις ανάλογες με 
αυτές που ελήφθησαν με τη δημιουργία 
του Ταμείου Ανάκαμψης διαψεύστηκαν, 
τουλάχιστον επί του παρόντος. Η άτυπη 
Σύνοδος Κορυφής στις Βερσαλλίες δεν κα-
τέληξε σε συμφωνία, η πρόταση για έκδο-
ση ευρωομολόγου, χρέους δηλαδή ώστε να 
μπορέσει να πέσει χρήμα στις οικονομίες 
με τη μορφή μέτρων στήριξης, απορρίφθη-
κε και οι απαιτούμενες άμεσα αποφάσεις 
μπήκαν στις μυλόπετρες των διαφορετι-
κών προσεγγίσεων βορρά-νότου.

Όμως το κύμα ακρίβειας τσακίζει ήδη τους 
προϋπολογισμούς. Όλων. Επιχειρήσεων, 
νοικοκυριών, δήμων, φορέων και αναπό-
φευκτα και του κράτους. Οι επιπτώσεις 
είναι ήδη ορατές καθώς οι τιμές καυσίμων, 
της ενέργειας -ηλεκτρικού ρεύματος και 
φυσικού αερίου- και βασικών προϊόντων 
διατροφής έχουν εκτοξευθεί. Το γραφείο 
προϋπολογισμού της Βουλής προχώρησε 
σε δυσοίνες εκτιμήσεις για την πορεία της 
οικονομίας το 2022, μετά τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Το δυσμενές σενάριο ανεβάζει 
τον πληθωρισμό στο 11% ενώ το πιο ήπιο 
τον υπολογίζει στο 7.43%, σημαντικά αυ-
ξημένο απο το 6.99% που προέβλεπε πριν 
τις τελευταίες εξελίξεις. Ανάλογες είναι οι 
εκτιμήσεις και για την ανάπτυξη καθώς 
αυτή μειώνεται στο 2.75% απο 3.58% που 
ήταν η πρόβλεψη πριν την ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία.

Όπως θα διαβάσετε και σε σχετικό ρε-
πορτάζ στο σημερινό φύλλο της “Π”, οι 
εκπρόσωποι της πραγματικής οικονομί-
ας βλέπουν κύμα απο λουκέτα καθώς δεν 
μπορούν να αντέξουν τη διπλή κρίση: την 
πανδημία που είναι ακόμη παρούσα και οι 
πληγές που άνοιξε στο σώμα της οικονο-
μίας δεν έχουν ακόμη κλείσει και της εκτί-
ναξης του ενεργειακού κόστους. Συνθλίβο-

Η Ε.Ε., η ακρίβεια, η μεσαία τάξη και οι πρόωρες εκλογές

Βαγγέλης 
Πλάκας
Δημοσιογράφος

νται στη μέγγενη. Όπως και τα νοικοκυρία 
που πληρώνουν διπλά και παράλληλα τις 
αυξήσεις: πρωτογενώς, στις αντλίες των 
καυσίμων και στους λογαριασμούς των 
παρόχων ενέργειας και δευτερογενώς, κα-
θώς οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειες επη-
ρεάζει το σύνολο της παραγωγής και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και μετακυλίεται 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

 Την 1η Μαρτίου εκδόθηκε ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο τις επόμενες ημέρες έφθασε σε 
όλους τους Δήμους, που επέτεινε τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ο τίτλος του 
ήταν “Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων

της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων 
από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, 
των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους”.

Η αλήθεια είναι πως τα σενάρια για εκλογές κυριαρχούν στις πολιτικές συζητήσεις και βρίσκονται 
ως προτάσεις πάνω στο πρωθυπουργικό γραφείο. Όπως επίσης και οι προτάσεις για αλλαγή του 
εκλογικού νόμου ώστε να επανέλθει το αυξημένο μπόνους των 50 εδρών. Όσοι βλέπουν πως δια-
μορφώνεται προεκλογικό σκηνικό, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανια και τις επιπτώσεις του, 
εκτιμούν πως οι κάλπες θα στηθούν ως τις αρχές Ιουνίου ώστε να υπάρχει χρόνος ως τον Ιούλιο να 
πραγματοποιηθούν και δεύτερες εκλογές, με τον νέο εκλογικό νόμο. Απο το Μαξίμου πάντως με-
ταδίδουν πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να απορρίπτει τις εισηγήσεις 
συνεργατών του αφενός για εκλογές, αφετέρου για αλλαγή του εκλογικού νόμου. 

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και αλλαγή εκλογικού 
νόμου και ένα Προεδρικό Διάταγμα

 Οι επιπτώσεις απο την ακρίβεια είναι 
οριζόντιες, αντίστοιχες επομένως πρέπει 
να είναι και οι παρεμβάσεις. Οι “επιταγές 
ακρίβειας” ή το “επίδομα καυσίμων” είναι 
αναμφίβολα σημαντικά μέτρα -ακόμη πε-
ρισσότερο δεδομένων των διευρυμένων 
κριτηρίων- αλλά δεν αφορούν το σύνολο. 
Ούτε η μεσαία τάξη μπορεί να στηριχθεί με 
40 Ευρώ για το επόμενο τρίμηνο απο την 
επιδότηση στη βενζίνη. Ασφαλώς η πρώτη 
μέριμνα πρέπει να είναι οι ασθενέστεροι 
αλλά δεν μπορεί πάντα να μένει εκτός η λε-
γόμενη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι βα-
σικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και 
της κατανάλωσης και δεν μπορεί να θεωρεί-
ται προνομιούχa. Απαιτείται μετά απο δέκα 
χρόνια κρίσης, την πανδημία και σήμερα 
την εκτόξευση των τιμών ενέργειας η στή-
ριξη και αυτού του τμήματος της κοινωνίας. 
Και των μισθωτών, μονίμων φορολογικών 
υποζυγίων.

Τα περιθώρια ωστόσο της οικονομίας είναι 
συγκεκριμένα και δεν μπορεί η χώρα να 
μπει σε νέες οικονομικές περιπέτειες απο 
παροχολόγια. Έτσι και σε αυτό το πεδίο η 
“λύση” θα πρέπει να έρθει με συνολικές, 
άμεσες και γενναίες αποφάσεις απο την Ε.Ε. 
στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της επό-
μενης εβδομάδας.

Η στήριξη της μεσαίας τάξης
“Η μεσαία τάξη είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομί-
ας και της κατανάλωσης και δεν μπορεί να θεωρείται προνομι-
ούχa. Απαιτείται μετά απο δέκα χρόνια κρίσης, την πανδημία 
και σήμερα την εκτόξευση των τιμών ενέργειας η ουσιαστική 
στήριξη και αυτού του τμήματος της κοινωνίας. Και των μισθω-
τών, μονίμων φορολογικών υποζυγίων.”

Δεν υπάρχει ούτε μια συζήτηση στην οποία 
έχω πάρει μέρος απο τις αρχές του έτους 
στην οποία να μην αναφερθεί με προβλη-
ματισμό ή και αγανάκτηση το κόστος της 
ενέργειας και των καυσίμων. Τα e-mail στα 
ηλεκτρονικά και οι φάκελοι στα συμβατικά 
γραμματοκιβώτια τρομάζουν τους κατα-
ναλωτές που έρχονται αντιμετώποι ακόμη 
και με λογαριασμούς που φτάνουν ή και 
ξεπερνούν έναν μηνιαίο μισθό.



4

19 Μαρτίου 2022

Στις 2 Απριλίου το προσυνέδριο 
της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

To τρίτο βιβλίο του 
Γιάννη Μπελενιώτη

Ενόψει του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρόκει-
ται να λάβει χώρα στις 6, 7 και 8 Μαΐου στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν 
δύο προσυνέδρια:

- Το Σάββατο 2 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη με θεματικές ενότητες:

Α) Καθημερινότητα πολιτών, Μειώσεις Φόρων, Επενδύσεις και Νέες Δουλειές.
Β) Τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την εικόνα της χώρας.

- Το Σάββατο 16 Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης με θεματικές ενότητες:

Α) Τουρισμός & Ναυτιλία
Β) Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν και τρεις προσυνεδριακές συζητήσεις εντός 
Αττικής:

- Στις 29 Μαρτίου στο Αιγάλεω με θέμα τις Μεταρρυθμίσεις στο εκπαι-
δευτικό σύστημα

- Στις 11 Απριλίου στο Χαλάνδρι με θέμα «Ψηφιακή Επανάσταση – Κράτος 
φιλικό προς τους πολίτες»

- Στις 18 Απριλίου στη Νίκαια με θέμα «Κοινωνική Πολιτική & Ισότητα»

Μετά το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο διάλογος με τα μέλη 
και τις Οργανώσεις του κόμματος θα συνεχιστεί με την διοργάνωση μετασυνε-
δριακών συζητήσεων σε όλη την χώρα.

«Το τελικό ξεκαθάρισμα – η εκδίκηση» είναι ο τίτλος του τρίτου βιβλίου του Γιάννη 
Μπελενιώτη, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία. Αποτελεί 
συνέχεια του πρώτου πολιτικού μυθιστορήματος του συγγραφέα «το τελικό ξεκαθάρι-
σμα», με υπόθεση από τα παρασκήνια της πολιτικής, που εκτυλίσσεται σε Θεσσαλονί-
κη και Αθήνα.

«Στον δρόμο για το ξενοδοχείο όπου διέμενε η πρωθυπουργός ο Δημητρίου αισθανό-
ταν κουρασμένος. Μια κούραση αλλόκοτη. Που από την ψυχή κυρίευε το σώμα. Κοι-
τάχτηκε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του. Μαύροι κύκλοι στα μάτια, ρυτίδες στο 
μέτωπο και στα μάτια, πιο αραιά και πιο άσπρα μαλλιά. Ήταν η πρώτη φορά που τα 
παρατηρούσε πάνω του. Έκανε δεξιά σε ένα βενζινάδικο του δρόμου προς το αερο-
δρόμιο «Μακεδονία» και έμεινε να κοιτάει τον εαυτό του. Με έκπληξη, τρόμο, λύπηση, 
θυμό. Όλα τα συναισθήματα αφορούσαν τον ίδιο και τις επιλογές του. Είτε αυτές ήταν 
στην πολιτική, είτε στη δουλειά, είτε στα προσωπικά του. Πλήγωνε τους ανθρώπους, 
τους χειριζόταν, ώστε να πετύχει τους σκοπούς του. Απεργαζόταν γι’ αυτό κάθε μέσο 
δίχως φειδώ σε αθέμιτες ή και παράνομες πρακτικές. 

Αν ο Μακιαβέλι είχε μείνει στην ιστορία και για το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αυτός 
θα έμενε για την καλύτερη και πιο πιστή εφαρμογή του. Γιατί όμως τώρα, που προσπα-
θούσε να κάνει το σωστό, το καλό, να οδηγήσει τις δύο πλευρές, την πρωθυπουργό και 
τη δήμαρχο, σε ανακωχή, ένιωσε αυτόν τον κάματο του παρελθόντος του; Έδειξε και 
ένιωσε σε μια στιγμή γέρος, λες και είχε πουλήσει την ψυχή του στο κακό και αυτό την 
κρατούσε ως τώρα νέα». (από το οπισθόφυλλο)

Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-Παιδεία και σε ενημερωμένα βιβλιοπω-
λεία. Επίσης και στο www.malliaris.gr

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Μπελενιώτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1985. Είναι απόφοιτος 
του ΑΠΘ, του τμήματος Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών. Είναι 
CEO και CO Founder της εταιρείας My Company Projects, η οποία δραστηριοποι-
είται στον χώρο της πληροφορικής, της μηχανικής μάθησης, της επικοινωνίας 
και της διαφήμισης. Παράλληλα αναπτύσσει δράση στα ευρωπαϊκά και ερευνητι-
κά προγράμματα.  Είναι ιδρυτικό μέλος του think tank Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευ-
νας και Ανάπτυξης (ΕΛ.Ι.Ν.Ε.Κ.Α), το οποίο διοργανώνει το ετήσιο “Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Θεσσαλονίκης”, σεμινάρια και ημερίδες. 

Είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος «Το τελικό ξεκαθάρισμα» και του «Σχέδιο 
για την επόμενη ημέρα» και αρθρογραφεί τακτικά στον ηλεκτρονικό τύπο. 
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Στους πόρους που προορίζονται για την Κεντρι-
κή Μακεδονία και στα έργα που υλοποιούνται 
αναφέρεται σε συνέντευξή του στην “Πολιτική” 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας.  “Καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας πόρους ύψους περίπου 1,5 δισε-
κατομμυρίων ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, 
που μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργα-
λεία και τους πόρους από την ιδιωτική οικονο-

μία θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη χρηματο-
δοτική παρέμβαση που έγινε ποτέ στον τόπο 
μας”, δηλώνει.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μιλά-
ει για την νέα υποψηφιότητά του το 2023 σημει-
ώνοντας πως στόχος του είναι να ολοκληρώσει 
την προσπάθεια για τη Μακεδονία του 2030 ενώ 
τονιζει πως μαζί του και στις επόμενες εκλογές 
θα είναι η Βούλα Πατουλίδου.  

Απόστολος Τζιτζικώστας

“Έρχεται η μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική παρέμβαση που έγινε 
ποτέ στην Κεντρική Μακεδονία”

Περιμένετε επιπτώσεις στις εξαγωγικές και 
εμπορικές δραστηριότητες ή τον τουρισμό από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επιδείνωση 
των ελληνορωσικών σχέσεων;

Ο πόλεμος, πέρα από τα δεινά που προκαλεί 
στους ανθρώπους, έχει πάντα και οικονομικές 
επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί 
να πει με βεβαιότητα ποιες και πόσο μεγάλες θα 
είναι αυτές οι επιπτώσεις, κάτι που είναι και σε 
άμεση συνάρτηση με τη διάρκεια του πολέμου. 
Οπότε το πρώτο και πιο σημαντικό, είναι να στα-
ματήσει άμεσα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
Συγκεκριμένα τώρα για τον τουρισμό, η προσπά-
θειά μας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς και τους επαγγελματίες του κλάδου, 
είναι να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις με δυ-
ναμική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας σε πολλές αγορές-στόχους ταυτόχρονα, 
κάτι που ήδη κάνουμε συμμετέχοντας σε όλες τις 
μεγάλες εκθέσεις τουρισμού, στην Αμερική, την 
Ευρώπη, την Ασία και τις αραβικές χώρες, όπως 
για παράδειγμα στην EXPO του Ντουμπάι που 
πρόσφατα επισκέφθηκα και παρουσίασα τον 
τόπο μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
 
Είναι μία στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα, 
καθώς την Κεντρική Μακεδονία επισκέπτονται 
πλέον, ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες τόσο 
από τις παραδοσιακές τουριστικές αγορές των 
ΗΠΑ και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, όσο 
και από νέες και διαφορετικές περιοχές από όλο 
τον κόσμο. 

Την ίδια στρατηγική εφαρμόζουμε και στις εξα-
γωγές, με ταυτόχρονη παρουσία σε όλες τις εμπο-
ρικές και αγροδιατροφικές εκθέσεις μαζί με τους 
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, 
προβάλλοντας τα μακεδονικά προϊόντα σε όλο 
τον κόσμο. Άλλωστε, είμαστε η πρώτη Περιφέρεια 
της χώρας σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων και σας θυμίζω ότι ακόμα και μέσα στην 
οικονομική κρίση καταφέραμε να αυξήσουμε τις 
εξαγωγές μας σε διπλάσιο ποσοστό σε σύγκριση 
με το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών της χώρας. 

Έχετε μια πολύ σημαντική θέση στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιφερειών. Ένας Έλληνας σε ένα 
τόσο υψηλό αξίωμα πως μπορεί να βοηθήσει 
στα θέματα της χώρας και της περιοχής; 

Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό ότι η φωνή της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδος 
ακούγεται δυνατά στα κέντρα λήψης των απο-
φάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τη 
δυνατότητα ως Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας 
να διεκδικήσουμε ακόμα πιο κεντρικό ρόλο για 
την ανάκαμψη και την ανάπτυξη, όπως τα προ-
γράμματα στήριξης των επιχιερήσεων και την 
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που 
πετύχαμε στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 

Ουσιαστικά, η θέση που έχω διατυπώσει επανει-
λημμένα για τη μετάβαση από την Περιφερειακή 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή και 
Τοπική Διακυβέρνηση στη χώρα μας, αποτελεί 
πλέον το κοινό αίτημα όλων των Περιφερειαρχών 
και των Δημάρχων της Ευρώπης. Πιστεύω πραγ-
ματικά ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν 
να γίνουν οι ισχυρές ατμομηχανές για την επίτευ-
ξη βιώσιμης ανάπτυξης που θα φτάσει σε όλους 
τους πολίτες, μπορούν να αποτελέσουν τους πυ-
λώνες για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας, αλλά 
και για μια πιο ισχυρή Ευρώπη, που θα είναι πιο 
κοντά στους πολίτες.

Πόσοι πόροι έρχονται στην Κεντρική Μακεδο-
νία από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και 
πώς θα αξιοποιηθούν;

Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας πόρους ύψους περί-
που 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027, που μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδο-
τικά εργαλεία και τους πόρους από την ιδιωτική 
οικονομία θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη χρη-
ματοδοτική παρέμβαση που έγινε ποτέ στον τόπο 
μας. 

Ταυτόχρονα, αυτό που έχω επισημάνει για το 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι πρέπει να λειτουρ-
γήσει συνδυαστικά και συμπληρωματικά με τα 

υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα και εκεί 
είναι και ο κρίσιμος ρόλος της Περιφέρειας που 
μπορεί να διασφαλίσει ότι κάθε έργο θα ενταχθεί 
στο κατάλληλο πρόγραμμα ώστε να μη χαθεί ούτε 
χρόνος, ούτε πόροι. Και βέβαια προτεραιότητές 
μας, μεταξύ πολλών άλλων, είναι η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη της καινοτομί-
ας, η ψηφιακή μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλάγής, η αναβάθμιση των υποδομών 
και η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Είστε περιφερειάρχης από το 2013. Πριν τις 
εκλογές του 2019 ζητήσατε επανεκλογή για να 
συνεχίσετε το έργο σας. Έχετε ήδη ανακοινώσει 
πως θα είστε υποψήφιος και στις εκλογές του 
2023. Με ποιο στόχο; Δεν θα είναι ήδη πολλά 
δέκα χρόνια στη θέση;

Τα τελευταία οχτώ χρόνια διαχειριστήκαμε στην 
περιοχή μας, δύο σαρωτικές κρίσεις, την οικονο-
μική και την υγειονομική εξαιτίας της πανδημίας, 
που δημιούργησαν πολλές, νέες ανάγκες και προ-
τεραιότητες, όπως: τη στήριξη του δημόσιου συ-
στήματος υγείας, το οποίο υποστηρίξαμε με νέο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επικουρικό προ-
σωπικό. Τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
και των θέσεων εργασίας, που ενισχύσαμε με το 
πρόγραμμα “Διέξοδος” και πολλά άλλα χρηματο-
δοτικά προγράμματα. Τη στήριξη των ευάλωτων 
συμπολιτών μας με κοινωνικές δομές που δημι-
ουργήσαμε και χρηματοδοτούμε σε ολόκληρη 
την Κεντρική Μακεδονία. Ζήσαμε capital controls, 
κλειστές τράπεζες, κλείσιμο της κοινωνίας και της 
οικονομικής δραστηριότητας. Και παρά τις τερά-
στιες δυσκολίες και τα προβλήματα καταφέραμε 
να εκτοξεύσουμε τους ρυθμούς απορρόφησης 
πόρων και υλοποίησης έργων στην περιοχή μας, 
να κατακτήσουμε την πρωτιά στον τουρισμό και 
τις εξαγωγές, να πετύχουμε μικρές και μεγάλες 
νίκες για τον τόπο μας. 

Συνέντευξη

“Η Βούλα Πατουλίδου δεν είναι άνθρωπος που θα 
άφηνε ένα τόσο σημαντικό έργο στη μέση. Με τη 
Βούλα θα δώσουμε μαζί τη μάχη στις εκλογές του 
2023”

Βαγγέλη
Πλάκα

Συνέντευξη στον 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

«Οι εκλογές πρέπει 
να γίνονται στο τέλος 
της τετραετίας»

Ακούγονται πολλά σενάρια για μια πολύ 
στενή συνεργάτιδά και «μεταγραφή» σας 
από το 2014, τη Βούλα Πατουλίδου. Θα τη 
θέλατε δίπλα σας στις επόμενες εκλογές;

Όλα όσα πετυχαίνουμε τα πετυχαίνουμε ως 
ομάδα. Η Βούλα Πατουλίδα είναι μία πολύ-
τιμη και ιδιαίτερα στενή συνεργάτιδά μου 
με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα 
για τον τόπο μας και το μέλλον της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι 
άνθρωπος που θα άφηνε ένα τόσο σημα-
ντικό έργο στη μέση. Με τη Βούλα θα δώ-
σουμε μαζί τη μάχη στις εκλογές του 2023.

Εκτιμάτε πως μετά τις εξελίξεις στην Ου-
κρανία έρχονται πιο κοντά οι βουλευτι-
κές εκλογές; Πως βλέπετε να διαμορφώ-
νετε το εγχώριο πολιτικό σκηνικό;

Θα επαναλάβω την πάγια θέση μου ότι οι 
εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος της 
τετραετίας. Θεωρώ πως κάποια στιγμή 
στην Ελλάδα, πρέπει να σταματήσουμε να 
μιλάμε για εκλογές από την επόμενη κιόλας 
ημέρα των εκλογών, Είναι μία παθογένεια 
που δεν βοηθάει τη χώρα μας.

Σήμερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
παρά τις τεράστιες δυσκολίες, έχει σε εξέλιξη 
8.514 μικρά, μεσαία και μέγάλα έργα και δράσεις 
ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους 
τομείς σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 
Ουσιαστικά χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030, μια 
Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και αν-
θρώπινη, που αποτελεί το κοινό όραμα που μας 
ενώνει. 
Αυτό το έργο δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Θέ-
λουμε να το ολοκληρώσουμε και γι’ αυτό θα ζητή-
σουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στις 
εκλογές του 2023.
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Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος δήμαρχος Λαγκαδά εξέφρασε ο 
Γιάννης Ταχματζίδης μιλώντας στην εκ-
πομπή «Άναψε Φλας». 

Όπως δήλωσε ο κ. Ταχματζίδης πρόθεσή του είναι να διεκδικήσει ξανά για άλλη μια 
θητεία το δημαρχιακό θώκο της περιοχής. «Θα διεκδικήσω ακόμα μια φορά την ψήφο 
των δημοτών. Το αποτέλεσμα βέβαια θα το κρίνουν οι πολίτες. Εγώ θα είμαι υποψήφι-
ος δήμαρχος για άλλη μια φορά και μετά τέλος. Και αυτό, γιατί έχουμε δρομολογήσει 
αρκετά έργα που δεν θα προλάβουμε να τα δούμε σε αυτή τη θητεία. Στους δήμους και 
γενικότερα στο δημόσιο οι διαδικασίες κινούνται τόσο αργά που κανείς σχεδιάζει την 
πρώτη θητεία για να αφήσει το αποτύπωμά του στην επόμενη» σχολίασε. 

«Λέω τέλος μετά από μια νέα θητεία, γιατί όλα έχουν όρια. Είναι καλό χρονικό διά-
στημα για να αφήσω το αποτύπωμά μου με τρία τέσσερα εμβληματικά έργα στο δήμο 
Λαγκαδά. Μετά έρχονται οι επόμενες γενιές. Θα ξανακατέβω γιατί έχω δρομολογήσει 
έργα» ανέφερε ο δήμαρχος Λαγκαδά.

Ο κ. Ταχματζίδης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του δήμου Λαγκαδά 
για συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων για τον δοκιμαζόμενο ου-
κρανικό λαό αλλά και στην πρωτοβουλία ιδιώτη και την αποδοχή της προσφοράς από 
την διοίκηση του δήμου, ώστε πέντε κατοικίες στην περιοχή του Λαχανά να διατεθούν 
για την στέγαση εκτοπισμένων από τις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας. 

Για ένα νοσοκομείο «κόσμημα» που θα αλλάξει αρκετά τον υγειονομικό χάρτη της 
Βόρειας Ελλάδας μόλις χτιστεί έκανε λόγο μιλώντας στο «Άναψε Φλας» (παραγωγής 
myportal.gr) του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm ο Γενικός Γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους αναφερόμενος στο Πανεπιστημια-
κό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που θα κατασκευαστεί με δωρεά του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος. 

Ο κ. Θεμιστοκλέους, πρόσφατα βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για την πέμπτη ανοιχτή 
ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα.  Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας αναφερόμενος στο έργο, είπε ότι η κατασκευή του θα ξεκινήσει στις αρχές του 
2023 και πως θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2025, καθώς τα χρονοδιαγράμματα 
τηρούνται αυστηρά τόσο από πλευράς Ιδρύματος όσο και Ελληνικού Κράτους. 

«Πρόκειται για ένα Νοσοκομείο που θα ανήκει σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Είναι εφά-
μιλλο αν όχι καλύτερο των καλύτερων νοσοκομείων που υπάρχει στον Δυτικό κόσμο, 
της Αμερικής και της Ευρώπης.  Ένα νοσοκομείο με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια και 
με υιοθέτηση όλων των τεχνολογιών. Όλα θα είναι ψηφιακά, θα λειτουργούν ηλεκτρο-
νικά, θα υπάρχει καινούρια αντίληψη στους υγειονομικούς» σχολίασε μεταξύ άλλων. 

Τόνισε μάλιστα πως με τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν συνολικά πεντακόσιες 
νέες θέσεις εργασίας. 

Το μήνυμα πως η κυβέρνηση χαράσσει πολιτική 
και ανακοινώνει μέτρα στήριξης των ευάλωτων 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων με βασικό κριτή-
ριο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, έστει-
λε μιλώντας στο «Άναψε Φλας» (παραγωγής 
myportal.gr) του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 
99,4 Fm ο βουλευτής της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης και 
πρώην υπουργός, Θεόδωρος Καράογλου ασκώ-
ντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση. 

«Έχουμε πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην 
Ελλάδα στο επίπεδο της οικονομίας λόγω του 
πολέμου. Θα υπάρχει μείωση της ανάπτυξης, 
αυτό προβλέπουν όλοι οι χρηματοπιστωτικοί 
παγκόσμιοι οίκοι αλλά και οι οικονομολόγοι, 
θα έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση 
του ελλείμματος» σχολίασε ο κ. Καράογλου 
απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο και πως θα 
επηρεάσει την Ελλάδα η Ρωσική επίθεση στην 
Ουκρανία. 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο ελληνικός λαός είναι το πρόβλημα της 
ακρίβειας. Η κυβέρνηση κινείται σε δυο επίπε-
δα: το πρώτο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός 
έβαλε το ζήτημα της ακρίβειας και κατέθεσε ένα 
πακέτο προτάσεων που αφορά το ζήτημα της 
ενεργειακής κρίσης και της τιμής των καυσίμων. 
Το σημαντικό είναι ότι βρήκε «ευήκοον ους» από 
την πλευρά των εταίρων μας και συμπεριλήφθη-

κε η πρόταση στα συμπεράσματα. Την τακτική 
Σύνοδο Κορυφής εκτιμώ ότι θα υπάρχει θετική 
απόφαση» δήλωσε. Και συνέχισε: «Στο δεύτερο 
επίπεδο, σε επίπεδο χώρας η κυβέρνηση δεν έχει 
σταματήσει να παίρνει μέτρα». 

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρ-
νηση κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ο πρώην υπουργός σχολίασε: «Ο 
ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις 
εκλογές του 2015 είχε ανακαλύψει στη Θεσσαλο-
νίκη το λεφτόδεντο, τώρα φαίνεται ότι ανακάλυ-
ψε το λεφτόδασος και λέει να δώσουμε άπειρα 
χρήματα- που δεν υπάρχουν, να καταργήσουμε 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση 
παίρνει μέτρα με βάση τις αντοχές της ελληνικής 
οικονομίας και τις ανοχές της για να μην υποθη-
κεύσει το μέλλον της χώρας και με βάση τις διε-
θνείς συνθήκες. Το Σύμφωνο Σταθερότητας προ-
βλέπει το 2022 να είναι το έλλειμμα κάτω από 
το 3% και ο στόχος του προϋπολογισμού φέτος 
ήταν να πάει στο 1,4%. Αν γίνει δεκτό το αίτημα 
του πρωθυπουργού να εξαιρεθούν οι στρατιωτι-
κές δαπάνες, τότε θα υπάρχει μεγαλύτερος δημο-
σιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση προσπαθεί να 
κάνει πολιτική με βάση τις αντοχές της ελληνικής 
οικονομίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Και 
αυτό θα συνεχίσει να κάνει». 

Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου 
στις δημοτικές εκλογές του 2023 ανα-
κοίνωσε μιλώντας στην εκπομπή «Άνα-
ψε Φλας». 

Όπως δήλωσε ο σημερινός δήμαρχος 
«οφείλω να είμαι ξανά υποψήφιος δή-
μαρχος. Όχι από προσωπική φιλοδοξία. 
Ούτε και την πρώτη φορά κατέβηκα από 
προσωπική φιλοδοξία. Κατέβηκα στις 
εκλογές γιατί γεννήθηκα και ζω 51 χρό-
νια σε αυτό το δήμο και θέλω να τον δω 
καλύτερο. Χωρίς να αποσκοπώ σε κάτι 
παραπάνω: ούτε σε δόξα, ούτε σε οικο-
νομική αποκατάσταση. Έχω το ιδιωτικό 
μου ιατρείο και οφείλω να ξαναβάλω 
υποψηφιότητα, γιατί κάποια πράγματα 
ολοκληρώνονται σε βάθος οκταετίας. 
Λόγω της περιόδου δυστυχώς κάποια 
πράγματα μείναμε στάσιμα ή προχώρη-
σαν πολύ αργά. Οφείλω να είμαι παρών 
και στην επόμενη τετραετία» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Κλεάνθης Μανδαλια-
νός. 
Ο κ. Μανδαλιανός μεταξύ άλλων ανα-
φέρθηκε στα έργα που πραγματοποιού-
νται στην περιοχή αλλά και την περίοδο 
της πανδημίας. 

Υποψήφιος δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου 
το 2023 ο Κλεάνθης Μανδαλιανός 

Καράογλου: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 
2015 ανακάλυψε το 
λεφτόδεντρο και τώρα 
το… λεφτόδασος» 

Ξανά υποψήφιος 
δήμαρχος ο Γιάννης 
Ταχματζίδης 

Μάριος Θεμιστοκλέους: 
«Το Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο εφάμιλλο 
των καλύτερων 
νοσοκομείων σε Αμερική 
και Ευρώπη» 

Συνεντεύξεις από την εκπομπή  «Άναψε Φλας» 
στον Flash 99,4 παραγωγής MyPortal.gr

“Θα ξανακατέβω γιατί έχω δρομολογήσει έργα”

“Οφείλω να είμαι πα-
ρών και στην επόμενη 
τετραετία”



7

Το τρίπτυχο που θέλει να υπηρετήσει η ελληνική κυβέρνηση στην ουκρανική κρίση συνίσταται στο εξής: Ενιαία στάση και ενότητα 
ΕΕ – ΝΑΤΟ, ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τη Ρωσία, σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία έχει βαρύ αντίτιμο πέρα φυσικά από τις χαμένες ανθρώπινες ζωές. Το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων έχει εκτοξευθεί, 
Έλληνες ομογενείς βρίσκονται εγκλωβισμένοι, πρόσφυγες καταφθάνουν και στην Ελλάδα. Με το τοπίο να φαντάζει θολό αναφορικά 
με την εξέλιξη του πολέμου, μόνο ο χρόνος θα δείξει την ορθότητα ή μη των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης.

Η στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία 
και η διαχείριση των επιπτώσεων του

Θόδωρος 
Καράογλου

Κατερίνα 
Νοτοπούλου

Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ, 
πρώην ΥΜΑΘ

Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, 
Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Απαιτείται πολιτική 
αλλαγή στη χώρα

Η Ελλάδα ενδυναμώνει 
τη θέση της

Δεν γνωρίζω πόσοι ασπάζονται την άποψη του 
Ναπολέοντα Βοναπάρτη ότι «ο πόλεμος είναι 
η μαμή της ιστορίας», όμως είμαι σίγουρος 
πως η συντριπτική πλειοψηφία αποδέχεται και 
αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος είναι η πιο σκοτεινή 
αχρειότητα για την οποία είναι ικανή η ανθρώ-
πινη φύση.

Σε κάθε περίπτωση η Ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο ειρή-
νης στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά μετά το τέλος 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο εφιάλτης 
μιας γενικευμένης ένοπλης σύγκρουσης απειλεί 
την υφήλιο, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό 
και οικονομικό πεδίο που αναθεωρεί τις έως 
σήμερα παγιωμένες πεποιθήσεις και αναπρο-
σαρμόζει τις αποφάσεις όλων των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων. Το ξημέρωμα της 24ης Φεβρουα-
ρίου άλλαξε τα πάντα, παντού! 

Το ρολόι της ιστορίας γύρισε δεκαετίες πίσω, με 
το σήμερα να θυμίζει άλλες εποχές εγκυμονώ-
ντας ανυπολόγιστους κινδύνους. Τα όσα διακυ-
βεύονται είναι περισσότερα και μεγαλύτερα από 
την καθημερινότητα που βιώνουμε αφού επί της 
ουσίας στην Ουκρανία απειλείται η ίδια η ελευ-
θερία, η οποία μάχεται να μην γίνει όμηρος του 
αυταρχισμού. Αυτό είναι το σημαντικότερο δια-
κύβευμα του πολέμου που μαίνεται δίπλα μας. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα πιστεύει στο Διεθνές 
Δίκαιο και σέβεται την εθνική ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα των χωρών του κό-
σμου φρόντισε εξαρχής να πάρει σαφή θέση. 
Το αξιακό μας πλαίσιο δεν επιτρέπει εκπτώσεις 
σε ζητήματα Δημοκρατίας, γι’ αυτό η Κυβέρνηση 
καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή. 
Δεν έπαιξε το παιχνίδι των ισορροπιών γιατί 
γνωρίζει πως μια τέτοια κίνηση στη διπλωματική 
σκακιέρα θα θολώσει το αποφασιστικό μήνυμα 
στον εισβολέα και θα αποθρασύνει κάθε οπαδό 
του αναθεωρητισμού.

Η 24 Φεβρουαρίου άλλαξε τον κόσμο όπως τον 
ξέραμε και ταυτόχρονα αλλάζει με γρήγορους 
ρυθμούς την Ευρώπη καταρρίπτοντας αυταπά-
τες. Η Ευρώπη δεν είχε συνεκτική, συνεπή εξω-
τερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, έτσι 
αναζητά υπό την πίεση του πολέμου τη νέα της 
στρατηγική και καλείται να επανεκτιμήσει τις 
σχέσεις της αλλά και την ίδια της τη λειτουργία. 
Ο πόλεμος είναι πόλεμος και δεν υπάρχουν κερ-
δισμένοι. Υπάρχουν εγκλήματα πολέμου και αν-
θρώπινο αίμα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
είναι ενέργεια που παραβιάζει κάθε έννοια διε-
θνούς δικαίου και είναι απολύτως καταδικαστέα. 
Πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Η χώρα μας λόγω της ξεχωριστής γεωστρατηγι-
κής και γεωπολιτικής της θέσης αλλά και λόγω 
των διαχρονικών ανεπαρκειών της στην ενέργεια 
και την οικονομία αφενός μπορεί να διαδραματί-
σει έναν ιδιαίτερο ρόλο στις εξελίξεις αφετέρου 
όμως κλυδωνίζεται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις 
του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα οφείλει να έχει ξεκάθαρη στάση: να 
καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και να ζητά την 
επιβολή σκληρών κυρώσεων για να πιεστεί η Ρω-
σία. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αλλαγές συνό-
ρων είτε μιλάμε για την ανατολική Ευρώπη, είτε 
για τα Βαλκάνια, είτε για τη στενή γειτονιά μας. 
Μακάρι, βέβαια, μετά από αυτές τις αρνητικές 
εξελίξεις, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα συνολικά 
να αποκτήσουν πιο σταθερή θέση απέναντι στις 
αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως πχ η Τουρκία. 
Ταυτόχρονα, η χώρα μας πρέπει άμεσα φυσικά 
να στείλει ανθρωπιστικό υλικό στην Ουκρανία, 
αλλά και να αναλάβει την ευθύνη που της ανα-
λογεί στην ΕΕ για την επόμενη μέρα των προσφύ-
γων ροών. Να αγκαλιάσει τους πρόσφυγες που 
φτάνουν εδώ, προσφέροντάς τους τη δυνατότη-
τα για ζωή με αξιοπρέπεια μέσα από την κοινω-
νική ενσωμάτωση και την παροχή ίσων ευκαιρι-
ών στην εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγη, τα 
δικαιώματα.

Είναι προφανές πως η Ελλάδα δεν πρέπει με κα-
νένα τρόπο να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις. ΝΑΙ σε σκληρές κυρώσεις- ΌΧΙ σε πολεμι-
κή εμπλοκή. Όμως, η επόμενη μέρα δεν θέλουμε 
να είναι ψυχροπολεμική, αλλά να δουλέψουμε 
πάνω στη διπλωματία. Είμαστε σε μία περιοχή 
που, για όλους τους λόγους του κόσμου, πρέπει 
να στηρίζουμε το διεθνές δίκαιο και να παρα-

μείνουμε πιστοί στο παραδοσιακό  μας δόγμα 
εξωτερικής πολιτικής: Η Ελλάδα πυλώνας σταθε-
ρότητας και ειρήνης. Δυστυχώς ήδη βρίσκουμε 
μπροστά μας την επιπολαιότητα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να στείλει στρατιωτικό υλικό για 
την Ουκρανία. Απόφαση που έλαβε χωρίς καν 
να συνομιλήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς 
αρχηγούς.

Ακόμη μία απόδειξη της ιδιοκτησιακής του αντί-
ληψης για τη χώρα και πως δεν πιστεύει στους 
δημοκρατικούς θεσμούς. Σήμερα ο πρωθυπουρ-
γός επιδιώκει να αλλάξει το αμυντικό δόγμα της 
χώρας, στη λογική του προκεχωρημένου φυλακί-
ου άλλων δυνάμεων. Η Ελλάδα όμως πρέπει να 
είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. 
Δύναμη διαμεσολαβητική, διαλόγου και διπλω-
ματίας. Δύναμη ειρηνευτική. 

Άλλωστε, αγωνία όλων είναι αν η ουκρανική κρί-
ση θα πυροδοτήσει εξελίξεις στη δική μας περιο-
χή ενώ ο συνδυασμός ακρίβειας, πανδημίας, και 
κλιματικής κρίσης, οδηγεί σε πρωτοφανή κοινω-
νική κρίση στην χώρα μας. Την ώρα λοιπόν που 
απαιτούνται γενναίες αποφάσεις,  ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες 
της κυβέρνησής του για τις τρομακτικές αυξήσεις 
στην ενέργεια πίσω από τον πόλεμο, ενώ η Ελ-

λάδα είναι ήδη πρωταθλήτρια στις υψηλές τιμές 
ενέργειας στην ΕΕ εξαιτίας άστοχων κυβερνητι-
κών επιλογών. 

Ταυτόχρονα επιχειρεί  να μετατρέψει  την κρίση 
σε ευκαιρία για να δικαιολογήσει κλίμα υπερε-
ξοπλισμών χωρίς διαφάνεια και σχέδιο. Ανεύ-
θυνη κυβέρνηση σε κρίσιμους καιρούς. Σήμερα 
όμως, απαιτείται εθνική σύνεση, ειρηνευτική 
προσπάθεια, ανθρωπιστική ευαισθησία, πολιτι-
κή ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Απαιτείται 
πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Είναι προφανές πως η Ελλάδα 
δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 
εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις. ΝΑΙ σε σκληρές κυρώ-
σεις- ΌΧΙ σε πολεμική εμπλοκή

η «καθαρή στάση» της Ελλάδας 
σήμερα είναι μια ασφαλής επέν-
δυση στο αύριο, δικαιώνοντας 
πλήρως τις επιλογές της Κυβέρ-
νησης αφού δεν υπήρχε άλλος 
δρόμος για να προστατευθούν και 
να προωθηθούν τα εθνικά μας 
συμφέροντα

DEBATE

Γιάννης 
Γκουμάκης

Επιμέλεια:

Είναι προφανές ότι η «καθαρή στάση» της Ελλάδας 
σήμερα είναι μια ασφαλής επένδυση στο αύριο, 
δικαιώνοντας πλήρως τις επιλογές της Κυβέρνησης 
αφού δεν υπήρχε άλλος δρόμος για να προστατευ-
θούν και να προωθηθούν τα εθνικά μας συμφέρο-
ντα.

Η πατρίδα μας ενδυναμώνει τη θέση της, ευρισκό-
μενη αταλάντευτα στην πρώτη γραμμή της μάχης 
κατά της ρωσικής συμπεριφοράς, διότι το αποτέ-
λεσμα της έκβαση της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης 
θα οδηγήσει σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Σε 
έναν νέο κόσμο, όπως διάβασα σε σχετική αρθρο-
γραφία, στον οποίο ο ρόλος και η επιρροή κάθε 
χώρας θα εξαρτηθεί από τη θέση που παίρνει σή-
μερα. Ιδίως από τη στιγμή που έχουμε ως γείτονα 
μια χώρα η ηγεσία της οποίας διακατέχεται από 
την ίδια αναθεωρητική ιδεολογία, το εθνικό μας 
συμφέρον υπαγορεύει να σταθούμε στο πλευρό 
της Ουκρανίας.
 
Όσον αφορά τους λίγους που τρέφουν αυταπάτες 
ότι δήθεν θα ήταν δυνατή η ισορροπία πάνω στο 
διεθνές τεντωμένο σχοινί, ας αναλογιστούν ότι η 
Τουρκία επιλέγει την ουδετερότητα, διότι σε δια-
φορετική περίπτωση θα έπρεπε να καταδικάσει 
τον αναθεωρητισμό που η ίδια πιστεύει και εκφρά-
ζει σε κάθε ευκαιρία εις βάρος της πατρίδας μας.
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19 Μαρτίου 2022
Παραπολιτικά

Η σημερινή στήλη είναι αφιερωμένη στην 
μνήμη της Μαριέττας  Γιαννάκου η οποία με-
ταξύ άλλων ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ. 
Η 8η Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα της 
γυναίκας οπότε ας ανατρέξουμε στις πρώτες 
εκλεγμένεςγυναίκες με την Νέα Δημοκρατία 
το 1974.

Η Ελένη Βλάχου γεννήθηκε στην Αθήνα και 
για αρκετά χρόνια ήταν η μοναδική εκδότρια 
και συντάκτρια εφημερίδων (Καθημερινή, 
Μεσημβρινή), περιοδικών (Εκλογή, Εικόνες) 
και βιβλίων (Γαλαξίας). Η ίδια το 1974 εξελέ-
γη βουλευτής Επικρατείας με την Νέα Δημο-
κρατία.

Η Λίνα Κουτήφαρη γεννήθηκε στην Σμύρνη 
και σπούδασε Ιατρική στα Πανεπιστήμια Αθη-
νών και Νέας Υόρκης. Στην κυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή χρημάτισε πρώτη 
γυναίκα υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων από τις 10 Σεπτεμβρίου 1976 
ως τις 21 Οκτωβρίου 1977. Η Ταρσή Μπουγά 
γεννήθηκε στην Αίγινα και σπούδασε παιδα-
γωγικά. Διετέλεσε βουλευτής στη Β’ Περιφέ-
ρεια Πειραιώς το 1974. Χήρα του βουλευτή 
της ΕΡΕ Χρήστου Μπουγά, με τον οποίο απέ-
κτησε 3 γιους. 

Η Άννα Συνοδινού γεννήθηκε στο Λουτρά-
κι και σπούδασε στην Δραματική Σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου όπου αποφοίτησε 
με άριστα. Εκλέχτηκε βουλευτής με την ΝΔ 
(1974,1981,1985,1989) και διετέλεσε υφυ-
πουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κυβέρ-
νηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή (1977-
1980). 

Η Νέα Δημοκρατία στήριζε ανέκαθεν τις γυ-
ναίκες καθώς τις εμπιστεύεται εδώ και χρόνια 
τόσο σε καίριες θέσεις όσο και σε σημαντικά 
κομματικά πόστα.Η Ντόρα Μπακογιάννη εξε-
λέγη η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος Αθηναίων 
και λίγα χρόνια αργότερα  πρώτη γυναίκα 
που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.Η 
Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γίνεται η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος της Βουλής.Η βουλευτής 
Σοφία Βούλτεψη ορίζεται η πρώτη γυναίκα 
κυβερνητικός εκπρόσωπος.Η Κατερίνα Κορω-
νιά, η πρώτη γυναίκα υπεύθυνη στην ιστορία 
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Τέλος ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης προτείνει την Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου για πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας η οποία εξελέγη με 200 ψήφους και είναι 
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος.

Στα χρώματα της Ουκρανίας φωτίστηκε η έδρα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, η Βίλα Αλλατίνι. Σε δημοσίευση του στο 
Facebook, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, έγραψε “εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον 
δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και την ολόψυχη υποστήριξή μας 
στους συμπατριώτες μας που ζουν στην Ουκρανία. Τις επόμενες 
μέρες θα στείλουμε, επίσης, σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια 
που συγκεντρώνουμε σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας”.

Μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης εξέπεμψε η Θεσσαλονίκη, με 
τις εμβληματικές “Ομπρέλες”, στη νέα παραλία, να φωτίζονται 
στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, έπειτα από σχετική πρω-
τοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, το 
κύμα υποστήριξης προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό γιγα-
ντώνεται και από τις πρώτες ημέρες του πολέμου έφυγαν από το 
Δήμο αποστολές με τόνους φαρμάκων, ρούχων, βρεφικών τρο-
φών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.  Ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες 
του προς τους Θεσσαλονικείς αλλά και προς φορείς και εταιρείες 
της πόλης που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν με ιδιαί-
τερη θέρμη στο κάλεσμα για συγκέντρωση βοήθειας.

Το κτίριο της Περιφέρειας 
και οι «Ομπρέλες» στα 
χρώματα της Ουκρανίας

Με την υπογραφή του «Μανιφέστου της Μασσαλίας» και 
με την ομόφωνη στήριξη της Ουκρανίας και την καταδί-
κη της ρωσικής εισβολής, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
της Συνόδου των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ στη 
Μασσαλία, 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερει-
ών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας δήλωσε πως «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τα μέλη της, 
οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειακοί και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, σύσσωμοι στέκονται αλληλέγγυοι 
στους ομολόγους τους και στους πολίτες της Ουκρανίας» 
και πρόσθεσε πως «σε ένδειξη της αλληλεγγύης, τα χρώ-
ματα της ουκρανικής σημαίας φωτίζουν Περιφέρειες και 

Οι ευρωπαίοι αυτοδιοικητικοί 
στο πλευρό της Ουκρανίας

Δήμους σε όλη την ΕΕ, τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης, όπως και ανθρωπιστική βοήθεια με ιατροφαρ-
μακευτικό υλικό συγκεντρώνονται για να σταλούν 
στην Ουκρανία και στις περιοχές που υποδέχονται 
τους πρόσφυγες».

Στην έναρξη της Συνόδου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κωνσταντίνο 
Τσαρδακλή

Από τον
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Ο Χρήστος Βάρδας έναν χρόνο μετά την ανα-
κοίνωση της δημιουργίας παράταξης για να 
διεκδικήσει το Δήμο Καλαμαριάς, είχε την 
πρώτη του επαφή με τους δημοσιογράφους 
με την ιδιότητα του υποψηφίου Δημάρχου.  

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν και τα 
ονόματα 101 ατόμων της Καλαμαριάς που 
υποστηρίζουν την «Πρωτοπόρα Δυναμική 
Καλαμαριά».

Ο κ. Βάρδας σημείωσε πως στόχος του είναι η 
ένωση των προοδευτικών δυνάμεων του Δή-
μου, δεν είπε “όχι” στο ενδεχόμενο στήριξης 
απο το ΚΙΝΑΛ αν και δεν το έθεσε ως προαπαι-
τούμενο ενώ για τη διοίκηση του Δήμου είπε 
πως “απλά διαχειρίζεται”.

Σημειωστε, ότι και αν λέει για τις εσωκομ-
ματικές ισορροπίες καθώς στην Καλαμαριά 
απο τον ίδιο πολιτικό χώρο προέρχεται και 
ο Θεοδόσης Μπακογλίδης, πως στο πλευρό 
του Βάρδα ήταν και ο Χρήστος Παπαστεργίου, 
επικεφαλής της παράταξης του ΚΙΝΑΛ στο πε-
ριφερειακού συμβουλίου.

Ξεσηκώθηκαν οι νεοδημοκράτες μετά τη συ-
νάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μι-
χάλη Χρυσοχοίδη και το “πράσινο φως” που 
το άναψε να ξεκινήσει τον προεκλογικό αγώ-
να.  Λένε τόσοι νεοδημοκράτες περιμένουν 
το “οκ” απο το Μαξίμου και την Πειραιώς για 
να δρομολογήσουν τις υποψηφιότητές τους 
αλλά δεν το παίρνουν.   

Τα παράπονα και οι αντιδράσεις γιγαντώθη-
καν όταν είδαν τον διορισμό Καλυψώς Γούλα 
στη θέση της γενικής γραμματέας Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής.  Η καθόλου 
άξια Καλυψώ ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής 
το 2019 με τη ΝΔ. ΝΔ δεν ήταν όμως... 

Οι γυναίκες του γύρισαν 
την πλάτη

H “πρώτη” του Βάρδα 
για την Καλαμαριά 

Τα (δίκαια) παράπονα 
νεοδημοκρατών 

Δείπνο στις γυναίκες δημοτικούς συμβούλους 
παρέθεσε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας για την Ημέρα 
της Γυναίκας μόνο που του γύρισαν την πλάτη.  
Στο κάλεσμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης αντα-
ποκρίθηκαν μόις οκτώ απο τις συνολικά δεκαέξι 
γυναίκες συμβούλους του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Το παρών έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Μαρία 
Καραγιάννη, Ιωάννα Κοσμοπούλου και Στεφανία 
Τανιμανίδου και οι δημοτικές σύμβουλοι Δήμη-
τρα Αλεξίου, Ρία Καλφακάκου, Ναταλία Βαρσάμη, 
Ίνγκα Αβραμίδου και Γιώτα Αθανασιάδου.   Οι 
τέσσερις δηλαδή απο τις οκτώ που παρέστησαν 
είναι μέλη της διοίκησής του.

Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ και Β’ Περιφέ-
ρεια Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο ημερί-
δα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.  Αυτό που ξε-
χώρισε είναι πως οι διοργανωτές δεν προσκάλεσαν ως ομιλητές 
μόνο κομματικούς, όπως συνηθίζεται, αλλά την “άνοιξαν” σε 
αυτοδιοικητικούς και φορείς απο όλο το πολιτικό φάσμα. Για 
αυτό και είχε επιτυχία.  Tρία θέματα σημείωσα που πρέπει να 
προσέξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που “τρέχει” το 
όλο project: τον συνολικο, υπερκείμενο σχεδιασμό, τη χρηματο-
δότηση και τον φορέα που θα κληθεί να το υλοποιήσει.  

Πάντως, μιας και αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, υψηλόβαθμη πηγή 
μου, μου έλεγε πως στον προσυνεδριακό διάλογο στις κατά 
τόπους Οργανώσεις Μελών δεν υπάρχει ενδιαφέρον “είμαστε 
εμείς και εμείς».

Ημερίδα για την ανάπλαση 
του παραλιακού μετώπου 
απο τον ΣΥΡΙΖΑ

Τι γίνεται με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου

Παραπολιτικά

Δυστοκία για τον Ζέρβα υπάρχει και στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του για τις εκλογές του 
2023.  Ήθελε να είναι ο πρώτος που θα ξεκινήσει προεκλογικά για να “δέσει” υποψηφίους αλλά 
φαίνεται πως οι σοβαροί κρατούν στάση αναμονής.  

Θα έλεγα πάντως σε όσους πιστεύουν πως όσοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι στη διοίκηση του Δή-
μου θα κατέβουν σίγουρα με την νέα παράταξη του Δημάρχου να κρατήσουν μικρό καλάθι.

Και αυτοί -όπως και άλλοι που έχουν βολιδοσκοπηθεί- θέλουν να δουν πως εξελίσσονται οι υπο-
ψηφιότητες.

Ειδικά στο χώρο της κεντροδεξιάς ήδη ο Γιώργος Ορφανός, απο τις πιο σοβαρές φωνές του δημοτι-
κού συμβουλίου, έχει ανακοινώσει πως θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος.  Απο το χώρο της κε-
ντροδεξιάς επαφές κάνει και ο Σάκης Τζακόπουλος, πολύ ενεργός στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αλλά 
έρχεται και μια υποψηφιότητα που πραγματικά θα αλλάξει τα δεδομένα… 
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Αβάσταχτο το ενεργειακό κόστος 
Με λουκέτα απειλούνται οι επιχειρήσεις

Η ελληνική οικονομία 
στη δίνη του ουκρανικού

Συνθήκη απρόβλεπτη και λυπηρή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, έρχεται να «θολώσει» την 
αξιοσημείωτη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2021, που ισχυροποίησε την ελληνική 
οικονομία. Η ισχυρή περυσινή ανάπτυξη που βασίστηκε στην πρώιμη έναρξη της του-
ριστικής περιόδου, στην προκαταρκτική έγκριση από την Κομισιόν της επόμενης δόσης 
του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δις. Ευρώ και στο υψηλό επίπεδο του επιχειρημα-
τικού κλίματος δημιουργεί ένα τείχος προστασίας, ανθεκτικό και δυναμικό, απέναντι 
στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επί-
πεδο όμως, δεν μπορεί παρά να προκαλέσει κλυδωνισμούς και αρνητικές συνέπειες στο 
χώρο της οικονομίας. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η ελληνική Κυβέρνηση, με ψυχραι-
μία και σύνεση, αξιοποιεί το τείχος προστασίας για να περιορίσει τις δεινές συνέπειες 
ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευαίσθητων συμπολιτών μας απέναντι 
στην τεράστια αύξηση του ενεργειακού κόστους θα συνεχίσει να επιδοτεί λογαρια-
σμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους νέους 
εργαζόμενους θα αυξήσει με γενναιότητα αλλά και ρεαλισμό, για δεύτερη φορά φέ-
τος, τον κατώτατο μισθό. Για να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα της πλειονότητας των 
συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, μειώνει 
σταθερά τον ΕΝΦΙΑ.

Το μεγαλύτερο όμως βάρος ρίχνει η ελληνική κυβέρνηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
από την ΕΕ για κοινή δράση απέναντι στα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε πρόταση στην Κομισιόν για 
την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης των τιμών ενέργειας, και η οποία έγινε αποδεκτή. 
«Είναι μια κρίση που αφορά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα» τόνισε, ώστε να 
πετύχει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή άμυνας.

Καθώς ζούμε στιγμές πρωτόγνωρες, σε συνθήκες ιδιαίτερα απρόβλεπτες και ευμετά-
βλητες, καλό θα είναι να προχωρήσουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα σε δρά-
σεις στοχευμένες, ώστε να βγούμε ισχυρότεροι, και όσο το δυνατόν αλώβητοι, από τη 
δύνη του ουκρανικού.

Ρεπορτάζ

Γιάννης 
Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος Msc, 
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Τελειωτικό χτύπημα συνιστά για τον 
επαγγελματικό κόσμο της Ελλάδας το 
καθημερινώς διογκούμενο ενεργειακό 
κόστος, το οποίο γίνεται αβάσταχτο 
μετά από την έναρξη του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους 
και φυσικά του κόστους των καυσίμων 
ήρθε την χειρότερη στιγμή για τους 
επαγγελματίες που έχουν δεχτεί συνε-
χόμενα οικονομικά πλήγματα από τη 
έναρξη της Covid-19 και μετά. Το πρό-
βλημα είναι ότι εκτός από υπέρογκες, 
είναι και οριζόντιες, αφού μιλάμε για 
καύσιμα και ενέργεια, που όλοι οι επαγ-
γελματίες χρησιμοποιούν καθημερινά.

Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζει ο 
ξενοδοχειακός κλάδος σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων, Γρηγόρη Τάσιο, αφού 
οποιαδήποτε ρευστότητα υπήρχε για 
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ήδη 
έχει εξαντληθεί στο πρώτο τρίμηνο του 
2022.Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει πως 
για κάποιους ξενοδόχους, θα ήταν κα-
λύτερο, ακόμη και να παύσουν, έστω 
και πρόσκαιρα, τη λειτουργία των επι-
χειρήσεων τους για να επιβιώσουν.  Αν 
και στην Ελλάδα, δε θα… λείψουν οι 
600.000 Ρώσοι τουρίστες της προηγού-
μενης χρονιάς, σύμφωνα με τον κ. Τά-
σιο, θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες ασφαλείας και κόστους 
για την επίσκεψη τουριστών από την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Τη μείωση πωλήσεων λόγω απώλειας 
εισοδήματος των καταναλωτών έχει να 
αντιμετωπίσει παράλληλα ο εμπορικός 
κλάδος της χώρας, μιας και στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων, οι επαγγελ-
ματίες έμποροι επωμίζονται οι ίδιοι το 
ενεργειακό κόστος, χωρίς να κάνουν 
αυξήσεις τιμών. Σύμφωνα με τον Πρό-

Γιάννης
Γκουμάκης
Δημοσιογράφος

“Η αύξηση του ενεργειακού κόστους και φυσικά 
του κόστους των καυσίμων ήρθε την χειρότερη 
στιγμή για τους επαγγελματίες που έχουν δεχτεί 
συνεχόμενα οικονομικά πλήγματα από τη έναρξη 
της Covid-19 και μετά”

“η ελληνική Κυβέρνηση, με ψυχραιμία και σύνεση, 
αξιοποιεί το τείχος προστασίας για να περιορίσει 
τις δεινές συνέπειες ακρίβειας για τα ελληνικά 
νοικοκυριά”

εδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
και Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Γεώργιο 
Μουτσογιάννη, η μη έγκαιρη υιοθέτη-
ση μέτρων από την πολιτεία, θα οδη-
γήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων, κάτι 
το οποίο θα δημιουργήσει τεράστιο 
πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
και κατ’ επέκταση, στην οικονομία της 
χώρας.

«Θεωρώ πως η κυβέρνηση θα πρέπει να 
ακολουθήσει τα παραδείγματα άλλων 
χωρών και να απορροφήσει μεγάλο 
μέρος των αυξήσεων με μειώσεις στον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξαγγεί-
λει προγράμματα μέσω των οποίων οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες θα μειώσουν 
το ενεργειακό αποτύπωμα των επιχει-
ρήσεων τους, άρα και το ενεργειακό 
κόστος», σχολιάζει ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης  Κλεόβουλος Θεοτόκης, 
ο οποίος αναφέρει πως η ΕΕΘ έχει δε-
χτεί μεγάλο αριθμό από επιστολές δια-
μαρτυρίας από το σύνολο των επαγγελ-
ματικών κλάδων που εκπροσωπεί. 

Ίδια είναι η κατάσταση και για τους 
Έλληνες Βιοτέχνες. «Απαιτείται η εκ-
πόνηση ενός έκτακτου πλέγματος μέ-
τρων αντιμετώπισης της υφιστάμενης 
κατάστασης από την πλευρά της πολι-
τείας, με την αύξηση της επιδότησης 
στην ενέργεια και τη μείωση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα 
να κρίνονται αναγκαίες», υπογραμμίζει 
ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Κα-
πνοπώλης.  Σύμφωνα με το Οικονομικό 
Βαρόμετρο, που διενήργησε το Β.Ε.Θ. 
τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, το 85% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα απά-
ντησαν πως το ξέφρενο ράλι τιμών δεν 
αποκλείεται να οδηγήσει κάποιες επι-
χειρήσεις σε λουκέτο. 
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Ως το τέλος του έτους το ΠΔ 
για το παραλιακό μέτωπο

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης αποτελεί ίσως το μεγα-
λύτερο έργο που προωθείται.  Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δι-
κτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλιας παρουσιάζει στην 
«Π» τα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν χρονοδιαγράμματα, φορέα υλοποίησης και 
χρηματοδότηση.

Τι σημαίνει ανάπλαση του παραλιακού μετώπου για τη Θεσσαλονίκη; 
Σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί συνεχής ζώνη αναψυχής και περιπάτου,σε μήκος 40 χιλιο-
μέτρων,δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει ότι θα γίνεται απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδή-
λατο, ότι θα υπάρχουν χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, νέα τοπόσημα. Σημαίνει ότι θα 
αποδοθούν στους πολίτες περισσότερα από 1.000 στρέμματα κοινόχρηστου, ρυθμισμέ-
νου πολεοδομικά χώρου. 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου; 
Ναι. Η μελέτη για το έργο κοινοποιήθηκε σε περισσότερους από 130 φορείς και συλλο-
γικότητες, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν την άποψή τους, οπότε 
είχαμε μία ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης η οποία ολοκληρώθηκε.

Πότε θα έχουμε το τελικό σχέδιο και τι ακολουθεί; 
Αυτή τη χρονική περίοδο αξιολογούμε τις παρατηρήσεις των πολιτών και των φορέων 
της πόλης, ώστε να έχουμε το τελικό κείμενο της μελέτης. Θα ακολουθήσουν εγκρίσεις 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα ακο-
λουθήσει ο έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος είναι στο τέλος του τρέ-
χοντος έτους  να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την 
υλοποίηση του έργου. 

Οι δημοπρατήσεις πότε θα γίνουν; 
Οι δημοπρατήσεις τοποθετούνται χρονικά στο τέλος του 2024, αρχές 2025. Το έργο θα 
προχωρήσει από έναν φορέα, ο οποίος θα συσταθεί ειδικά για την υλοποίηση του έργου 
σε όλα του τα στάδια: εκπόνηση μελετών, δημοπράτηση, κατασκευή, συντήρηση.   

Έχετε βρει χρηματοδοτικά εργαλεία για ένα τόσο μεγάλο έργο; 
Τα έργα μπορούν να ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και να χρηματο-
δοτηθούν από το ΠΕΠ. Κάποια έργα, ενδεχομένως, θα προχωρήσουν μέσω ΣΔΙΤ. Παράλ-
ληλα, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Το θέμα

Χρύσα 
Κυριακού
Δημοσιογράφος

Παραλιακό Μέτωπο: Ένα έργο -σταθμός 
για επτά Δήμους της Θεσσαλονίκης 

Παραλιακό μέτωπο και… 
θα γίνουμε όλοι ένα!

Ελένη 
Ζέρβα
Δημοσιογράφος

Οικονομολόγος Msc, 
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, εκεί που η Δύση θα συναντά την Ανατολή, έρχεται ένα μεγαλεπί-
βολο σχέδιο, που σχεδιάζει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει 
αυτό; Με λίγα λόγια, πρόκειται για μία ενιαία διαδρομή, δίπλα στη θάλασσα, που θα ξεκινάει από την 
δυτική είσοδο της πόλης και θα καταλήγει στην ανατολική. Ένας πεζόδρομος 40 χιλιομέτρων, που θα 
δίνει τη δυνατότητα στον κάτοικο της Θεσσαλονίκης ή τον επισκέπτη, είτε να τον διασχίσει πεζός, είτε 
με ένα ποδήλατο, μακριά από αυτοκίνητα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη δυσφορία που προκαλεί 
το καυσαέριό τους. Ένα έργο-όραμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που σύμφωνα με τους 
πρώτους υπολογισμούς, αναμένεται να κοστίζει γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι έτοιμο 
μέχρι το 2030.

Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου αυτόματα για τα επόμενα δέκα χρόνια θα δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, ενώ η πόλη θα προσελκύσει πολλές 
επενδύσεις, καθώς θα αλλάξει όψη. Με το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα, θα ενώσει και τους εφτά 
παραθαλάσσιους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, (Δέλτα, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσ-
σαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού), αναβαθμίζοντας το βιοτικό επί-
πεδο όλων των πολιτών, καθιστώντας ταυτόχρονα την πόλη μητροπολιτικό κέντρο των Βαλκανίων και 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά εάν και εφόσον υπάρξει σωστός συντονισμός, σχεδιασμός, 
συμφωνία και έγκαιρη αναζήτηση χρηματοδότησης. Γιατί είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, αλλά αντί-
στοιχο είναι και το Μετρό, για το οποίο όλοι γνωρίζουμε την εξέλιξή του…

Στο συγκεκριμένο εγχείρημα ωστόσο θετική είναι η επιμονή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολου Τζιτζικώστα να δημιουργηθεί ένας φορέας υλοποίησης του έργου, που θα προκύψει 
από τη συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να δίνει άλλη προο-
πτική, εάν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Με ορίζοντα υλοποίησης του έργου το 2030 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Ειδικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο που αφορά στην ενοποίηση, ανάπλαση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης 40 χλμ. από το 
Καλοχώρι ως και το Αγγελοχώρι. Οι Δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσα-
λονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσαν τις προτάσεις τους τονίζοντας την αναγκαιότητα του έργου, το 
οποίο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης και θα αναβαθμίσει σημαντικότατα την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων και των επισκεπτών. Η μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου φαίνεται πως αποτελεί 
«σανίδα σωτηρίας» για πολλούς Δήμους, οι οποίοι μετά από χρόνια στασιμότητας ευελπιστούν να μπουν 
ξανά στις ράγες της αναπτυξιακής πορείας.

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου αποτελεί ένα μεγαλόπνοο project που θα αλλάξει ριζικά την πόλη 
και είναι πολύ σημαντικό ότι προηγήθηκε η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να καταγραφούν οι παρα-
τηρήσεις  και οι προτάσεις κάθε Δήμου, ώστε το οριστικό σχέδιο να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. Όπως 
αναφέρουν οι Δήμαρχοι των επτά Δήμων μετά από τις παρεμβάσεις- προτάσεις τους τελικός στόχος είναι 
έως το τέλος του 2022, αφού προηγουμένως σταλούν οι προτάσεις να υπάρξει Προεδρικό Διάταγμα, για την 
εκκίνηση του έργου, στόχος που μπορεί εύκολα να επιτευχθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα, 
που προέβλεπε στο τέλος Φεβρουαρίου την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της αξιολόγησης και ενσω-
μάτωσης σχολίων, προτάσεων και διορθώσεων, τηρήθηκε με ακρίβεια.

Αμέσως μετά αναμένεται να αρχίσει η εκπόνηση των μελετών, με διετές χρονοδιάγραμμα. Επομένως στο 
τέλος του 2024 θα υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και θα αρχίσει η δημοπράτηση κατασκευής των έργων, 
τα οποία μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους το 2030. Μεταξύ των έργων που θα υλοποιηθούν 
είναι η δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, η δημιουργία αλιευτικού 
καταφυγίου, η δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικού κήπου σε τμήμα της έκτασης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ανατολικότερα θα χωροθετηθεί Επιχειρηματικό Πάρ-
κο όπου θα αναπτύσσεται ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού στόλου του 
Θερμαϊκού Κόλπου.

Πάρις Μπιλιας
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Συνέντευξη
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Τρίτο Πλαίσιο Μέτρων: Επιδότηση 
καυσίμων φυσικών προσώπων και μείωση 
της τιμής του πετρελαίου κίνησης

Δεύτερο Πλαίσιο Μέτρων: 
Ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών

Τέταρτο Πλαίσιο Μέτρων:
Διευκόλυνση της ρευστότητας επιχειρήσεων

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση 
σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά 

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση 
σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Κάρτα καυσίμων: Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κί-
νησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) 
για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστι-
κά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του freedom pass) η οποία μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα 
χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για 
το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή 
συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να 
δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφα-
λισμένο.

Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. 
Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιω-
τική περιοχή.

- Η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές 
κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο 
Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως 
εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

- Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικο-
κυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα 
αυξάνεται από 40 ευρώ τον Μάρτιο σε 72 ευρώ 
τον Απρίλιο, ποσοστό αύξησης 80%.

- Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, για τις πρώτες 150 
ΚWh κατανάλωσης επιδοτείτε με 270 ευρώ ανά 
MWh, από 150 ευρώ τον Μάρτιο.

Χορηγείται ενίσχυση για τους πιο αδύναμους 
συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση των αυ-
ξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα 
καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση 
επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δι-
καιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοι-
χεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχε-
ται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το 
πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος 
του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το 
τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι 
ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 
εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 
εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξι-
ούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) 

Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών, με τις μειώσεις βάση τζίρου, 
όπως έχουν ανακοινωθεί, από 60 άτοκες σε 96 άτοκες δόσεις. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση 
που καταβληθούν εφάπαξ.

Συνολικό κόστος των ανωτέρω νέων μέτρων 1,12 δισ. ευρώ:

636 εκατ. για επιδοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Απρίλιο,

324 εκατ. ευρώ για επιδότηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

130 εκατ. ευρώ για την κάρτα καυσίμου,

23 εκατ. ευρώ για την μείωση της τιμής του Diesel Κίνησης για τον Απρίλιο,

5,7 εκατ. για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ταξί.

Επιπλέον τα συνολικά κονδύλια που έχουν διατεθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την έκ-
πτωση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου (εξαιρουμένων των εκπτώσεων των παρόχων) 
ανέρχονται σε 630 εκατ. ευρώ για το 2021 και 1,05 δις. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Μαζί με την 
επιδότηση Απριλίου ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθεται η επιδότηση ύψους 271 εκατ. που 
δόθηκε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχους, ΑΜΕΑ και δικαιούχους ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος) τον Δεκέμβριο του 2021, όπως και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. σε 
174 εκατ., εκ των οποίων τα 137,6 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί και απομένει μία ακόμη δόση που θα δοθεί 
πριν τα τέλη Απριλίου.

Τα χρηστικά της οικονομίας με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή

- Η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ 
ανά θερμική MWh τον Μάρτιο για όλα τα νοι-
κοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατα-
νάλωσης.

- Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές 
ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας 
ή παρόχου.

- Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέ-
ρει έκπτωση για τον Μάρτιο ύψους 20 
ευρώ ανά θερμική MWh.

Παραδείγματα:

Με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 
λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,88 ευρώ.

Με 2,20 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 
λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,98 ευρώ

συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορο-
λογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 
7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογε-
νειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ 
και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης 
περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 
200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 
εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλι-
στους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους 
επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. 
ευρώ.

Επίσης, συνεχίζεται η επιδότηση των λογα-
ριασμών Φυσικού Αερίου και τον Μάρτιο και 
σε όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς 
καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου 
και αριθμού εργαζομένων. Η επιδότηση θα 
ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το 
σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

- Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 
KWh επιδοτούμε με 210 ευρώ ανά MWh από 
110 ευρώ τον Μάρτιο.

- Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 
ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον 
Απρίλιο. Δηλαδή στα ευάλωτα νοικοκυριά επι-
δοτούμε με 290 ευρώ ανά MWh τις πρώτες 300 
ΚWh της μηνιαίας κατανάλωσης.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, 
η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζε-
ται από τα 65 ευρώ/MWh τον Μάρτιο στα 130 
ευρώ/ΜWh τον Απρίλιο. 
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Η αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νη-
σιών στο Αιγαίο τίθεται με επιμονή από 
την Άγκυρα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, οι 
πρόσφατες αναφορές πλέον στοχεύουν 
στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος 
για την αναθεώρηση του καθεστώτος κυ-
ριαρχίας αυτών των νησιών. ΗΤουρκίαέθε-
σε επίσημα στον ΟΗΕ τοζήτημα σύνδεσης 
ανάμεσα στην αποστρατιωτικοποίηση και 
την κυριαρχία, ισχυριζόμενηότι η πρώτη 
είναι προϋπόθεση της δεύτερης.Επιχειρεί, 
δηλαδή, το γκριζάρισμα νησιών του Αιγαί-
ου αξιοποιώντας την υποχρέωση της απο-
στρατιωτικοποίησης σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα, όπως αυτή προέκυψε από τις δύο 
Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και τη Συν-
θήκη Ειρήνης του Παρισιού (1947).

Με τη Σύμβαση της Λωζάνης για τα Στενά 
είχε επιβληθεί η αποστρατιωτικοποίηση 
της Λήμνου και της Σαμοθράκης για την 
ελληνική πλευρά. Το καθεστώς αποστρα-
τιωτικοποίησης επεκτεινόταν στην Ίμβρο, 
την Τένεδο, τα νησιά Λαγούσες, όμως ου-
σιαστικά αφορούσε στα Στενά, δηλαδή τον 
Ελλήσποντο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά 
και τον Βόσπορο. Επομένως, η αποστρα-
τιωτικοποίηση δεν ήταν μια επαχθής μο-
νομερής υποχρέωση για την Ελλάδα, αλλά 
μια υποχρέωση που η Άγκυρα και η Αθήνα 
ανέλαβαν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά, και να 
μην χρησιμοποιηθούν αυτά ως στρατιω-
τικό πλεονέκτημα από την Τουρκία, ειδικά 
μετά την οδυνηρή ήττα των Συμμάχων της 
Αντάντ στην Καλλίπολη.  

` Αργότερα, η Τουρκία πέτυχε την αναθεώ-
ρηση του καθεστώτος των Στενών. Έτσι 
η Σύμβαση του Μοντραί (1936) σύμφω-
να με το προοίμιό της αντικατέστησε τη 
Σύμβαση της Λωζάνης για τα Στενά και 
κατήργησε την υποχρέωση αποστρατι-
ωτικοποίησης στο σύνολό της, συνεπώς 

και για την Λήμνο και τη Σαμοθράκη.
Η Συνθήκη της Λωζάνης (1923) θεμελιώνει 
υποχρέωση μερικής αποστρατιωτικοποίη-
σης για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την 
Ικαρία. Αυτή η υποχρέωση συνοψίζεται 
στην απαγόρευση κατασκευής ναυτικών 
βάσεων και ανέγερσης οχυρωματικών 
έργων, στην απαγόρευση υπέρπτησης ελ-
ληνικών αεροσκαφών πάνω από τα μικρα-
σιατικά παράλια και τουρκικών αεροσκα-
φών πάνω από τα εν λόγω νησιά, και στη 
συνήθη παρουσία στρατιωτικού και αστυ-
νομικού προσωπικού που επαρκεί για την 
εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων. Επο-
μένως, ούτε υπάρχει υποχρέωση για πλή-
ρη αποστρατιωτικοποίηση ούτε η μερική 
αποστρατιωτικοποίηση συνεπάγεται στην 
απίσχναση της ελληνικής στρατιωτικής 
παρουσίας. 

Πολύ περισσότερο, η τουρκική εισβολή 
και κατοχή της Κύπρου, η σύσταση της 
Στρατιάς του Αιγαίου και το casusbelliδη-
μιουργούν συνθήκες που ανατρέπουν τις 
προϋποθέσεις και τις περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες συμφωνήθηκαν οι όροι της 
μερικής αποστρατιωτικοποίησης. Επομέ-
νως, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προ-
ετοιμάσει την άμυνά της στα νησιά αυτά, 
ως ανάλογο αντίμετρο στην απειλή χρή-
σης βίας από την Άγκυρα.

Τέλος, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενη 
στη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού που 
περιλαμβάνει υποχρέωση αποστρατιωτι-
κοποίησης των Δωδεκανήσων, και επομέ-
νως δεν έχει έννομο συμφέρον να εγείρει 
ενστάσεις. Επιπλέον, κανένα από τα συμ-

βαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη δεν διαμαρ-
τυρήθηκε για την στρατιωτικοποίηση των 
Δωδεκανήσων από την Ελλάδα. Επιπρό-
σθετα, η υποχρέωση της αποστρατιωτι-
κοποίησης ήταν αποτέλεσμα σοβιετικής 
απαίτησης, και όχι τουρκικής. Η Μόσχα 
επεδίωκε με κάθε τρόπο την απρόσκοπτη 
πρόσβασή της στη Μεσόγειο, και η απο-
στρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων 
την εξυπηρετούσε.

Όπως γίνεται κατανοητό, ουσιαστικά δεν 
υπάρχει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης 
ελληνικών νησιών. Η Άγκυρα επιχειρεί να 
φτιάξει τη δική της ατζέντα και να δημι-
ουργήσει σε επίπεδο δημόσιας διπλωματί-
ας την εικόνα μιας Ελλάδας που συστημα-
τικά παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να σταματήσει 
κάθε συζήτηση για αποστρατιωτικοποί-
ηση στη δημόσια σφαίρα, καθώς έτσι το 
ανύπαρκτο αποκτά υπόσταση, και μάλιστα 
σε βάρος μας. 

Η ευρύτερη συζήτηση για αποστρατιωτι-
κοποίηση θα διεξάγεται πλέον με λιγότε-
ρες αναστολές, υποτίθεται στο όνομα της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, όσο οι 
αναθεωρητικές κυβερνήσεις θα μπορούν 
να διαμορφώνουν και να επιβάλουν τη 
διεθνοπολιτική ατζέντα. Η περίπτωση της 
Ουκρανίας είναι χαρακτηριστική. Προσάρ-
τηση, ουδετεροποίηση, φινλανδοποίηση, 
αποστρατιωτικοποίηση, είναι όροι που 
δυστυχώς κυριαρχούν στον πολιτικό λόγο 
και διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση. 
Και δεν πρέπει. Γιατί σήμερα είναι άλλοι. 
Αύριο όμως, ίσως εμείς.

Πάντα πίστευε ότι η αγορά αυτού του δι-
αμερίσματος ήταν η πιο σοφή κίνηση της 
ζωής του. Δεν τους ήταν εύκολο το δάνειο 
εικοσαετίας με τους δύο μισθούς δημο-
σίων υπαλλήλων και ας ήταν ο Περικλής 
χαμένος στα ιδιαίτερα κάθε απόγευμα. 
Όμως «το δικό του σπίτι», στον δεύτερο 
όροφο μιας κλασικής οικοδομής του ‘70 
στη γωνία Πέτρου Συνδίκα με Πατρών, τον 
έκανε να νοιώθει τακτοποιημένος. Όταν δε 
ήρθε και το εφάπαξ και κατάφερε να πάρει 
μια μικρή μεζονέτα σε έναν οικισμό στην 
Κασσάνδρα –να είναι καλά και μια μικρή 
κληρονομιά της γυναίκας του που προέκυ-
ψε στα ξαφνικά, ένοιωσε την απόλυτη αί-
σθηση ανακούφισης. Τα δάνεια είχαν πια 
αποπληρωθεί και τώρα είχε μπροστά του 
μερικά καλοκαίρια ακόμα να απολαύσει 
θάλασσα, ταβέρνα και κήπο. Και, όταν θα 
έφτανε το τέλος, θα είχε δύο ακίνητα για 
την κόρη και τον γιο του να τα μοιράσει.

Κρατούσε στο χέρι του τον λογαριασμό 
του ρεύματος που μόλις είχε μαζέψει από 
το γραμματοκιβώτιο. Υπερδιπλάσιος και 
αυτός, όπως και της μεζονέτας στην Κασ-
σάνδρα. Σφίχτηκε. Μετά από δύο καλοκαί-
ρια επιφυλακτικών λόγω της πανδημίας 
εξόδων στην ταβέρνα, καταλάβαινε ότι και 
το φετινό καλοκαίρι δε θα ήταν όπως το 
είχε φανταστεί γιατί οι συντάξεις τους δε 
θα τους έφταναν για ανέμελες διακοπές 
τριμήνου. 

Πρώτα είχε χαθεί η χαρά τη ανθρώπινης 
συναναστροφής και τώρα είχε έρθει η ώρα 
να χαθούν και οι μικρό-απολαύσεις του 
ψητού ψαριού, της μπύρας και της βόλτας 
με το αυτοκίνητο στο διπλανό χωριό της 
Κασσάνδρας. Μπαίνοντας στο διαμέρι-
σμα-καμάρι του, αισθάνθηκε να τον τρυπά 
η ανταπόκριση του δημοσιογράφου από 
τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Ώστε είχε 

και κάτι χειρότερο από την πανδημία και 
την ακρίβεια το πεπρωμένο της γενιάς του 
για τα στερνά τους. Τον κίνδυνο του πολέ-
μου έξω από την πόρτα μας.

Ένοιωθε να διαρρέει από τις πόρτες και 
τα παράθυρα του σπιτιού του η αισιοδο-
ξία που για τόσα χρόνια είχε καταφέρει να 
σμιλέψει μέσα του. Και δεν έβρισκε να είχε 
φταίξει ο ίδιος πουθενά. Δεν μπορούσε 
να βρει εύκολα και τον φταίχτη τούτη τη 
φορά. Το 2010, τότε που το ΠΑΣΟΚ της νιό-
της του είχε φέρει τα μνημόνια που τάχα 
δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία που μετά τα 
εξίσωσε με το Ευαγγέλιο, ήταν εύκολο να 
αποδώσει ευθύνες στις μίζες των υπουρ-
γών, στην αλαζονεία του μεγάλου κεφα-
λαίου και στα ρουσφέτια των μικρομεσαί-
ων. Είχε τιμωρήσει με την ψήφο του τους 
ηθικούς αυτουργούς αυτής της συλλογικής 
πλάνης της τάχα ευδαιμονίας και είχε ψη-
φίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με ενθουσιασμό το 2012 
και το 2015. Τον Ιούλιο του ‘19, στο τέλος 
μιας τετραετίας που πέρασε κάτω από τον 
πήχη των προσδοκιών του, είχε ψηφίσει 
και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ. Με μια επιφύλαξη και 
με άσχημα ψαλιδισμένες τις προσδοκίες 
του για μια άλλη νοοτροπία στην εξουσία.

Ο Περικλής δεν είχε μετανιώσει για την 
ψήφο του 2019. Απλώς την είχε ξεπερά-
σει. Πλέον η ανάγκη του να τιμωρήσει 
τον παλιό δικομματισμό είχε ατονήσει. 
Δεν έφταιγαν άλλωστε αυτοί οι δύο για 
την πανδημία ή για την εισβολή της Ρωσί-

ας στην Ουκρανία, ίσως ούτε καν για την 
ακρίβεια που θα του στερούσε τις τελευ-
ταίες απολαύσεις της ζωής. Ούτε και ο 
ΣΥΡΙΖΑ του έφταιγε για αυτήν την ύστερη 
απογοήτευση. Όμως πια δεν είχε τίποτα 
να περιμένει από αυτόν. 

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μιλτιάδης 
Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου, 
Νομική Σχολή ΑΠΘ

Ένας λογαριασμός ρεύματος

Η συζήτηση για 
αποστρατιωτικοποίηση
υπονομεύει την ελληνική 
κυριαρχία στο Αιγαίο

“Πλέον η ανάγκη του να τιμω-
ρήσει τον παλιό δικομματισμό 
είχε ατονήσει. Δεν έφταιγαν 
άλλωστε αυτοί οι δύο για την 
πανδημία ή για την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
ίσως ούτε καν για την ακρί-
βεια που θα του στερούσε τις 
τελευταίες απολαύσεις της 
ζωής. Ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ του 
έφταιγε για αυτήν την ύστερη 
απογοήτευση. Όμως πια δεν 
είχε τίποτα να περιμένει από 
αυτόν”
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Η Ελλάδα , όλη η Ευρώπη αλλά και οι περισσότερες χώρες του πλανήτη βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τις συνέπειες του πολέμου που πέρα από την ανθρωπιστική καταστρο-
φή έχουν και σοβαρά αρνητικές οικονομικές διαστάσεις. Αφού αρχίσαμε να αισθανό-
μαστε την οικονομική κρίση που προήλθε από την πανδημία του covid , με σοβαρή 
άνοδο του πληθωρισμού σε όλα τα είδη , στην ενέργεια και σε όλες τις υπηρεσίες , ήρθε 
και η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία να επιδεινώσει πάρα πολύ την ήδη δύσκολη 
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.

Η τεράστια αύξηση της ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ρεύμα) είναι κατ’ αρχήν 
η αιτία της δραματικής επιδείνωσης της οικονομίας. Παράλληλα υπάρχουν και φόβοι 
έλλειψης αγαθών, γιατί πολλά απ’ αυτά παράγονταν στην Ουκρανία και Ρωσία. Όπως 
σιτάρι , ηλιέλαιο , χαλκός, ξυλεία κλπ. Αυτοί οι φόβοι βέβαια μεταφράζονται και σε με-
γάλη αύξηση των τιμών αυτών των προϊόντων, αλλά και των παραγόμενων από αυτά.
Παράλληλα όπως συμβαίνει πάντα στις κρίσεις, υπάρχουν και σοβαρά κρούσματα κερ-
δοσκοπίας που και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχει σαν νόμισμα της και το Ευρώ . Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα γινόταν αν η 
Ελλάδα ήταν  εκτός ζώνης του Ευρώ. Είναι δικαιολογημένοι οι πολίτες και οι επιχειρή-
σεις να ζητούν βοήθεια από το κράτος διότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν 
όλες αυτές οι σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες. Είναι λογικό να βρίσκονται όλοι σε 
απόγνωση.

Το κράτος από τη μεριά του δίνει επιδότηση στην κατανάλωση του ρεύματος, του φυ-
σικού αερίου σε όλους επιχειρήσεις και νοικοκυριά , αλλά αυτό δεν είναι αρκετό αφού 
δεν μπορεί να αντιμετωπισθούν και οι υπέρογκες αυξήσεις στα καύσιμα.  Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσει όλα τα κράτη 
μέλη της και την Ελλάδα, για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας, 
ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην γονατίσουν , γιατί οι συνέπειες μετά θα 
είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες.

Πρέπει να δοθεί άμεσα η «επιταγή ακρίβειας» στα ασθενέστερα στρώματα και σ’ αυτά 
που έχουν ανάγκη πραγματική ανάγκη με εισοδηματικά κριτήρια.
Οι επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να επιδοτηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού από 
φωτοβολταϊκά (net metering) με προγράμματα επιδότησης ώστε να παράγουν το ρεύ-
μα που καταναλώνουν και έτσι να αποφύγουν την υπέρογκη αύξηση της ενέργειας.
Όμως οι πολίτες και επιχειρήσεις, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα ,πέρα από τις δικαιο-
λογημένες διαμαρτυρίες για στήριξη όλων μας από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μπορούν όλοι οι καταναλωτές να προσέχουν την κατανάλωση της ενέργειας 
πρωτίστως -για όσο τουλάχιστον διαρκεί η κρίση-που είναι πολύ σημαντική για την 
τσέπη του καταναλωτή.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις μπορεί η κάθε επιχείρηση, για όσο διαρκεί η κρίση της 
ενέργειας,  να ορίσει έναν υπεύθυνο που να επιβλέπει κάθε μέρα την άσκοπη κατανά-
λωση ενέργειας. Είναι σίγουρο ότι αν προσεχθούν τα παραπάνω οι επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά θα έχουν μεγάλη οικονομία στην ενέργεια και στην τσέπη τους.
Η κατάσταση είναι σίγουρα οδυνηρή αφού είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλ-
θουμε. Αλλά δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω και για ένα διάστημα πρέπει να προσαρ-
μοστούμε και να κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να μας πλήξει όσο το δυνατόν λιγότερη 
αυτή η απίστευτα πρωτόγνωρη συγκυρία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη 
Δημοσιογραφία, τους λειτουργούς της 
αλλά και το ότι υπάρχει σχετικό κοινό 
και αντίστοιχη ανάγκη για ουσιαστική 
ενημέρωση. Η επένδυση στην ενημέ-
ρωση για πολλά χρόνια και μέχρι πολύ 
πρόσφατα αντιμετωπίζονταν ως πολυ-
τέλεια για τα ελληνικά ΜΜΕ και ειδικά 
για τα τηλεοπτικά κανάλια. Χαρακτηρι-
στικό είναι το ότι οι ενημερωτικές εκπο-
μπές απουσιάζουν από το πρόγραμμα 
των τηλεοπτικών καναλιών  ή είναι ελά-
χιστες ακόμη και στη Δημόσια Ραδιοτη-
λεόραση όπου απουσιάζει το εμπορικό 
κίνητρο. 

Η εισβολή στην Ουκρανία και η επιλο-
γή ειδικά των τηλεοπτικών καναλιών 
και μερίδα των διαδικτυακών μέσων 
ανάδειξε αυτό που υποστηρίζαμε την 
ανάγκη δηλαδή για στροφή στην ενη-
μέρωση, την ανάγκη να υπάρξει και 
αυτή η δυνατότητα για ένα ποσοστό 
του κοινού που ενδιαφέρεται και που 
μέχρι τώρα έπρεπε να υπομείνει τηλε-
παιχνίδια, ριάλιτυ show, κλπ. Τα ποσο-
στά παρακολούθησης που καταγράφο-
νται τη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου 
αναδεικνύουν αυτή την επιλογή, καθώς 
τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των κα-
ναλιών καταγράφουν υψηλά ποσοστά 
τηλεθέασης, με εντυπωσιακά νούμε-
ρα  όπως προκύπτει από τις σχετικές 
μετρήσεις. Ο μέσος αριθμός τηλεθεα-
τών ανά εβδομάδα έχει ξεπεράσει τα 
3.500.000 σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια 
και την ΕΡΤ1. Ενώ το πιο σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι η αύξηση αυτή αφορά 
και τις νεαρότερες ηλικίες που συνήθως 
η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Ενδείξεις της ανάγκης και της ζήτησης 
αυτής υπήρξαν και πριν και πολύ πρό-
σφατα μάλιστα τον Αύγουστο του 2021 
κατά τη διάρκεια των καταστρεπτικών 

πυρκαγιών. Η επένδυση στην ενημέρω-
ση είχε αντίστοιχα αποτελέσματα όμως 
αυτό δεν φάνηκε να το αξιοποιούν αντί-
στοιχα και κατά κύριο λόγο τα τηλεο-
πτικά κανάλια, τα οποία ακολούθησαν 
τη γνωστή πεπατημένη στο πρόγραμμα 
τους για τη νέα τηλεοπτική σεζον. Τα 
αποτελέσματα αυτά πρέπει να διαβα-
στούν διαφορετικά από κάθε μέσο:
Για τα τηλεοπτικά μέσα της αναγκαι-
ότητας οι ενημερωτικές ερευνητικές 
εκπομπές να αποτελέσουν μέρος του 
τηλεοπτικού προγράμματος τους και 
όχι συμπλήρωμα του τηλεοπτικού 
προγράμματος των μεταμεσονύκτιων 
ωρών. 

Για τα διαδικτυακά μέσα, αξιοποίησης 
και ενσωμάτωσης των Μέσων Κοινω-
νικής Δικτύωσης στη ροή τους, με την 
επαλήθευση περιεχομένου αλλά και τη 
χρήση τους για το διαμοιρασμό περιε-
χομένου

Για τον έντυπο τύπο, της αναγκαιότη-
τας να επενδύσουν στην ανάλυση επε-
ξήγηση των γεγονότων παρά στην περι-
γραφική δημοσιογραφία

Για το ραδιόφωνο, η πρόταξη της εξει-
δικευμένης ενημέρωσης μέσω της αξιο-
ποίησης πολλαπλών καναλιών Το ενδι-
αφέρον του κοινού για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια 
σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης 
που ενδιαφέρεται παρακολουθεί και 
επιλέγει να ενημερώνεται. Η επένδυση 
στην ενημέρωση αποτελεί μια ευκαιρία 
η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και αντί-
στοιχα αποτυπωθεί στις επιλογές των 
ΜΜΕ και ειδικά της Δημόσιας Ραδιοτη-
λεόρασης καθώς αυτός είναι ο ρόλος 
τους και όχι η διασκέδαση που αποτε-
λεί την κυρίαρχη πολλές φορές επιλογή 
τους.

Συμεών 
Διαμαντίδης
CEO  ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ
& Οικονομικός Επόπτης ΣΕΒΕ

“Η επένδυση στην ενημέρωση αποτελεί μια ευκαιρία η οποία 
πρέπει να αξιοποιηθεί και αντίστοιχα αποτυπωθεί στις επιλο-
γές των ΜΜΕ και ειδικά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθώς 
αυτός είναι ο ρόλος τους και όχι η διασκέδαση που αποτελεί την 
κυρίαρχη πολλές φορές επιλογή τους”

“Πρέπει να δοθεί άμεσα η «επιταγή ακρίβειας» στα ασθενέστε-
ρα στρώματα και σ’ αυτά που έχουν ανάγκη πραγματική ανάγκη 
με εισοδηματικά κριτήρια”

Παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος Η κερδισμένη τιμή της ενημέρωσης

Νίκος 
Παναγιώτου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ




