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Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο

Αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις των: Καλαφάτη, Τζιτζικώστα, Ζέρβα, Καϊτεζίδη
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Εθνικό σχέδιο για ενέργεια.
«Ανάσα» για επιχειρήσεις
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Γιάννης Κωνσταντινίδης

Οι κρίσεις και η Πρωτομαγιά
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ «Π»: Στην Ελλάδα καίτοι είμαστε στον 21ο
αιώνα συζητούμε τα αυτονόητα. Όπως ότι μερικές δεκάδες
«μπαχαλάκηδες» δεν μπορούν να κάνουν ο,τι θέλουν στο Πανεπιστήμιο, πως δεν μπορούν να καταλαμβάνουν παράνομα
πανεπιστημιακό χώρο, πως οι εκλεγμένες πρυτανικές αρχές
μπορούν να αποφασίζουν να κατασκευάσουν μέσα στο πανεπιστήμιο μια βιβλιοθήκη για τους φοιτητές και τους καθηγητές.
Αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Οι βίαιες αντιδράσεις λιγοστών
ατόμων στη νομιμότητα δεν μπορούν και δεν πρέπει να σταματήσουν τη διοίκηση του ΑΠΘ από την βούλησή της να κατασκευάσει τη βιβλιοθήκη, ακόμη και αν χρειαστεί η προστασία από
την αστυνομία. Το σκότος της βίας δεν μπορεί να νικάει πλέον
το φως της νομιμότητας. Σε όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ΑΠΘ, που δεν αφορούν βεβαίως μόνο το μεγαλύτερο

Συνέντευξη:

πανεπιστήμιο της χώρας αλλά όλα τα ΑΕΙ και όλη την κοινωνία,
οφείλουν όλοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση, κόμματα, πολιτικοί,
αυτοδιοικητικοί και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες: με τη βία,
με την παρανομία, με τις καταστροφές και τις καταλήψεις ή με
τη νομιμότητα για ένα σύγχρονο και ασφαλές πανεπιστήμιο.
Η «Π» φιλοξενεί σήμερα αποκλειστικές δηλώσεις-παρεμβάσεις για το θέμα από τον Πρύτανη του ΑΠΘ αναφορικά με τις
μελλοντικές του κινήσεις για το θέμα της βιβλιοθήκης και της
ασφάλειας στο πανεπιστήμιο αλλά και απο τον Υφυπουργό
Μακεδονίας-Θράκης, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας που υψώνουν
τείχος προστασίας στο Πανεπιστήμιο.

Νίκος Παναγιώτου

Η περίπτωση του οικονομικού
ακτιβισμού
Γιάννης Παπαγεωργίου

Συνέδριο ΝΔ: Συνεχίζοντας
με την ίδια προσήλωση
και αποφασιστικότητα
Σίμος Διαμαντίδης

Επιχειρήσεις και κοινωνία απέναντι
στις πολλαπλές κρίσεις
Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

Διαμαντής Λιάμας:

Προκλήσεις και ευκαιρίες για
την Ελλάδα με αφορμή τον ρωσικό
αναθεωρητισμό

«Η πολιτεία να στηρίξει τους Δήμους
απέναντι στο ενεργειακό κόστος»

Παναγιώτης Κρινής

Ο Δήμαρχος Βόλβης μιλώντας στην «Π», για την ενεργειακή κρίση, που
έχει πλήξει όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και όλους τους δήμους της
χώρας, υποστηρίζει ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για
τους δήμους και τους οργανισμούς τους. Κάνει επίσης σαφές ότι θα
ζητήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου, στις ερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τα μυστικά για την επιδότηση
αντικατάστασης ηλεκτρικών
συσκευών

Συνέντευξη:

Γιώργος Γεωργαντάς:

«Δεν θα υπάρξουν ελλείψεις
στην ελληνική αγορά»
Τα κίνητρα και τις χρηματοδοτήσεις για τον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στην «Π».
Ο Γιώργος Γεωργαντάς τονίζει πως οι Έλληνες αγρότες μπορούν να
επωφεληθούν από τη νέα ΚΑΠ των 19.3 δισ. Ευρώ ενώ τονίζει πως οι
πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεπεράσουν τα 2 δισ.
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Γιάννης
Μπελενιώτης
Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται στην Ξάνθη το ετήσιο συνέδριο της
Ένωσης Γενικών Γραμματέων των Δήμων «Κλεισθένης». Το συνέδριο
γίνεται η αφορμή για μια αναλυτική συζήτηση για τις ανάγκες των Δήμων για μια εύρυθμη λειτουργία μετά από μια περίοδο διαρκών κρίσεων που δημιούργησαν πολλά εμπόδια για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης: από την οικονομική κρίση και στα μνημόνια και από
εκεί στην κρίση της πανδημίας και μετά στην κρίση με τις υπέρογκο
ενεργειακό κόστος που εκτρέπει κάθε προϋπολογισμό και δημιουργεί
συνθήκες ασφυξίας στους Δήμους.
Σήμερα με ένα αναλυτικό ρεπορτάζ η «Π» αναδεικνύει ένα άλλο πρό-

Συνέντευξη

βλημα που επηρεάζει τους δήμους και έχει να κάνει με την υποστελέχωση. Επί χρόνια δεν γίνονται προσλήψεις στους Δήμους που διαρκώς
επιφορτίζονται με νέες αρμοδιότητες και ζητούν στελέχη, υπαλλήλους
και εργατικό προσωπικό ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
Δεδομένου ότι ισχύει «τα παράπονα στον Δήμαρχο», δηλαδή οι πολίτες
πρώτα απευθύνονται σχεδόν για όποιο αίτημα έχουν στους δήμους και
ότι καλούνται να καλύψουν μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων της πολιτείας προς τους πολίτες, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα αφενός για την
συνέχιση της έκτακτης οικονομικής τους ενίσχυσης για την κάλυψη των
αναγκών από το ενεργειακό κόστος, αφετέρου να γίνουν προσλήψεις
με αξιοκρατικά κριτήρια για να μπορέσουν οι δήμοι να λειτουργήσουν.

Αναστασία Καρυπίδου

Δημοσιογράφος

Βαγγέλης
Πλάκας

Οι Θεσσαλονικείς θέλουμε
η πόλη μας να πρωταγωνιστεί

Δημοσιογράφος

Το εκλογικό διακύβευμα σήμερα,
οι κάλπες σε 12 μήνες

Σας βλέπουμε/ακούμε/διαβάζουμε:
Με ακούτε καθημερινά στο ραδιόφωνο, στους 104,9 στο
«Πρακτορείο Fm» από τις 9 το πρωί και για δύο ώρες.
Παρέα με τον συνάδελφο, Σωτήρη Κυριακίδη, εκτελούμε «Επικίνδυνες Αποστολές» αφού καταπιανόμαστε με
όλα τα θέματα επικαιρότητας. Κι επειδή πολλές φορές
είναι «σκληρές» οι πτυχές των ειδήσεων, προσπαθούμε
να τις βλέπουμε με μία άλλη ματιά… Με διαβάζετε μία
20ετία στα τηλεγραφήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ), αλλά και στην
εβδομαδιαία free press εφημερίδα «Karfitsa».

Με ποια κριτήρια πιστεύετε επιλέγουν πλέον οι πολίτες τις αυτοδιοικητικές τους αρχές;

Καλύπτεις πολλά χρόνια το ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης. Τι θα κρίνει τις επόμενες δημοτικές εκλογές στη
Θεσσαλονίκη;

Ποια τρία ζητήματα αξιολογείτε ως τα σημαντικότερα
για τη Θεσσαλονίκη, ως ανάγκες και προτεραιότητες.
Συγκαταλέγεται σε αυτά και το πολιτικό της προσωπικό;

Η καθημερινότητα! Πιστεύω ακράδαντα πλέον ότι η πλειοψηφία των πολιτών όταν πηγαίνει στην κάλπη για να
ψηφίσει δήμαρχο δεν σκέφτεται τόσο πολύ κομματικά,
αλλά πώς θα βελτιωθεί η εικόνα στη γειτονιά, πώς θα καθαρίσει η πόλη, πώς θα παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά
στις παιδικές χαρές, πώς θα δημιουργηθούν νέα σχολεία
και χώροι άθλησης, πώς θα αυξηθεί το πράσινο, αλλά και
πού θα βρει να παρκάρει.

Οι πολίτες ζητούν προτάσεις, λύσεις και όραμα. Οι Θεσσαλονικείς θέλουμε η πόλη μας να πρωταγωνιστεί. Κι αν
κάποιος δεν το καταφέρνει, τον αλλάζουμε. Και νομίζω
ότι αυτό φάνηκε στις εκλογές του 2019 όταν, σχεδόν, τους
μισούς δημάρχους του νομού οι δημότες τους έστειλαν
...σπίτια τους. Σαν να είπαν: «Δεν μου κάνεις; Ο επόμενος»!

Ο μακροβιότερος υπουργός
Βορείου Ελλάδος
Ο Νικόλαος Μάρτης είναι ο μακροβιότερος Υπουργός Βορείου Ελλάδος.
Γεννήθηκε στη Μουσθένη Καβάλας το 1915 και απεβίωσε το 2013.
Σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ. Το 1951 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Καβάλας με τον Ελληνικό Συναγερμό και επανεκλέχθηκε στην
ίδια περιφέρεια με την ΕΡΕ το 1956, το 1958, το 1961, το 1963 και το
1974 και το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε επίσης υφυπουργός
Εμπορίου (1956-1958) και υπουργός Βιομηχανίας (1958-1961).
Διετέλεσε Υπουργός Βορείου Ελλάδος από το 1974 ως το 1981 αλλά και
γενικός γραμματέας στο ίδιο υπουργείο, την περίοδο 1955-1956.
Τα σκαλιά του Διοικητηρίου τα ανεβηκε πρώτη φορά το 1955 όταν διο-
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Έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα
που διανέμεται δωρεάν

Χρόνο εκλογών έχουμε, είναι ο Μάιος του 2023. Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο τόσο από το βήμα του Συνεδρίου, όσο και στη συνέντευξη που παραχώρησε την
περασμένη Κυριακή στο «Βήμα». Δεδομένου ότι όλα
δείχνουν πως θα πάμε σε διπλές εκλογές, μια κάλπη με απλή αναλογική και μια με το μπόνους των 40
εδρών στο πρώτο κόμμα, ο πρωθυπουργός φαίνεται
πως προσανατολίζεται στο να γίνουν οι εκλογές μετά
το Πάσχα της επόμενης χρονιάς, ελάχιστους μήνες
πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας, ώστε ως το τέλος Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι δεύτερες
εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μετά θα
ακολουθήσουν… τα μπάνια του λαού.

Για μένα νούμερο ένα είναι το κυκλοφοριακό! Δεν μας
αξίζει μία πόλη μποτιλιαρισμένη, μόνο με αστικά του
ΟΑΣΘ. Ακολουθεί η καθαριότητα και ως τρίτο ζήτημα
είναι οι θέσεις εργασίας. Νέα παιδιά, που γεννήθηκαν και
μεγάλωσαν εδώ, εξακολουθούν να την εγκαταλείπουν. Η
Θεσσαλονίκη πρέπει να βρει τρόπους να τα κρατήσει, για
να μην ...γεράσει ακόμη περισσότερο.

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Πολιτική Ανάλυση

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο

ρίστηκε γενικός γραμματέας του Υπουργείου ενώ μετά τις εκλογές του
1974 ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού θέση στην οποία παρέμεινε αδιαλείπτως, στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου
Ράλλη,
Ο Νίκος Μάρτης ήταν στενός φίλος με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο
οποίος τιμούσε τον πολιτικό απο την Καβάλα με την εμπιστοσύνη του.
Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας αφιερώθηκε στο θέμα
της προάσπισης της ελληνικότητας της Μακεδονίας και κορωνίδα του
έργου του ήταν το βιβλίο «Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας», που το 1985 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
Mεταξύ των αναγνωστών και υποστηρικτών του βιβλίου του Νίκου
Μάρτη για την Μακεδονία ήταν και ο Άγιος Παισιος. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Νικόλαου Ζουρνατζόγλου για
τον γέροντα, θεωρούσε τη στήριξη του Αγίου Παϊσίου στο έργο του ως
τη μεγαλύτερη ηθική αμοιβή και δικαίωση του αγώνα του για τη Μακεδονία.
Το αρχείο του Νικολάου Μάρτη, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 1956-1961 παραχωρήθηκε απο τον ίδιο στο Ίδρυμα “Κωνσταντίνος
Καραμανλής”.

Εκδίδεται από την JK Media Group ΟΕ
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και υπεύθυνος ύλης: Γιάννης Μπελενιώτης

Επικοινωνία: Μερκουρίου 1, 54655,
Θεσσαλονίκη, info@jkmedia.gr

Δεν μπορώ να πιστέψω πως υπάρχει κάποιος άλλος
εκλογικός σχεδιασμός στο Μαξίμου και την ίδια ώρα
ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δεσμεύεται τόσες πολλές, προσωπικά και τόσο κατηγορηματικά για την
εξάντληση της τετραετίας. Στην πολιτική βεβαίως
όλα είναι ανοικτά και πιθανά και μπορεί ένα απρόοπτο γεγονός ή μια νέα κρίση να αλλάξει τα δεδομένα
και τους σχεδιασμούς.
Προς την πραγματοποίηση εκλογών με το τέλος της
κυβερνητικής θητείας συνηγορεί και η δήλωση του
πρωθυπουργού πως στόχος είναι μέσα στο καλοκαίρι η χώρα να βγει από την ενισχυμένη εποπτεία και
το επόμενο έτος να αποκτήσει ξανά επενδυτική βαθμίδα για την οποία πρέπει πλέον να ανέβει ένα μόνο
σκαλοπάτι μετά τις αναβαθμίσεις στις αξιολογήσεις
των διεθνών οίκων. Αυτό, αν επιτευχθεί, δημιουργεί
ένα σημαντικό πολιτικό αφήγημα για την ελληνική
κυβέρνηση: η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας
στην πλήρη κανονικότητα, και οι προοπτικές που
αυτή διανοίγει, και μάλιστα εν μέσω διαρκών κρίσεων.
Ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών το κρίνει η
οικονομία αλλά όχι τα μακροοικονομικά στοιχεία
αλλά τα οικονομικά της καθημερινότητας, τα οικο-

νομικά του κάθε νοικοκυριού. Το πεδίο εκεί, παρά
τα σημαντικά νέα μέτρα της κυβέρνησης αναφορικά
με τους λογαριασμούς ρεύματος παραμένει δύσκολο και μάλιστα δίχως να υπάρχει φως στο τούνελ,
ελπίδα πως το ενεργειακό κόστος θα επανέλθει σε
φυσιολογικά επίπεδα. Με βενζίνη στα 2.2 Ευρώ το
λίτρο και πληθωρισμό άνω του 10% δημιουργείται
αναμφίβολα ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την πραγματική οικονομία.
Όσο βεβαίως και να επιμένουν από το Μαξίμου
να μεταδίδουν ότι «οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα
τους», οι πολιτικές συζητήσεις εξακολουθούν να
περιλαμβάνουν και εκλογικά σενάρια και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα κόμματα
λαμβάνουν προεκλογικές θέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ξεκάθαρα το πολιτικό και εκλογικό
διακύβευμα, επιχειρώντας να σπάσει το παλιό δίπολο/δίλημμα μεταξύ δεξιάς-αριστεράς -στο οποίο
αναμένεται να επενδύσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει τα πάλαι ποτέ αντιδεξιά συναισθήματα. Θέλοντας να προσεγγίσει τον κεντρώο
χώρο η ΝΔ θέτει ένα νέο εκλογικό διακύβεμα: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, με στόχο και στις επόμενες
εκλογές να κερδίσει τους ψηφοφόρους του κέντρου
που την υποστήριξαν, προερχόμενοι από το ΚΙΝΑΛ
ή το «Ποτάμι» επί παραδείγματι, ώστε να φύγει από
την διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας.
Το αναβαπτισμένο ΠΑΣΟΚ, μετά τη μεγάλη συμμετοχή των 180.000 σχεδόν ψηφοφόρων στις εκλογές της
Κυριακής που αποφάσισαν την επιστροφή στις ρίζες
του ονόματος και του εμβλήματος του χώρου, προφανώς αυτοπροσδιορίζεται στην πλευρά της «προόδου», στο κυβερνητικό δίλημμα. Η πλευρά της Νέας
Δημοκρατίας όμως, βλέποντας και «επιστροφές»
στο ΠΑΣΟΚ κεντρώων ψηφοφόρων που το 2019 την
είχαν υποστηρίξει, προσπαθεί με τις τακτικές επιθέσεις, να ταυτίσει τη Χαριλάου Τρικούπη με το ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως το κόμμα «επιστρέφει»,

αναζητεί με τον διμέτωπο αγώνα, απέναντι και στην
κυβέρνηση αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί για
λαϊκισμό, να βρει τον ζωτικό του χώρο: σε όσους
δυσαρεστήθηκαν από τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά δεν θεωρούν ως εναλλακτική
λύση τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις είναι
ενθαρρυντικές για το κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης όπως και τα δεδομένα της συμμετοχής
στις εσωκομματικές διαδικασίες. Ως ΠΑΣΟΚ πλέον
θα επιχειρήσει να επαναπατρίσει κεντροαριστερούς
ψηφοφόρους που από το 2012 και κυρίως το 2015
έφυγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το 2019 δεν επέστρεψαν..
Η αυξημένη αυτή συμμετοχή θέτει και ιδιαίτερα
ψηλά τον πήχη για τον Αλέξη Τσίπρα. Με αιχμή το
κόστος της ενέργειας που καλείται να πληρώσει κάθε
νοικοκυριό και επιχείρηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία περιοδεύει όλη
τη χώρα, δίχως επί του παρόντος η αντιπολιτευτική
του τακτική να βρίσκει ευήκοα ώτα στην κοινωνία,
όπως καταδεικνύουν και οι έρευνες: το κυβερνών
κόμμα αρχίζει να φθείρεται, το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται σε ένα σημαντικό διψήφιο ποσοστό πέριξ του
15% αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του. Σε κάθε περίπτωση στις αυριανές εκλογές
για την «αναβάπτιση» του Αλέξη Τσίπρα στην προεδρία του κόμματος έχει μπροστά του έναν πήχη που
θα πρέπει να περάσει: όχι τις 180.000 που ψήφισαν
την περασμένη Κυριακή στις εσωκομματικές εκλογές
για το όνομα και τις τοπικές διοικήσεις του ΠΑΣΟΚ
αλλά τις 270.000 που ψήφισαν στον πρώτο γύρο των
εσωκομματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ.
Στην Κουμουνδούρου θέλουν όπως και να έχει την
υψηλότερη δυνατή συμμετοχή ώστε να την ερμηνεύσουν ως κοινωνικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

“Ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών το κρίνει η οικονομία αλλά όχι τα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά
τα οικονομικά της καθημερινότητας, τα οικονομικά
του κάθε νοικοκυριού. Το πεδίο εκεί, παρά τα σημαντικά νέα μέτρα της κυβέρνησης αναφορικά με τους
λογαριασμούς ρεύματος παραμένει δύσκολο και μάλιστα δίχως να υπάρχει φως στο τούνελ, ελπίδα πως
το ενεργειακό κόστος θα επανέλθει σε φυσιολογικά
επίπεδα. Με βενζίνη στα 2.2 Ευρώ το λίτρο και πληθωρισμό άνω του 10% δημιουργείται αναμφίβολα ένα
ασφυκτικό πλαίσιο για την πραγματική οικονομία.”
3
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Η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο
στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού. Από 200.000 έως
350.000 είναι οι Ελληνoπόντιοι, που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923.

Συνέντευξη

Γιώργος Γεωργαντάς

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνέντευξη στον

Επιμέλεια:

Οι Γενοκτονίες που έχει επιτελέσει η Τουρκία
και το ζωντανό αίτημα για αναγνώριση και «συγγνώμη»

Βαγγέλη
Πλάκα

Γιάννης
Γκουμάκης

Σάββας
Αναστασιάδης

Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης

Βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης,
Προέδρος Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής

Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Αυτήν την ιερή μνήμη της Ποντιακής
Γενοκτονίας τιμούμε και φέτος. Τη
μνήμη των 353.000 και πλέον Ελλήνων
του Πόντου που εξοντώθηκαν από το
1916 έως τα τέλη του 1922 σε ένα από
τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. Σφαγιάσθηκαν, εκτελέστηκαν, βιάστηκαν, υπέστησαν κάθε
είδους κακοποιήσεις. Κι όσοι γλίτωσαν

γνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων
και όρισε τη 19 Μαΐου ως ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού άνοιξε τον δρόμο. Η
αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας
από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2021 κάνει ακόμη πιο ισχυρή
την ελληνική διεκδίκηση για διεθνή
αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Η δοκιμασία που διέρχεται η ανθρωπότητα αυτό το διάστημα, η ρευστή
γεωπολιτική κατάσταση και η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα καθιστούν ακόμη μεγαλύτερη την εθνική
μας υποχρέωση απέναντι στα θύματα
της Γενοκτονίας. Έχουμε υποχρέωση να

Κάθε αναφορά στην Επέτειο της Γενοκτονίας στις μέρες μας είναι ένας
ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Παράλληλα είναι
χρέος μας απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Είναι η σταθερή υπόμνηση
μιας μελανής σελίδας στην Ιστορία μας, μιας θυσίας που παραμένει
αδικαίωτη στην παγκόσμια συνείδηση.

τον αφανισμό ξεριζώθηκαν από την πατρογονική τους εστία, εκτοπίστηκαν,
βίωσαν την προσφυγιά.
Κάθε αναφορά στην Επέτειο της Γενοκτονίας στις μέρες μας είναι ένας
ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των
θυμάτων. Παράλληλα είναι χρέος μας
απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Είναι
η σταθερή υπόμνηση μιας μελανής σελίδας στην Ιστορία μας, μιας θυσίας
που παραμένει αδικαίωτη στην παγκόσμια συνείδηση.
Το πρώτο βήμα που έγινε το 1994, όταν
η Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα ανα4

διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους,
ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον
τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο
παρελθόν, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς
δικαίου που οδηγούν σε εξοντώσεις
πληθυσμών και νέους ξεριζωμούς.
Γι’ αυτό, χωρίς διάθεση εκδικητικότητας αλλά ως οφειλή στις μελλοντικές
γενιές, είναι πιο επιτακτικό από ποτέ το
αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση της
Ποντιακής Γενοκτονίας. Σε έναν αγώνα
που δεν θα σταματήσει παρά μέχρι την
τελική δικαίωση. Γιατί το έγκλημα δεν
έχει ημερομηνία λήξης.

Τα κίνητρα και τις χρηματοδοτήσεις για τον
πρωτογενή τομέα παρουσιάζει ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στην
«Π». Ο Γιώργος Γεωργαντάς τονίζει πως οι Έλληνες αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από
τη νέα ΚΑΠ των 19.3 δισ. Ευρώ ενώ τονίζει πως
οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεπερά-

100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή:
Αντίσταση στη Λήθη

To έγκλημα δεν έχει
ημερομηνία λήξης

Συμπληρώνονται 103 χρόνια από την
19η Μαΐου του 1919, την ημέρα που
ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη
Σαμψούντα στις ακτές της Μαύρης
Θάλασσας και κορύφωσε τη βάναυση
εκστρατεία για τον αφανισμό των Ελλήνων του Πόντου σε μια ζοφερή πορεία
θανάτου.

Δεν θα υπάρξουν ελλείψεις
στην ελληνική αγορά

Πριν από έναν αιώνα θέλησαν να μας
βγάλουν από την Ιστορία. Ο Ελληνισμός του Πόντου, της Μ.Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, μείναμε όρθιοι και περήφανοι, αμετανόητα πεισματάρηδες,
αγωνιστές και προκομμένοι.
Έναν αιώνα μετά, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, η ελληνική Κυβέρνηση όφειλε να καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις και να αναλάβει κεντρικές
πρωτοβουλίες, πανελλαδικής εμβέλειας, έμπρακτης τιμής και σεβασμού στη
Μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού
(Ίωνες, Πόντιοι, Καππαδόκες, Ανατολικοθρακιώτες), με ιδιαίτερη συμβολική
σημασία όπως:
Α. Η δημιουργία Μουσείων του Προσφυγικού Ελληνισμού, στην Αθήνα, στα
Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη Θεσσαλονίκη στο πρώην
στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Δυτική
Θεσσαλονίκη, κιβωτός μνήμης, ιστορίας, πολιτισμού, λαογραφίας των αλησμόνητων πατρίδων.
Β. Η ανακήρυξη ως τόπου ιστορικής
Μνήμης του σημείου αποβίβασης και
προσωρινής εγκατάστασης στην Καλαμαριά (1914-1924) δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από τον Πόντο, τον
Καύκασο, την Κωνσταντινούπολη και
τη Μικρά Ασία. Η παραλιακή ζώνη της
Αρετσούς ονομάστηκε τότε «απολυμαντήρια- λοιμοκαθαρτήρια», εκεί όπου
χάθηκαν χιλιάδες ψυχές από τις ασθένειες και τις κακουχίες.
Τα 353 κεριά που κρατάμε την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου, είναι κεριά Αλήθειας και Αντίστασης στη Λήθη, Οικουμενικού Αιτήματος για την προστασία
κάθε λαού για την ταυτότητα του, την
ιδιοπροσωπία και την αυτοδιάθεσή
του, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε λαού, κάθε ανθρώπου,
προστασίας προοπτικής και μηνύματος προς την ίδια την Τουρκία και τον

σουν τα 2 δισ.
Αναφέρεται στις πολιτικές για αύξηση της παραγωγής ηλιέλαιου, μαλακού σιταριού και καλαμποκιού και διαβεβαιώνει: «τα αποθέματα
είναι τέτοια που μου δίνουν τη δυνατότητα να
σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά».

τουρκικό λαό.
Είναι μήνυμα-αίτημα προς το Θύτη, την
Τουρκία, να αναγνωρίσει -λυτρωτικά
για την ίδια- το πολλαπλό έγκλημα της
Γενοκτονίας, σε βάρος των χριστιανικών λαών της Ανατολής Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων.
Μέσα από τη λύτρωση μιας μεγάλης
συγγνώμης από την πλευρά της Τουρκίας πραγματικά θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να θεμελιώσουμε σχέσεις
στη λατρεμένη Γη του Πόντου, όπως τις
ανιστορεί και τις περιγράφει ο Ομέρ

Μήνυμα Ειρήνης, Φιλίας και Συνεργασίας στέλνει ο ποντιακός
και μικρασιατικός ελληνισμός
απανταχού της Γης με αφορμή
την Ημέρα Μνήμης, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ενότητα και την αποφασιστικότητά
του να υπερασπιστεί τα Δίκαια
της Πατρίδας.

Ασάν στο βιβλίο «Pontos Kulturu» (Ο
Πολιτισμός του Πόντου), «να μπορούν
Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι και Τούρκοι
να ψαρεύουν στις ίδιες θάλασσες, να
μπορούν να ποτίζουν και να σπέρνουν
στα ίδια παρχάρια».
Μήνυμα Ειρήνης, Φιλίας και Συνεργασίας στέλνει ο ποντιακός και μικρασιατικός ελληνισμός απανταχού της Γης με
αφορμή την Ημέρα Μνήμης, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ενότητα και
την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί τα Δίκαια της Πατρίδας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται για 3ο μήνα. Παραμένει η δήλωση σας πως υπάρχει επάρκεια αγαθών; Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δήλωσης
αποθεμάτων;
Η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων είναι συνεχής. Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσαμε οι υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση των αποθεμάτων τους
ανά πέντε ημέρες. Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουμε τι
συμβαίνει σε όλη την επικράτεια και αποτρέπουμε
κάθε προσπάθεια για δημιουργία παράνομων αποθεμάτων με στόχο την κερδοσκοπία.
Η διαδικασία αυτή και οι συνεχείς έλεγχοι, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ομαλής ροής προϊόντων
από εναλλακτικές πηγές εισαγωγής, διασφαλίζουν
την επάρκεια στην ελληνική αγορά. Τα αποθέματα
είναι τέτοια που μου δίνουν τη δυνατότητα να σας
διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά.
Έχετε ζητήσει από την ΕΕ πρόσθετα μέτρα στήριξης. Υπάρχει κάποια εξέλιξη;
Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην ΕΕ. Η
ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που ζήτησαν την ενεργοποίηση του Ταμείου Κρίσεων το
οποίο, επίσης, ζητούμε να ενισχυθεί με περισσότερα
κεφάλαια, πέραν των 500 εκατ. που έχουν εγκριθεί.
Παράλληλα καταθέσαμε προτάσεις που αφορούσαν
τη στήριξη γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων. Αξιοποιούμε και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
κανονισμοί της ΕΕ εντάσσοντας στο καθεστώς των
συνδεδεμένων ενισχύσεων προϊόντα που εισαγάγαμε από Ρωσία και Ουκρανία όπως τον αραβόσιτο και
το μαλακό σιτάρι.
Η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσίες του υπουργείου
βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση με στόχο την
αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για να στηρίξουμε
τους παραγωγούς μας είτε μέσω της ΕΕ είτε μέσω

εθνικών πόρων, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Γιατί η Ελλάδα σε είδη όπως το σιτάρι ή τα
έλαια να είναι εξαρτώμενη από άλλες χώρες
και να μην έχει παραγωγική επάρκεια;
Ένας από τους παράγοντες που συντείνουν στην
παραγωγή ενός προϊόντος είναι και το κλίμα. Το μαλακό σιτάρι είναι γεγονός ότι σε πιο ψυχρά κλίματα
από ό,τι το δικό μας, έχει καλύτερες αποδόσεις. Ανάλογα το καλαμπόκι απαιτεί υγρασία και άρδευση.
Στο σκληρό σιτάρι, το οποίο χρησιμοποιείται για την
παρασκευή ζυμαρικών, έχουμε επάρκεια και κάνουμε εξαγωγές στην Ιταλία. Στο μαλακό σιτάρι και στο
καλαμπόκι, όπως σας είπα, δίνουμε επί πλέον κίνητρα παραγωγής εντάσσοντάς τα στις συνδεδεμένες
ενισχύσεις.
Στο ηλιέλαιο μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Οι κλιματολογικές συνθήκες το ευνοούν.
Πήγα ο ίδιος στον Έβρο, όπου γίνεται η μεγαλύτερη
παραγωγή στην Ελλάδα και μίλησα στους αγρότες.
Με διαβεβαίωσαν ότι θα αυξήσουν την παραγωγή
τους. Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες στην αγορά για όλους τους παραγωγούς.
Προσπαθούμε να έχουμε επάρκεια σε όσο δυνατόν
περισσότερα προϊόντα. Ωστόσο σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, κάθε εξέλιξη σε οποιοδήποτε σημείο
του πλανήτη μπορεί να επηρεάσει πολλαπλώς την
παραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με ποιες πολιτικές μπορούμε να περάσουμε
στην εποχή του παραγωγού-επιχειρηματία;
Προγραμματίζετε κίνητρα και ποια;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρεί τον
πρωτογενή τομέα έναν από τους βασικούς άξονες
ενίσχυσης των αναπτυξιακών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Σε ό,τι αφορά στην αγροτική
παραγωγή η αντίληψή μας στηρίζεται σε μια θεμελιακή αλλαγή σε σχέση με τις πολιτικές του χθες: Να

μεταβούμε από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης και
ταυτόχρονα της ενδυνάμωσης των συνεταιριστικών,
αγροτικών συλλογικών σχημάτων. Πιστεύουμε στην
πολλαπλασιαστική δύναμη της συνένωσης, των πολλών παραγωγών, μαζί.
Το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για
τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα
νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Προς
αυτήν την κατεύθυνση αναπτύσσουμε πολιτικές
δράσεις και λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα της ΕΕ.
Ταυτόχρονα όμως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα,
παρέχουμε κίνητρα, κυρίως στον φορολογικό τομέα,
αλλά και χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις μέσω του
τραπεζικού συστήματος για να καταστήσουμε πιο
ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα.
Αυτήν την περίοδο υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για επιδοτήσεις και στήριξη
αγροτών. Τι ποσά έχουν να περιμένουν το επόμενο διάστημα και για ποιες δράσεις;
Όλοι οι Έλληνες αγρότες μπορούν να επωφεληθούν
από την νέα ΚΑΠ των 19,3 δισ. ευρώ, που αποτελεί
μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ήδη αξιοποιούμε με γοργούς ρυθμούς τους διαθέσιμους πόρους της ΚΑΠ, καθώς έχουμε δρομολογήσει
προσκλήσεις :
520 εκατ. € για τους νέους αγρότες (Κάθε δικαιούχος,
ανάλογα τα μόριά του, θα μπορέσει να εισπράξει μέχρι 40.000 ευρώ)
490 εκατ. € για τους βιοκαλλιεργητές και εκτροφείς
(Έχουν ενταχθεί και οι δενδρώδεις καλλιέργειες και
η μελισσοκομία)
80 εκατ. € για τους Γεωργικούς Συμβούλους (Πρόγραμμα που υλοποιείται για πρώτη φορά)

37 εκατ. € για τα σχέδια βελτίωσης για εξοικονόμηση
ύδατος
180 εκατ. € για σχέδια βελτίωσης
45 εκατ. € για ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή
150 εκατ. € για Απονιτροποίηση των εδαφών
90 εκατ. € για Δάσωση Γεωργικών Γαιών
45 εκατ. € για Ευζωία Ζώων
Παράλληλα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών Θάλασσας (ΕΠΑΛΥΘ) αναμένεται να διατεθούν 510 εκ. € για την περίοδο 20212027 από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να προσθέσουμε
περισσότερα από 2 δισ. € τα οποία αναμένεται να
κινητοποιηθούν από τις δράσεις στο πλαίσιο του
Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη του πρωτογενή
τομέα.
Σε αυτά περιλαμβάνονται:
670 εκ. € για τον Οικονομικό Μετασχηματισμό του
Αγροτικού Τομέα
70 εκ. € για την Υδατοκαλλιέργεια
1,6 δισ. € για το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» - Εθνικό Δίκτυο Άρδευσης
47 εκ. € για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Αγροδιατροφικού Τομέα
Τέλος σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραγωγών από το Ταμείο Μικροπιστώσεων, με 25.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις με την εγγύηση του ΥπΑΑΤ και σε
συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
για έκτακτες ανάγκες.
Τη δυνατότητα λήψης δανείου έως 25.000 ευρώ (μέχρι 31/12/22) χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και
φυσικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης, ύψους 480 εκατ. ευρώ, που λειτουργεί
με την εγγύηση του ΥπΑΑΤ και ελληνικών τραπεζών.
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Συνεντεύξεις από την εκπομπή «Άναψε Φλας»
στον Flash 99,4 παραγωγής MyPortal.gr

Κ. Χρυσόγονος:

Γ. Αμανατίδης:
«Η κυβέρνηση
μεταθέτει το
πρόβλημα από
μήνα σε μήνα»

«Γιατί συμμετείχα στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ»

Για την συμμετοχή του στην εσωκομματική εκλογική του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με
την ιδιότητα του μέλους μίλησε στην
εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής
www.myportal.gr) του ραδιοφωνικού
σταθμού Flash 99,4 fm ο συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής Κώστας
Χρυσόγονος.
Αναφερόμενος στην μαζική συμμετοχή είπε: «Και μόνο η συμμετοχή είναι
φανερό πως υποδηλώνει πως υπάρχει
ζωή στον πλανήτη… ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα
μεγάλο πολιτικό ρεύμα που ξεκινάει
από πολύ παλιά, διότι στην ουσία το
ΠΑΣΟΚ ήταν κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της Ενώσεως Κέντρου, που ήταν
συνέχεια και μετεξέλιξη του κόμματος
Φιλελευθέρων. Μπορεί να συνεχιστεί
και να αποδώσει καρπούς για τη χώρα».
Όπως δήλωσε ο κ. Χρυσόγονος η «χώρα
βρίσκεται σε μια πορεία οικονομικής
παρακμής και δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τροχιά, αν παραμείνουμε σε
παρακμιακές πολιτικές και νοοτροπίες
απαρχαιωμένες».
Στην ερώτηση τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του στην διαδικασία είπε: «Επισημοποιείται η συμμετοχή μου ως μέλους.
Δεν διεκδικώ πολιτικά αξιώματα, ούτε
έχω πολιτικές φιλοδοξίες».

«Δεν έχει σωσμό η κατάσταση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη» δήλωσε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης και πρώην υφυπουργός Γιάννης Αμανατίδης επαναλαμβάνοντας το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες παρά τις αντίθετες δηλώσεις
Μητσοτάκη, μιλώντας στο «Άναψε Φλας» του Flash 99,4 fm.
Ο κ. Αμανατίδης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς την αποτελεσματικότητα του
νέου πακέτου των μέτρων που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση λέγοντας πως:
«Δεν χτυπάει τη ρίζα του προβλήματος. Οι ενισχύσεις είναι πολύ μικρές. Το πηγαίνει
στο «Θα». Μεταθέτει από μήνα σε μήνα το πρόβλημα».
Για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Χρυσόγονος δήλωσε πως θα είναι κατά την
άποψή του «καλύτερος πρωθυπουργός από όσο υπήρξε ο Τσίπρας ή είναι
σήμερα ο Μητσοτάκης. Έχει ουσία, είναι άνθρωπος που θέλει να κάνει μια
καινούρια αρχή για τη χώρα πάνω σε
υγιείς βάσεις». Και συνέχισε: «Γνωριζόμαστε προσωπικά από την εποχή της
ευρωβουλής. Οι θέσεις του και στο δημογραφικό και στα εθνικά ζητήματα με
βρίσκουν απολύτως σύμφωνο για μια
πιο διεκδικητική αντιμετώπιση και απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στους
ευρωπαίους εταίρους μας».

Για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση ο κ. Αμανατίδης σχολίασε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
«χτυπήσει» όπως είπε «καμπανάκια» στην κυβέρνηση αλλά δεν εισακούστηκε. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιλήφθηκε το πρόβλημα αργά και το αντιμετωπίζει αναποτελεσματικά. Τα νοικοκυριά είναι σε απόγνωση», επαναφέροντας τις προτάσεις για αύξηση
του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Για τις αυριανές εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος σημείωσε: «Για εμάς είναι πολιτικό στοίχημα η μαζική συμμετοχή. Να δώσει την θετική
γνώμη για την αλλαγή της πολιτικής. Την ψήφο στον Αλέξη Τσίπρα».

Τσαβλής: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει
τη δημαρχεία Θεσσαλονίκης

Ο κ. Σιμόπουλος συμπλήρωσε πως «Η
πορεία της οικονομίας της χώρας είναι
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Στιγμιότυπα και παρασκήνια
Στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo από τις 6 ως τις 8 Μαΐου, συνολικά συμμετείχαν 2.500 σύνεδροι και
6.000 παρατηρητές από όλη την Ελλάδα, ενώ οι
ομιλητές στις έξι θεματικές ενότητες ξεπέρασαν
τους 270. Αναφορικά με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής: Η συντριπτική πλειοψηφία
των μελών της είναι νεοεκλεγέντα με την ανανέωση του σώματος της ΠΕ να φτάνει το 75%, ενώ
ο μέσος όρος ηλικίας των μελών είναι μειωμένος
κατά 8,5 έτη. Συνολικά στην εκλογική διαδικασία
συμμετείχαν 1.696 σύνεδροι, εκ των οποίων το
30% ψήφισαν μέσω της ψηφιακής κάλπης του
συστήματος «ΖΕΥΣ».
Υπό τους «επικούς» ήχους του 300 Violin
Orchestra του Jorge Quintero ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισήλθε στις 19:20 στο Metropolitan Expo
για την έναρξη του Συνεδρίου και για περισσότερα από πέντε λεπτά χαιρετούσε τους συνέδρους
που από νωρίς είχαν πάρει τη θέση τους στην αίθουσα. Στην πρώτη σειρά θερμή η χειραψία του
με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη
και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
που έφθασε στο Συνέδριο περί τις 19:00.
Το Συνέδριο ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού
σιγής στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του
κόμματος Μαριέττας Γιαννάκου,
Πίσω από το βήμα του συνεδρίου βρίσκονταν
πολλοί νεολαίοι του κόμματος ενώ κυριαρχούσε
το κεντρικό σύνθημα «Δίπλα σε κάθε πολίτη».
Μια από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στο Συνέδριο ήταν και αυτή και της πανελληνίως γνωστής πλέον από τις τηλεοπτικές της
εμφανίσεις, Ματίνας Παγώνη. Η παρουσία της
ενέτεινε και τα σενάρια που θέλουν την πρόεδρο
των γιατρών Αθήνας και Πειραιά να κατεβαίνει
στο στίβο της πολιτικής.

σε καλό δρόμο. Τα χρήματα που βρήκε
η κυβέρνηση για τη στήριξη από την
ενεργειακή κρίση οφείλονται σε αυτή
τη κατάσταση.
Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα Τσίπρα
για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο
«γαλάζιος» βουλευτής εκτίμησε ότι «οι
εκλογές πιστεύω οτι θα γίνουν στη λήξη
της 4αετίας. Η κυβέρνηση μετά από τόσες σοβαρές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει καταφέρνει να είναι όρθια και με
διαφορά οκτώ μονάδων στις δημοσκοπήσεις».

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης εάν ολοκληρωθούν κάποιες συζητήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη
εξέφρασε μέσω της εκπομπής «Άναψε
Φλας» του ραδιοφωνικού σταθμού
Flash 99,4 fm ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ανεξάρτητος
σύμβουλος, Δρόσος Τσαβλής, εκτιμώντας ότι θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.
«Όπως πολλοί συμπολίτες έτσι κι εγώ
ενδιαφέρομαι για τα κοινά της πόλης.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη δημοσκόπηση του myportal.gr για το δήμο
Θεσσαλονίκης ο πρώην πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου είπε: «Η πόλη
δεν είναι ευχαριστημένη από το έργο
της διοίκησης. Αυτό αποτυπώνεται και
στις μετρήσεις. Αυτά όλα είναι κινητήριες δυνάμεις για εμάς να ασχοληθούμε
εντονότερα για να λύσουμε τα προβλήματα» είπε.
Ο κ. Τσαβλής κληθείς να αξιολογήσει το
έργο της παρούσας διοίκησης και του
δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα είπε
πως έχει «αποτύχει». «Η Θεσσαλονίκη
δεν είναι το κέντρο μόνο. Ο πολίτης
στενάζει στις γειτονιές» σημείωσε.
«Δεν έχω εμμονές. Όταν συμφωνώ ψηφίζω στο δημοτικό συμβούλιο. Όπου
όμως διαφωνώ, οφείλω να καταθέσω τη
διαφωνία μου» είπε ο κ. Τσαβλής.

Ενισχυμένη η Θεσσαλονίκης στην ΠΕ της ΝΔ
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες
ψήφους και κατέλαβε την υψηλότερη θέση μεταξύ των νέων
μελών της Πολιτικής Επιτροπής απο τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά κατετάγη στην 6η θέση ενώ τον ακολούθησε ο Γιάννης
Παπαγεωργίου στην 10η.
Σε ότι αφορά τις γυναίκες η Νάντια Καρακώστα και η Μαρία
Σαρηγιαννίδου κατέλαβαν τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των
θεσσαλονικέων, με την 50η και 79η αντίστοιχα.
Από τη Θεσσαλονίκη εκλέχθηκαν συνολικά 25 στελέχη στην
νέα Πολιτική Επιτροπή. Αναλυτικά οι εκ Θεσσαλονίκης είναι:
Ασημακόπουλος Γιώργος με 383 ψήφους, 6η θέση, Παπαγεωργίου Γιάννης (353, 10), Αρβανιτίδου Φανή (354, 11), Καρακώστα Νάντια (270, 50), Γκαζέπης Γιώργος (240, 74), Φωτίου
Κώστας (240, 75), Σαρηγιαννίδου Μαρία (235, 79), Τσομαρίδης Στέλιος (234, 81), Γεωργάκη Χαραυγή-Χριστίνα (231, 83),
Παραμυθιώτης Δανιήλ (224, 92), Μανουσαρίδου Συμέλα (220,
95), Ιωακείμοβιτς Ζήσης (218, 97), Βασιλάκη Όλγα (214, 101),
Τρετζίδης Ανδρέας (214, 103), Σαρδέλης Χαράλαμπος (206,
108), Σταμούλη Κατερίνα (206, 109), Μανωλόπουλος Διονύσης (204, 110), Παπανικολάου Αλκμήνη (197, 118), Ζαβέρκος
Αντώνης (193, 123), Χαμουζάς Κυριάκος (187, 126), Κανέλλου
Βίκυ (185, 126), Παπαγεωργίου Στέφανος (178, 129), Μανδρίνος Αλέξανδρος (158, 141), Παπαδόπουλος Νίκος (158, 142)
και Τσακούμης Γιώργος (158, 143).

Τα μηνύματα Μητσοτάκη…
Η κοινωνική πρόνοια και πολιτική της κυβέρνησης ήταν το πρώτο μήνυμα
του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ όπως άλλωστε υποδήλωνε και το βασικό του
σύνθημα: «Δίπλα σε κάθε πολίτη». Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηριστική ήταν
η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εναρκτήρια ομιλία του: «Ξεδιπλώνουμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης
στην ιστορία αυτού του τόπου», είπε.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, ζήτησε αυτοδυναμία και με οξεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
και στον Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ενώπιον του κομματικού ακροατηρίου, το
διακύβευμα των επόμενων εκλογών: Πρόοδος με ΝΔ ή οπισθοδρόμηση με
ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνω συζητήσεις με εκπροσώπους φορέων. Δεν είναι αυτοσκοπός να διεκδικήσω εγώ την θέση του επικεφαλής.
Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουμε κοινούς προβληματισμούς και στοχεύσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Στρ. Σιμόπουλος:
«Η κυβέρνηση
καταφέρνει να
είναι όρθια»

«Η κρίση είναι εισαγόμενη και προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα χωρίς όμως
να διαταράξουμε τον προϋπολογισμό
της χώρας σε σημείο να έχουμε πάλι
μνημόνια που πλήττουν τους περισσότερο ευάλωτους» απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος
Σιμόπουλος απαντώντας στην κριτική
της αντιπολίτευσης μέσω της εκπομπής
«Άναψε Φλας» του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm.

Παραπολιτικά από το Συνέδριο της ΝΔ
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«Εθνικό στόχο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χώρας από τη
φάση της ενισχυμένης εποπτείας και εντός του 2023 να πετύχουμε την
επενδυτική βαθμίδα», είπε επίσης ρίχνοντας την αυλαία ενός Συνεδρίου
στο οποίο κυριάρχησαν πανηγυρικοί τόνοι και συμμετείχαν σχεδόν 10.000
σύνεδροι και παρατηρητές του κόμματος.

Η βουλευτής Έλενα Ράπτη «έγραψε» πολλά
χιλιόμετρα στο Συνέδριο. Αφενός διότι ήταν
μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και έπρεπε
να βρίσκεται πολλές ώρες στο πάνελ, αφετέρου
διότι στο χώρο του Συνεδρίου λειτουργούσε και
περίπτερο της καμπάνιας που υλοποιεί για το
Συμβούλιο της Ευρώπης «Ένα στα πέντε» κατά
της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Την
δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου μάλιστα το περίπτερο επισκέφθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δραστήριοι» στα τραπεζώματα οι τρεις βουλευτές της Β’ Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Παρασκευής ο Θόδωρος Καράογλου παρέθεσε δείπνο
σε αυτοδιοικητικά στελέχη στον «Καραβίτη» στο
Παγκράτι, το μεσημέρι του Σαββάτου ο Σάββας
Αναστασιάδης και το βράδυ στο Κολωνάκι σε
νεανικό στέκι απηύθυνε κάλεσμα σε κομματικά
στελέχη ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, όπου το παρόν έδωσαν και πολλοί νεολαίοι της ΟΝΝΕΔ.

…και η παρέμβαση Σαμαρά
Σε εσωκομματικό επίπεδο το μόνο ίσως που συζητήθηκε ήταν η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν έδωσε το παρών στην έναρξη του Συνεδρίου λόγω ενός μικρού ατυχήματος. Μίλησε ωστόσο κανονικά το πρωί της Κυριακής και πιάνοντας το σφυγμό ικανού μέρους της
παραδοσιακής κομματικής βάσης, είπε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να γίνει ένα κόμμα που ιδεολογικά να
εκφράζει τους πάντες: «Δεν πρόκειται να γίνουμε Ποτάμι.
Ανοιχτή αγκαλιά σε όλους αλλά να ξέρουμε τι εκφράζουν οι ιδέες μας. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν
υπάρχει». Κράτησε επίσης διακριτικές μεν, διακριτές δε αποστάσεις από χειρισμούς στα εθνικά θέματα λέγοντας πως «στην Ελλάδα υπάρχει το λόμπι του κατευνασμού». Ακόμη περισσότερο όμως
συζητήθηκε η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο μετά από το ίδιο βήμα που θυμήθηκε το 18%
που απέσπασε η ΝΔ τον Μάιο του 2012 με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, το χαμηλότερο ποσοστό στην
ιστορία του κόμματος…
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Το θέμα
Γιάννης
Γκουμάκης
Δημοσιογράφος

Νίκος Παπαιωάννου:

“Η βιβλιοθήκη θα χτιστεί”
Σχετικά με την καταστροφή της βιβλιοθήκης στο Βιολογικό όπου προηγουμένως υπήρχε
κατάληψη εκεί επί 34 χρόνια, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έχουν
ληφθεί για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης αλλά και στο χρονικό καταστροφής των έργων.
«Υπάρχει απόφαση δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων του Πανεπιστημίου, Συγκλήτου
και Κοσμητείας οι οποίες προβλέπουν ότι ο χώρος του παλιού στεκιού στο βιολογικό θα
πρέπει να γίνει η ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το έργο είναι ύψους
προϋπολογισμό 1.320.600 ευρώ και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας επένδυση
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνικό έργο που περιλαμβάνει τη δημιουργία μεγάλου, ενιαίου χώρου βιβλιοθήκης, δύο μεγάλων και μιας μικρής αίθουσας διδασκαλίας και άλλων τεσσάρων μικρότερων χώρων για άλλες χρήσεις,
καθώς και χώρους υγιεινής. Στο προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνεται και η προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού της ενιαίας βιβλιοθήκης. Επομένως είναι ένα έργο πνοής,
ένα έργο καθαρά ακαδημαϊκό, ένα έργο που προάγει την έρευνα, τη γνώση, την καινοτομία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία».

«Η βιβλιοθήκη
στο ΑΠΘ θα γίνει»
Τι δηλώνουν στην «Π» οι Καλαφάτης,
Τζιτζικώστας, Ζέρβας και Καϊτεζίδης

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα
εκεί όπου χτίζεται η βιβλιοθήκη στο βιολογικό: «Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, περίπου στο
τέλος του χρόνου ξεκίνησε το έργο και άρχισε η πρώτη κατεδάφιση με τα γνωστά προβλήματα. Στη συνέχεια, τη Μεγάλη Εβδομάδα αφού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση και η
δημιουργία του ενιαίου αυτού χώρου, ξεκίνησε τη Μεγάλη Δευτέρα η πρώτη φάση του

έργου για να αρχίζει να χτίζεται και να διαμορφώνεται χωροταξικά ο χώρος. Στους υπαλλήλους του εργολάβου όμως δεν τους επετράπη από κάποια ομάδα ατόμων η συνέχιση
του έργου, από κάποιο σημείο και μετά. Ο εργολάβος είχε μηχανήματα στην είσοδο σε
εκείνο το σημείο και ενημέρωσε την αστυνομία για την προστασία του χώρου. Ως όφειλε
η αστυνομία παρενέβη και συνεχίσθηκαν από τη Μεγάλη Τρίτη οι εργασίες. Οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 30 Απριλίου με την παρουσία της αστυνομίας διότι καθημερινά υπήρχε η τάση να παρενοχλούνται οι εργασίες στο χώρο.
Ξαφνικά, τα ξημερώματα της 7ης Μαΐου, μια ομάδα εγκληματικών στοιχείων πραγματοποίησε μια οργανωμένη επιχείρηση καταστροφής του έργου αυτού, διάρρηξης πρώτα του χώρου και καταστροφής του. Στη συνέχεια έγινε η αποτίμηση των ζημιών. Εμείς
ως οφείλουμε ως πρυτανεία, προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Το βράδυ εκείνο
ενημερώθηκε και η Αστυνομία, έγινε από την Πρυτανεία μήνυση κατ’ αγνώστων για διακεκριμένη φθορά και καταστροφή δημόσιας περιουσίας και από την Τρίτη το πρωί ο εργολάβος προβαίνει στην αποκομιδή των μπάζων. Με το που θα τελειώσει αυτό, το έργο
θα συνεχίσει και θα αποκατασταθεί. Θα ξαναγίνει από την αρχή και εν τέλει η βιβλιοθήκη
θα χτιστεί».
Αναφορικά με δημοσίευμα στο οποίο υπήρχε ο ισχυρισμός ότι ο Πρύτανης είχε ζητήσει
από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνο Σκούμα, να μην είναι μέσα στον
χώρο αστυνομικοί, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε πως δεν επικοινώνησε με το στρατηγό
Σκούμα καθόλου κατά τη διάρκεια της Παρασκευής μέχρι το Σάββατο το πρωί. «Δεν είχα
καμία επικοινωνία με τον κ. Σκούμα. Το επιχειρησιακό σχέδιο ανήκει ολοκληρωτικά στην
αστυνομία και εμένα δεν είναι η θέση μου να κρίνω δημοσιογραφικές πληροφορίες»,
ξεκαθάρισε ο Πρύτανης, ο οποίος επίσης τόνισε πως δεν έχει πληροφορίες για το αν και
το πότε θα αναλάβει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία καθήκοντα στο ΑΠΘ.

Την αποφασιστικότητα του ΑΠΘ να κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη στο Βιολογικό,
εκεί όπου για 34 χρόνια υπήρχε μια κατάληψη, τονίζει μέσα απο την “Π” σε αποκλειστικές του δηλώσεις ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας, Νίκος Παπαϊωάννου.
Ο ΥΜΑΘ Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στην “Π” ξεκαθαρίζει πως οι κυβερνητικές
πρωτοβουλίες για ένα ασφαλές πανεπιστήμιο δεν σταματούν και θα συνεχιστούν.
Τη στήριξής τους στον Πρύτανη με δηλώσεις τους στην “Π” εκφράζουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ενώ και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας τονίζει την ανάγκη για “πανεπιστήμια ασφαλή και «ανοιχτά», χωρίς βία, χωρίς βανδαλισμούς, χωρίς ακρότητες. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογικό, είναι ζήτημα δημοκρατίας, εν τέλει ζήτημα παιδείας».
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου των πρυτανικών εκλογών του 2019, βασική μου τοποθέτηση σε όλες τις επαφές μου με συναδέλφους ήταν η εμπέδωση της ασφάλειας μέσα
στους πανεπιστημιακούς χώρους. Παράλληλα είχα πει και συνεχίζω να το λέω ότι η ομελέτα για να γίνει χρειάζεται και τηγάνι και σπάσιμο αυγών. Επίσης σταθερή μου άποψη
είναι ότι οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους αλλά οι άνθρωποι τις θέσεις, με βάση τις
αρχές και τις αξίες που υπηρετούν.

Στήριξη στον Πρύτανη

Επομένως ήμουν δεσμευμένος απέναντι στους συναδέλφους να ξεκινήσει μία διαδικασία έτσι ώστε να εμπεδωθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια εντός του πανεπιστημιακού
χώρου προς την κατεύθυνση αυτή. Για την απομάκρυνση από το campus όλων των παρανόμων στοιχείων, έμπορων ναρκωτικών ή οποιουδήποτε άλλου. Από τις πρώτες μέρες,
δόθηκε εντολή και μετά δε την 10η βραδινή, όλες οι περιμετρικές πόρτες στο Αριστοτέλειο, να παραμένουν κλειστές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε υπάλληλος σεκιούριτι ο οποίος, ναι μεν, δεν
ζητούσε αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος μπαίνει, αλλά τουλάχιστον μπορούσε να διακρίνει, έστω και φυσιογνωμικά τον όποιον είχε άλλου είδους δράση στο πανεπιστήμιο.
Παράλληλα ενισχύθηκαν οι περιπολίες των ατόμων της ομάδας Ασφάλειας εντός του
Πανεπιστημίου και τους δόθηκε και η δυνατότητα με μηχανάκια, για ακόμη μεγαλύτερη
ταχύτητα, να μπορούν να εντοπίζουν τις έκνομες ενέργειες», υπογράμμισε ο Πρύτανης
μιλώντας στην “Π” λίγο πριν την έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ η οποία
ομόφωνα διατράνωσε τη βούλησή της να κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη εκεί που επί 34
χρόνια υπήρχε η κατάληψη.
“Τα μέλη της Συγκλήτου ομόφωνα καταδικάζουν την εγκληματική επίθεση, η οποία συνιστά βάναυση προσβολή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και στον Έλληνα φορολογούμενο, που χρηματοδοτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ζητούν δε την ανεύρεση και τιμωρία
των δραστών. Στηρίζουν τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες στις οποίες προέβησαν
οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου από τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Μαΐου για
την τέλεση αυτών των πράξεων και αναμένουν από το Κράτος Δικαίου να μεριμνήσει
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ώστε καμία αξιόποινη πράξη στον χώρο του Πανεπιστημίου να μη μείνει ατιμώρητη.
Καταδικάζει επίσης ομόφωνα τις σημερινές επιθέσεις και φθορές τόσο στη ΣΘΕ όσο και
στο κτίριο διοίκησης.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επιβεβαιώνει τη σθεναρή και αταλάντευτη αποφασιστικότητά
της για την ολοκλήρωση του έργου και την απόδοσή του στα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας, βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο.
Αποφασίστηκε δε ομόφωνα πως οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών θα ξεκινήσουν
άμεσα τις επόμενες μέρες. Οι βάρβαρες και αντιδημοκρατικές ενέργειες όλων αυτών των
ομάδων στρέφονται συνειδητά εναντίον του δημόσιου πανεπιστημίου, του μόνου που
έχει ο ελληνικός λαός. Επιδιώκουν να καθορίσουν τις χρήσεις του δημόσιου χώρου και
να επιβάλουν τον δικό τους νόμο ή αλλιώς να διαλύσουν ό,τι δεν μπορούν να ελέγξουν,
μετατρέποντας κάθε τόσο το ΑΠΘ σε χώρο συγκρούσεων”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στo
ψήφισμα.

Ο δρόμος που χάραξε η κυβέρνηση -εισάγοντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις και
θεσμούς- για την αποκατάσταση της
ασφάλειας στα Πανεπιστήμιά μας και την
εμπέδωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
δεν ανακόπτεται και δεν σταματά. Το στέκι
των καταληψιών στο ΑΠΘ, όσο κι αν τους
βόλεψε για 34 χρόνια, θα γίνει βιβλιοθήκη όποιοι κι αν αντιδρούν, όσο κι αν αντιδρούν, ξεκαθαρίζει σε δήλωση του στην
‘Π’, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης
«Στηρίζουμε τις προσπάθειες των πρυτανικών Αρχών, του πρύτανη του ΑΠΘ,
των διδασκόντων και των φοιτητών. Υπηρετούμε την ελευθερία στη γνώση, στην
έρευνα, στο δικαίωμα του φοιτητή να έχει
στη διάθεσή του μια βιβλιοθήκη γνώσης
και όχι μια αποθήκη αναιμίας. Ήμουν, είμαι και θα είμαι κατά της βίας, από όπου κι
αν προέρχεται».
Ανάλογη είναι και η δήλωση του Περιφε-

ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα αναφορικά με τις δράσεις
του Πρύτανη: «Η συνεργασία που έχουμε
ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ είναι ιδιαίτερα στενή
και εποικοδομητική, με εμφανή και μετρήσιμα αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο,
τους φοιτητές και τους ερευνητές, αλλά
και για τον τόπο μας, την κοινωνία και την
τοπική οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας στηρίζουμε τις ενέργειες του Πρύτανη του ΑΠΘ
και για ένα ανοιχτό, εξωστρεφές και ασφαλές Πανεπιστήμιο, στο οποίο οι καθηγητές,
οι φοιτητές και οι ερευνητές επιτελούν το
διδακτικό και επιστημονικό τους έργο και
ταυτόχρονα εκφράζουν ελεύθερα, χωρίς
φόβο τις ιδέες και τις απόψεις τους. Θέλουμε Πανεπιστήμια που βρίσκονται μέσα
στην κοινωνία, σύγχρονα και ανοιχτά, στα
οποία δεν έχουν θέση οι παραβατικές συμπεριφορές, ο εκφοβισμός και η ανασφάλεια, αλλά αποτελούν σημεία αναφοράς
και προόδου, στα οποία αναπτύσσονται
νέες ιδέες, παράγεται έρευνα και νέα γνώ-

ση και δίνεται χώρος έκφρασης και δημιουργίας στους νέους ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.
«Τα ζητήματα φύλαξης και ομαλής λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της
πατρίδας μας πρέπει να επιλυθούν άμεσα.
Συνιστούν μια διαρκή εκκρεμότητα από το
παρελθόν και εγκλωβίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα σ’ έναν δημόσιο διάλογο
για θέματα, που άλλες χώρες έχουν αφήσει
πίσω τους», επισημαίνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που φιλοξενεί μεγάλα πανεπιστήμια, έχει μεγάλο
αριθμό φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών
και εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι κρίμα όλος αυτός ο πλούτος, η περιουσία του
ελληνικού λαού, το ανθρώπινο δυναμικό
να παραμένει δέσμια μιας συζήτησης, που
θα έπρεπε να είναι ξεπερασμένη. Όλοι θέλουμε πανεπιστήμια σύγχρονα, με υποδομές, με κανόνες, με επαρκή χρηματοδότηση. Πανεπιστήμια ασφαλή και «ανοιχτά»,
χωρίς βία, χωρίς βανδαλισμούς, χωρίς
ακρότητες. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογικό,

είναι ζήτημα δημοκρατίας, εν τέλει ζήτημα
παιδείας», τονίζει.
«Αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο μας θλίβουν όλους είναι η μάχη
του εκσυγχρονισμού και το καινούργιο
απέναντι στα παλιά κατεστημένα τα προβληματικά που κρατούν δέσμια τα ελληνικά πανεπιστήμια», ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος
Πυλαίας – Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζιδης.
«Στη μάχη για το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο θεωρούμε ότι πρωταγωνιστεί ο
πρύτανης Νίκος Παπαϊωάννου τον οποίο
τον στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, όχι μόνο
εγώ αλλά όλοι οι δήμαρχοι της Κεντρικής
Μακεδονίας και έχουμε πάρει και αποφάσεις σχετικές. Πιστεύουμε ότι το σύγχρονο
ελληνικό πανεπιστήμιο θα είναι κυψέλη
για τη γνώση, τη μάθηση και τον πολιτισμό. Τα όσα γίνονται εκεί χαρακτηρίζουν
τις προηγούμενες κακές πρακτικές πρέπει
να πάρουν ένα τέλος. Το ζητά το ελληνικό
πανεπιστήμιο, το έχει ανάγκη η ελληνική
κοινωνία».
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Συνέντευξη

Διαμαντής Λιάμας

Δήμαρχος Βόλβης

Συνέντευξη στην
Ελένη
Ζέρβα

Η πολιτεία να στηρίξει τους Δήμους
απέναντι στο ενεργειακό κόστος
Δώδεκα χρόνια στο τιμόνι του δήμου Βόλβης
και δηλώνει ακούραστος εργάτης, που θα συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο του. Ο Διαμαντής Λιάμας έδωσε έμφαση στον τουρισμό
της περιοχής και δικαιώθηκε, γεγονός που τον
ωθεί στο επόμενο βήμα το οποίο εστιάζεται
στην καθιέρωση του Δήμου Βόλβης ως τουριστικό προορισμό όλο τον χρόνο. Μιλώντας
στην «Π», για την ενεργειακή κρίση, που έχει

Από το 2010 Δήμαρχος Βόλβης. Αντιμετωπίσατε και οικονομική κρίση και πανδημία. Πόσο
επηρέασαν την ανάπτυξη του Δήμου σας;
Σίγουρα οι δυο αυτές κρίσεις άφησαν το αρνητικό
αποτύπωμα τους σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και φυσικά και στον δήμο μας. Πρέπει όμως να
πούμε ότι δεν επηρεαστήκαμε όσο πολλές άλλες
περιοχές της χώρας. Αφενός στην πανδημία είχαμε
την ευτυχία να μην έχουμε μεγάλες εξάρσεις στους
οικισμούς μας.
Αφετέρου η υπερδεκαετής κρίση επηρέασε δραματικά το εισόδημα των πολιτών, ωστόσο ο τουρισμός, η
δικιά μας «βαριά βιομηχανία» δεν κατέγραψε μεγάλη πτώση. Κι αυτό οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος μας, όπως
είναι η εγκάρδια φιλοξενία, οι ανταγωνιστικές τιμές,
οι ιδιαίτεροι δεσμοί και η εγγύτητα μας με βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία). Αυτά τα
χαρακτηριστικά αναδείχθηκαν από ένα στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης το οποίο εκπονήσαμε και εφαρμόσαμε με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια.
Σε ποιους βασικούς πυλώνες στηρίζετε την
πολιτική σας;
Το τριπλό σύνθημα της δημοτικής μας παράταξης
«γνώση, συνέπεια αλληλεγγύη» συνοψίζει το πλαίσιο της πολιτικής μας. Έχουμε πλέον τη γνώση του
τι απαιτεί η ανάπτυξη του τόπου μας και την εμπειρία να το διεκδικήσουμε. Διαθέτουμε συνέπεια στη
διατήρηση των αρχών μας, όπως είναι η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η διάδοση του
πολιτισμού.
Σημαντικότερο όλων είναι η κοινωνική αλληλεγγύη,
μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών και παροχών, προς

τους αδύναμους και τους έχοντες ανάγκη βοήθεια.
Το υψηλό αίσθημα εθελοντισμού των κατοίκων του
δήμου Βόλβης, αποτελεί κίνητρο για εμάς, ώστε να
δίνουμε όλη την ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση.
Ο τουρισμός φαίνεται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Δήμου Βόλβης.
Ποιος είναι ο απολογισμός που έχετε να παρουσιάσετε σ’ αυτό το κομμάτι;
Αναμφισβήτητα είναι θετικός ο απολογισμός του δήμου Βόλβης στον τουριστικό τομέα. Αυτή την άκρως
επιτυχημένη συλλογική προσπάθεια την πιστοποιούν οι χιλιάδες Έλληνες και ξένοι παραθεριστές, που
προτιμούν –κυρίως- τις ακτές μας σε ολοένα και αυξανόμενους αριθμούς κάθε χρόνο. Ο δήμος Βόλβης
αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό του
νομού Θεσσαλονίκης και από τους μεγαλύτερους
παραθεριστικούς πόλους έλξης στη Βόρεια Ελλάδα.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο, καθώς η επιτυχία έγκειται
σε ένα μακρόπνοο και ολοκληρωμένο στρατηγικό
σχέδιο που εκπόνησαν επαγγελματίες και ήδη υλοποιείται.
Μεταξύ άλλων, έχουμε αυτοτελή παρουσία μαζί με
τις ενώσεις καταλυμάτων σε όλες τις μεγάλες τουριστικές διεθνείς εκθέσεις της περιοχής μας επί σειρά
ετών, δημιουργήσαμε τουριστικά έντυπα σε επτά
γλώσσες, εκδώσαμε δίγλωσσο τουριστικό χάρτη του
δήμου και σχηματίσαμε στρατηγικές συνεργασίες
και αδελφοποιήσεις σε γειτονικά κράτη.
Μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι 8 «Γαλάζιες
Σημαίες» στολίζουν τις ακτές της Ασπροβάλτας, των
Νέων Βρασνών και του Σταυρού, επίτευγμα που διατηρήσαμε για επτά συνεχή χρόνια, καθιστώντας
μας  6ο δήμο σε αριθμό «Γαλάζιων Σημαιών» στην
ηπειρωτική Ελλάδα και 2ο (μετά τον δήμο Βόλου)
αν εξαιρεθεί η Χαλκιδική.Δεν σταματάμε εδώ καθώς
στους επόμενους στόχους μας είναι η ανάδειξη της

πλήξει όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και όλους
τους δήμους της χώρας, υποστήριξε ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για τους
δήμους και τους οργανισμούς τους.
Τέλος κάνει σαφές ότι θα ζητήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου, στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς θεωρεί
ηθικό χρέος να συνεχίσει να αγωνίζεται για
τον τόπο του.

“Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να στρέψει το βλέμμα της
και προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μετά τις ελαφρύνσεις για τους πολίτες που ανακοίνωσε, μέτρο κοινωνικά επωφελές, είναι η στιγμή να υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τους δήμους και τους οργανισμούς τους.”
λίμνης Βόλβης ως οικοτουριστικού προορισμού και
η μετατροπή μας σε 12μηνου προορισμού αναψυχής
για τους κατοίκους των γειτονικών μας μεγαλουπόλεων (Θεσσαλονίκης, Σερρών, κ.ά.).
Κάνοντας την αυτοκριτική σας, σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε;
Χωρίς αδιάκοπη εργασία, συλλογική προσπάθεια,
ήθος και εντιμότητα, δεν μπορεί να πετύχει το έργο
για την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών. Κινητήριος μοχλός είναι η άδολη αγάπη για την πατρίδα
σου και τους κατοίκους της. Και λάθη θα γίνουν και
απογοητεύσεις θα υπάρξουν, κυρίως σε ότι έχει να
κάνει με την επαφή μας με τη γραφειοκρατία.
Ο δήμος Βόλβης, με την μεγάλη έκταση και τον σχετικά μικρό πληθυσμό του, έχει επιτύχει σημαντικές
πρωτιές πανελλαδικά, όπως οι ψηφιακές παροχές
στους δημότες του, η εγκατάσταση λαμπτήρων led
στον φωτισμό όλων των οικισμών, το πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης των 4 ειδών κ.ά. Ωστόσο,
πρέπει να γνωρίζεις ότι ποτέ δεν επαναπαύεσαι στον
καθημερινό αγώνα να συμβάλεις στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και για τις επόμενες γενιές.
Κατά πόσο έχουν ανατρέψει τον προϋπολογισμό του Δήμου σας οι αυξήσεις στην ενέργεια;

Είναι γεγονός ότι σηκώνουμε δυσβάστακτα βάρη
λόγω των υπέρογκων αυξήσεων του ενεργειακού κόστους, που δυναμιτίζει ειδικότερα τη λειτουργία των
κοινωφελών μας οργανισμών, όπως είναι η δημοτική
επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να στρέψει το βλέμμα της
και προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μετά τις ελαφρύνσεις για τους πολίτες που ανακοίνωσε, μέτρο
κοινωνικά επωφελές, είναι η στιγμή να υπάρξουν
πρωτοβουλίες και για τους δήμους και τους οργανισμούς τους. Έχουμε το ευτύχημα στον δήμο Βόλβης
να γλυτώνουμε το μεγάλο κόστος από την αύξηση
της κιλοβατώρας στον οδοφωτισμό μας, μέσω της
τοποθέτησης των νέων led φωτιστικών, που εξοικονομούν σημαντικό ποσοστό ενέργειας.
Κύριε Δήμαρχε, θα θέλατε να συνεχίσετε στο
τιμόνι του Δήμου Βόλβης;
Είναι μεγάλη η τιμή να έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις στους συνδημότες σου με όλες σου τις δυνάμεις και τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για
την εκτίμησή τους. Θεωρώ ότι διαθέτω ακόμα ορμή,
δύναμη και αποφασιστικότητα να βοηθήσω τον
τόπο μου και είναι ηθικό χρέος να αγωνιστώ γι αυτό.
Μαζί με τους συνεργάτες μου στη δημοτική αρχή, θα
ζητήσουμε να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας.
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Τα χρηστικά της οικονομίας

με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή

Συντάξεις Ιουνίου 2022:
Πότε θα καταβληθούν, οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Με point system η επιδότηση ηλεκτρικών
συσκευών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr

- Την Πέμπτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) καθώς και
συνταξιούχοι τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ και υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (μισθωτών).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», που αφορά σε επιδότηση
ηλεκτρικών συσκευών, πρόκειται να ανοίξει στο gov.gr τον Ιούνιο. Στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης
αναμένεται να ενταχθούν 350.000 νοικοκυριά και αφορά την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και πιο συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών με νέα.

- Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) και
Δημόσιο που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν, ενώ η επιδότηση θα κυμανθεί από 35% έως
50% ανάλογα με το εισόδημα του επιδοτούμενου. Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι εάν η συμμετοχή είναι
μεγάλη και οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000, η κυβέρνηση θα αναζητήσει επιπλέον πόρους ώστε και οι
υπόλοιποι να μπορέσουν να αλλάξουν τις συσκευές τους.

- Την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) και
Δημόσιο που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
- Στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Πώς θα τρέξει το πρόγραμμα
Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» θα λειτουργήσει με
point system που θα έχει ο κάθε ωφελούμενος, για να αντικαταστήσει έως και τρεις συσκευές με έκπτωση
από 35% έως 50%.
Tο ποιος θα παίρνει τη μικρή και τη μεγάλη επιδότηση, θα εξαρτάται από εισοδηματικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης αναμένεται να έχουν τα ευάλωτα νοικοκυριά,
οι οικογένειες με ΑΜΕΑ, οι μονογονεϊκές και οι πολύτεκνες οικογένειες.

ΕΝΦΙΑ 2022:
Τι άλλαξε φέτος – Οι ημερομηνίες πληρωμής
Φέτος υπάρχουν αλλαγές στα εκκαθαριστικά, καθώς θα παρέχεται πλήρης εικόνα για
τη διαφορά που προκύπτει μετά τις μειώσεις και τις προσαυξήσεις του φόρου.
Τα ποσά του φόρου θα πρέπει να πληρωθούν σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη
δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2022 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
Αναλυτικά, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των δόσεων έχει ως εξής:
• πρώτη δόση στις 31/05/2022

Αυτά είναι τα χρήματα της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών
Ενδεικτικά, τα ποσά του εκπτωτικού κουπονιού, σε πραγματικές τιμές, υπολογίζονται ως εξής:
• Air-condition: 300 ευρώ
• Ψυγεία: 300 ευρώ
• Καταψύκτης: 150 ευρώ
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το τελικό ποσό που θα προκύπτει, θα εξαρτάται από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που θα έχει η κάθε συσκευή και φυσικά το κόστος της.
Υπενθυμίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιδότηση:
• πλυντήρια ρούχων
• πλυντήρια πιάτων
• ηλεκτρικές κουζίνες
Πώς κάνετε αίτηση για επιδότηση συσκευών
Θα χρειαστεί να έχετε τα εξής δύο στοιχεία: Κωδικούς Taxisnet, ΑΦΜ

• δεύτερη δόση στις 30/06/2022
• τρίτη δόση στις 31/07/2022
• τέταρτη δόση στις 31/08/2022
• πέμπτη δόση στις 30/09/2022
• έκτη δόση στις 31/10/2022
• έβδομη δόση στις 30/11/2022
• όγδοη δόση στις 31/12/2022
• ένατη δόση στις 31/01/2023
• δέκατη δόση στις 28/02/2023
Όπως όλα τα τελευταία χρόνια τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν μόνο ηλεκτρονικά, άρα
οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς του TAXIS στην πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για το φετινό λογαριασμό του φόρου.
Αναλυτικά τα βήματα για την έκδοση του εκκαθαριστικού:
• Ο κάθε φορολογούμενος μπαίνει στην αρχική σελίδα της ΑΑΔΕ.
• Κάνει “κλικ” στην επιλογή «Πολίτες».
• Κάνει “κλικ” στην επιλογή «Ακίνητα».
• Κατεβαίνει στην επιλογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»
• Ανοίγει τη σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Βάζει τους κωδικούς Taxisnet και μπαίνει
στην εφαρμογή.
• Επιλέγει το έτος 2022 και βλέπει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022.
Πώς θα πληρωθεί ο φόρος
Ο φόρος μπορεί να πληρωθεί με βάση το νέο προγραμματισμό που έχει φτιάξει το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε έως και 10 δόσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου.
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Έρχεται μείωση εισφορών κατά
μισή μονάδα από την 1η Ιουνίου
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά», επισήμανε
τρεις σημαντικές αλλαγές που προωθούνται:
1ον Την επανεκκίνηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πρώην ΟΑΕΔ, με την ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών προς εργαζόμενους και ανέργους αλλά και την εφαρμογή νέας στεγαστικής πολιτικής
2ον Την υιοθέτηση νέας λογικής για την καταβολή επιδομάτων με στόχο την στήριξη όσων πραγματικά
έχουν ανάγκη, θέτοντας εισοδηματικά κριτήρια για την λήψη παροχών και ωφελημάτων μέσω της ΔΥΠΑ.
Όσον αφορά πλέον το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας και συνεχίζει να καταβάλλεται
κατά 50% εφόσον ο άνεργος βρει εργασία, ενώ διακόπτεται σε περίπτωση που αρνηθεί τρεις φορές θέση
εργασίας και διαγράφεται από το μητρώο της ΔΥΠΑ.
3ον Την εκ βάθρων αλλαγή των προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα «πιάνουν τόπο»
τα χρήματα των φορολογούμενων και να σταματήσουν να δίνονται δισ. ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Ο υπουργός Εργασίας τόνισε, ότι πρέπει να βελτιωθεί το διαπιστωμένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα στον
τομέα των δεξιοτήτων και να λυθεί το φαινομενικά «παράδοξο», η ανεργία (αν και μειούμενη…) να κινείται
σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα να υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν.

Αντώνης
Σαουλίδης
Δημοτικός Σύμβουλος,
Νεάπολης - Συκεών
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Επανεκκίνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ με στόχο την
αλλαγή συσχετισμών
Πολυπληθής για μία ακόμα φορά η διαδικασία ανάδειξης κομματικών οργάνων και συνέδρων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, γεγονός σημαντικό και
αξιομνημόνευτο που φανερώνει την αγκύρωση του κόμματος στην ελληνική κοινωνία. Οι αριθμοί πάντοτε λένε την αλήθεια και οι
180.000 περίπου πολίτες που πήγαν στην κάλπη είναι αριθμός ευθέως συγκρίσιμος και αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν των άλλων
δύο μεγάλων κομμάτων – και αυτό έχει την αξία του.
Η επαναφορά του ιστορικού συμβόλου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, του πράσινου ήλιου, είναι ένδειξη όχι μιας απλής νοσταλγίας, ούτε μόνον
ισχυρών συναισθηματικών δεσμών – που και αυτοί είναι απαραίτητοι στην πολιτική. Είναι κυρίως μια έμμεση εντολή, ένα αίτημα
που μένει να διαμορφωθεί σε κυβερνητική πρόταση για τον τόπο. Είναι το διαρκές αίτημα μέρους του ελληνικού λαού που δεν
εκφράζεται από τον σημερινό δικομματισμό χαμηλών οριζόντων και επιζητά μια πρόταση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόταση που εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ οφείλουμε τάχιστα να διαμορφώσουμε.
Οι βασικοί άξονες της πρότασης αυτής αντανακλούν τις διαχρονικές αξίες της παράταξής μας όπως αυτές διαμορφώθηκαν σον
ιστορικό χρόνο. Εκσυγχρονισμός και κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι πυλώνες, που τολμώ να πω ότι η δική μας παράταξη υπηρέτησε
με μεγαλύτερη επιτυχία όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
Σήμερα όμως οι προκλήσεις για την Ελλάδα είναι συγκεκριμένες –γενικόλογες αναφορές δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό
πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας, γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν πάντοτε και φιλοδοξεί να ξαναγίνει δύναμη πλειοψηφική. Ζητά να
αναλάβει ξανά τις τύχες τις χώρας μέσα από μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συμφωνία. Το γεγονός πως σήκωσε το τεράστιο
βάρος της διάσωσης της χώρας, άντεξε και τώρα επανέρχεται σημαίνει πως απαντά σε ένα βασικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας.
Η πρότασή μας
πρέπει να διαρθρωθεί γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις. Πρώτα ασφάλεια και άμυνα. Είμαστε ένα κόμμα πατριωτικό που υπερασπίζεται την ειρήνη αλλά και την εθνική κυριαρχία, χωρίς εκπτώσεις. Δεύτερο, βελτίωση του δημογραφικού προφίλ της χώρας μας.
Είναι ζήτημα επιβίωσης η αντιστροφή της πορείας και αυτό περνά μέσα από ενεργές πολιτικές στήριξης της μητρότητας και της
οικογενειακής ζωής. Τρίτο, οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα πρέπει να βρει τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας λαμβάνοντας υπόψη της διαφαινόμενες αλλαγές. Παραγωγική ανασυγκρότηση, μείωση εμπορικών
ελλειμμάτων, ανταγωνιστικότητα και αύξηση εξαγωγών – αυτά προϋποθέτουν μεταρρυθμίσεις σε κράτος και οικονομία. Τέταρτο,
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Στόχος μας ένα σύγχρονο, στοχευμένο και αποδοτικό κοινωνικό κράτος που θα βασίζεται σε
στέρεα οικονομικά και θα ενισχύει όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό μεταφράζεται σε κοινωνική ασφάλιση και ποιοτικό σύστημα υγείας – έγινε περισσότερο εμφανές μέσα στην πανδημία. Εδώ το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει αντικειμενικό ιστορικοπολιτικό πλεονέκτημα
γιατί είναι η παράταξη που το οραματίστηκε, το δημιούργησε, το ενίσχυσε και το πιστεύει. Είναι ένα πεδίο συγκροτητικής σημασίας
για την προοδευτική παράταξη. Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στις υποδομές καθώς η δεκαετής κρίση έχει δημιουργήσει ένα
τεράστιο κενό – υποδομές μέσα από την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για να κλείσει το χάσμα και να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Και βέβαια όλα αυτά αφορούν και την Θεσσαλονίκη η οποία έχει τα δικά της διακριτά προβλήματα και εδώ το ΠΑ.ΣΟ.Κ οφείλει να
δώσει βαρύτητα καθώς μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας.
Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα τεθούν στο συνέδριο που έρχεται. Εκεί στόχος μας είναι να μετασχηματιστούν τα αιτήματα σε
πρόγραμμα, τα προβλήματα σε λύσεις και να εκφραστεί σε πρώτη φάση ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ασφυκτιά
μέσα ανάμεσα στη στείρα αντιπαράθεση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν καταλάβει ότι οι συσχετισμοί έτσι όπως διαμορφώθηκαν την
προηγούμενη δεκαετία δεν μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στον 21ο αιώνα

Βασίλης
Γεωργιάδης
Προέδρος Οικονομικού
Επιμελητηρίου/Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας

Εθνικό σχέδιο για ενέργεια – «ανάσα»
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η ανακοίνωση ενός νέου και ιδιαίτερα γενναιόδωρου πακέτου μέτρων
ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτών τις τελευταίες μέρες. Η
συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εξακολουθεί να πιέζει προς τα πάνω το κόστος ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
απειλώντας την ευημερία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε και περιέγραψε ο πρωθυπουργός είναι απαραίτητα και αναγκαία, καθώς αφενός έρχονται να διορθώσουν τις αδικίες που έχουν συντελεστεί εις βάρος των καταναλωτών ενέργειας τους τελευταίους μήνες, αφετέρου θα συμβάλουν
αποφασιστικά στο να μην επηρεαστεί σημαντικά η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας εν όψει της θερινής – τουριστικής περιόδου,
αλλά και του χειμώνα που θα ακολουθήσει. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του Κυριάκου Μητσοτάκη «η μεσαία τάξη δεν μπορεί
να πληρώσει την παγκόσμια οικονομική κρίση», καθώς συμπυκνώνει σε μία σειρά το πνεύμα του εθνικού σχεδίου που ανακοινώθηκε. Η κυβέρνηση καλείται να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι ισορροπίας τους επόμενους μήνες. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι
δαπανηρά, θα εξαντλήσουν τον όποιο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο αυτή τη στιγμή, αλλά από την άλλη κρίνονται απαραίτητα,
καθώς είναι επιτακτικό να θωρακιστεί η οικονομική δραστηριότητα και να συντηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική που υφίσταται.
Έπειτα από 10 και πλέον έτη οικονομικής κρίσης αλλά και δύο έτη πανδημίας, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι η
επιστροφή σε ύφεση, λουκέτα, εκτίναξη ανεργίας, καταστάσεις που βιώσαμε στο μεδούλι μας τα τελευταία χρόνια και πρέπει πλέον
να αφήσουμε οριστικά πίσω μας.
Το σχέδιο που ανακοινώθηκε αν και εθνικό, έρχεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας και απαιτεί
ευρωπαϊκή λύση μακροπρόθεσμα. Η ΕΕ δυστυχώς έχει φανεί κατώτερη των περιστάσεων αναφορικά με τη χάραξη ενεργειακής
πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και τη διαχείριση της κρίσης μετά την έναρξη του πολέμου. Η περίοδος της πανδημίας
έδειξε ότι η ΕΕ μπορεί να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά όταν απειλείται, πράγμα που έγινε σαφές με τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντίθετα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίστοιχη απάντηση στην ενεργειακή κρίση μέσω της δημιουργίας ενός
ευρωπαϊκού μηχανισμού για τα κράτη μέλη, γεγονός που έχει στηλιτεύσει και ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το
εθνικό πρόγραμμα στήριξης «προλαβαίνει» την αργοκίνητη, γραφειοκρατική μηχανή της ΕΕ, στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις και
νοικοκυριά άμεσα, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση και ενίσχυση.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες ότι η παρούσα κρίση δεν είναι εθνική και πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και
«σωτήρες». Τους τελευταίους μάλιστα ο ελληνικός λαός τους πλήρωσε πολύ ακριβά όσες φορές τους εμπιστεύτηκε. Οφείλουν οι
συμπολίτες μας να κλείσουν τα αυτιά τους στους λαϊκιστές, ειδικά τη στιγμή που οι τελευταίοι αποτελούν μέρος του προβλήματος
και όχι της λύσης. Η πρόσδεση της χώρας στο άρμα της Ρωσίας και η ενεργειακή της εξάρτηση από την τελευταία πρόκειται για
εκφρασμένη στρατηγική της κυβέρνησης Σύριζα την περίοδο 2015-2019. Εκφρασμένη επίσης αποτελεί και η αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ
στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενταγμένη φυσικά σε μία στρεβλή περί οικολογίας άποψη και οπτική. Αλήθεια
πόσο αναβαθμισμένη θα ήταν η ενεργειακή θέση της χώρας σήμερα, αν οι ΑΠΕ παρουσίαζαν μεγαλύτερη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα; Αν την περίοδο 2015-2019 δεν είχε επικρατήσει το δόγμα «ελεύθερα βουνά από αιολικά»; Ας αναλογιστούμε όμως
και την πρόσφατη κρίση πανδημίας και τις προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπισή της. Τα
μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας ήταν πάντα λίγα και ανεπαρκή για τον Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση αντιπρότεινε μέτρα με μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος. Θα πρέπει να νιώθουμε μάλλον
τυχεροί που η επίθεση Ρωσίας στην Ουκρανία βρήκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση
ο δημοσιονομικός χώρος θα είχε ήδη αναλωθεί την περίοδο της πανδημίας και η έλευση της ενεργειακής κρίσης θα έβρισκε την
Ελλάδα οικονομικά ανοχύρωτη, αδύναμη να λάβει μέτρα στήριξης.
Η ρεαλιστική προσέγγιση, οι κοστολογημένες προτάσεις στο μέτρο του εφικτού και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας
αποτελούν μονόδρομο το προσεχές διάστημα. Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, έρχεται αντιμέτωπη με δυσάρεστες καταστάσεις και διλήμματα, τα οποία διαρκώς θα κλιμακώνονται όσο καθυστερεί μια κοινή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή
προσέγγιση. Τα μέτρα της κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει κεντρικά η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία καλείται να διαφυλάξει την ευρωπαϊκή οικονομική, πολιτική και κοινωνική συνοχή. Να υπερασπιστεί εμπράκτως το
μεταπολεμικό status quo απέναντι στους εκφραστές του αναθεωρητισμού.

Ένα νέο είδος ακτιβισμού:
Η περίπτωση του οικονομικού ακτιβισμού
Ο Οικονομικός ακτιβισμός δεν είναι κάτι καινούργιο ωστόσο τα τελευταία χρόνια όπως παρουσιάζει και το παρακάτω γράφημα
οι παρεμβάσεις ομάδων μετόχων, fundsκλπ έχει αυξηθεί χάρη στο διαδίκτυο και στην κινητοποίηση πολιτών. Η συζήτηση δε έγινε
ακόμη πιο επίκαιρη με την εξαγορά του Twitter από τον Elion Musk.
Γιατί όμως οι παρεμβάσεις αυτές κερδίζουν σε δημοσιότητα και είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ότι στο παρελθόν; Η απάντηση έγκειται στη δύναμη του διαδικτύου που μπορεί να πολλαπλασιάζει τους αποδέκτες ενός μηνύματος αλλά και τον αντίκτυπο
αυτού ανατρέποντας πολλές από τις βεβαιότητες τους παρελθόντος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αμερικανικής εταιρείας
Gamestop που απέκτησε ξαφνικά παγκόσμια φήμη και χρηματιστηριακή αξία 10,3 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες. Η άνοδος
της χρηματιστηριακής αξίας της παλαιότερης αλυσίδα λιανικής πώλησης video games ήταν απόρροια ενός οικονομικού διαδικτυακού ακτιβισμού που στόχο είχε να πλήξει funds τα οποία επένδυσαν με την πρακτική της ανοιχτής πώλησης στην ραγδαία πτώση
της μετοχής της εταιρείας.Μεγάλα κερδοσκοπικά funds και επώνυμοι επενδυτές είχαν επενδύσει εκατομμύρια κατά της Gamestop
στο Χρηματιστήριο με την πρακτική της ανοιχτής πώλησης αναμένοντας να αποκομίσουν τεράστια κέρδη με την πτώση της μετοχής.
Πάνω από 2,2 εκατομμύρια χρήστες μέσω της μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας Reddit συντονίστηκαν με σκοπό να αποτρέψουν
την κίνηση αυτή. Χιλιάδες συναλλαγές μικρής αξίας με την χρήση εφαρμογών, όπως το Robinhood και eToro είχαν σαν αποτέλεσμα
η μετοχή της Gamestop νααπογειωθεί κατά 822% και δεκάδες επενδυτές και χρηματιστηριακά κεφάλαια να βρεθούν σε δύσκολη
θέση, κατεγράφοντας σημαντικές απώλειες εξαιτίας των επιλογών τους. Την προσπάθεια αυτή ενίσχυσε και ο Έλον Μάσκ δίνοντας
ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην μετοχή της GameStop.Αποτέλεσμα ήταν να ανασταλεί η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία από έναν
ανεξάρτητο και μέχρι τότε μη υπολογίσιμο παράγοντα, τη δύναμη των δικτύων, φυσικών και ψηφιακών.

Νίκος
Παναγιώτου
Αν. Καθηγητής Τμήματος
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Α.Π.Θ

Πηγή: Insightia 2022

O διαδικτυακός οικονομικός ακτιβισμός αποτελεί μια σημαντική υπόμνηση για τη δύναμη του διαδικτύου και το ρόλο
της επικοινωνίας στην οικονομία. Ένα ανώνυμο πλήθος
ενεργών πολιτών μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών
παρεμβαίνουν καταλυτικά. Η γενιά του Robinhood» από την
ομώνυμη εφαρμογή) αλλάζει τους όρους και περιορίζει την
ανεξέλεγκτη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία. Η προσέγγιση
αυτή όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν τεχνολογικό ντετερμινισμό, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτάχυναν,
ενίσχυσαν τη βούληση μιας ομάδας ενεργών πολιτών χωρίς
την οποία κινητοποίηση και αποφασιστικότητα τίποτα δεν
θα γινόταν.
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Συμεών
Διαμαντίδης
CEO ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ
& Οικονομικός Επόπτης ΣΕΒΕ

Γιάννης
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
τις δηλώσεις του Κυριάκου για την «πραγματική στήριξη στον εργαζόμενο των 713
ευρώ».

Πρωτομαγιά
Ούτε φέτος την Πρωτομαγιά λοιπόν θα
άνοιγε το εξοχικό στην Κασσάνδρα. Δύο
χρόνια ο ιός και τώρα το ρεύμα που είχε
φτάσει στον Θεό τον κρατούσαν μακριά
από τον επίγειο παράδεισό του. Δεν οργιζόταν, περισσότερο βάραινε από τη ματαίωση. Ίσως ήταν πλέον μεγάλος για να
αγανακτήσει. Σε ποιον άλλωστε να προσωποποιούσε την ευθύνη για την πανδημία
που μας έκλεισε όλους μέσα ή για την τιμή
της ενέργειας που είχε εκτοξευθεί με τον
πόλεμο στην Ουκρανία;
Καταλάβαινε ότι η κυβέρνηση ανοιγόκλεινε την αγορά για να μπορέσει να μαζέψει
λίγους φόρους και ότι οι πάροχοι ενέργειας κερδοσκοπούσαν με αφορμή τον πόλε-

μο, όμως ήξερε πλέον ότι κανένας Μητσοτάκης δεν μπορούσε να αλλάξει τη ροή της
ιστορίας ή της οικονομίας. Για αυτό και
έβρισκε παιδιάστικες τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντα και τα κέρδη που
τάχα προστάτευε ο Κυριάκος.
Πρωί Πρωτομαγιάς και ο Περικλής προσπαθούσε να ξεγελάσει τον εαυτό του που
έχανε την πρωινή δροσιά παρέα με τον
ελληνικό του στη βεράντα του εξοχικού
του, ξεκοκαλίζοντας με σταθερό τέμπο την
εφημερίδα του στο στενό μπαλκόνι της Πέτρου Συνδίκα. Ήξερε ότι η εφημερίδα που
από πάντα προτιμούσε στήριζε ανοιχτά τη
Νέα Δημοκρατία, για αυτό και δεν στάθηκε
στο δισέλιδο με το κυβερνητικό έργο και

Έμοιαζαν τόσο ξένες στα χείλη του αυτές
οι δηλώσεις που οι σίγουρα ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοί του επέμεναν να του
γράφουν. Προχώρησε στη στήλη που φιλοξενούσε τις δηλώσεις Τσίπρα και εκεί
στάθηκε με μεγαλύτερη προσοχή: «Θυμόμαστε τους αγώνες της εργατικής τάξης
για τη χειραφέτησή της. Για μια κοινωνία
δικαιοσύνης, στην οποία ο άνθρωπος θα
είναι πάνω από τα κέρδη. Για τον σοσιαλισμό ως απάντηση στη βαρβαρότητα».
Μπορεί να μην ήταν το ίδιο ακριβά πληρωμένοι οι λογογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όμως
αυτά που διάβαζε τον ενοχλούσαν το ίδιο.
Ευφάνταστες ατάκες για μπαλκόνια και
κομματικά ακροατήρια που αρέσκονταν
να ακούνε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, εκ
των οποίων ο δικός τους ήταν «ο κόσμος
του καλού».
Του έμοιαζε προσβλητικό να απευθύνονται με τσιτάτα σε έναν κόσμο που ένοιωθε όλο και πιο έντονα την οριστική
ματαίωση. Κάποτε είχε πιστέψει στην ενσυναίσθηση του Τσίπρα, τώρα έμοιαζε να
είναι τόσο χάρτινος.

Γύρισε με αγωνία τη σελίδα για να διαβάσει τα νέα για τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
Το ρεπορτάζ πληροφορούσε ότι ο νέος
πρόεδρος θα πήγαινε στην Καισαριανή,
σε μια κίνηση που θα συνέδεε τον μαρτυρικό θάνατο των αγωνιστών της Αντίστασης κατά των Γερμανών με τις ανάγκες του
σήμερα. Το αγαπημένο ΠΑΣΟΚ της νιότης
του κέρδιζε και πάλι τη μάχη των συμβολισμών.
Όμως ένιωθε πως υπήρχε κάτι περισσότερο στα λόγια του Ανδρουλάκη που έλειπε
από αυτά του Τσίπρα: η συνειδητοποίηση
ότι μια δίκαιη διεκδίκηση μπορεί να έχει
και όρια. «Σήμερα τιμούμε τους αγώνες
των εργαζομένων για αξιοπρεπείς μισθούς, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας», διάβαζε στη δήλωση του νέου αρχηγού. Η μετριοπάθεια που κρύβει η λέξη
«αξιοπρέπεια» ταίριαζε στην εμπειρία της
ηλικίας του Περικλή, ταίριαζε ίσως και
στην εποχή της ματαίωσης. Σήκωσε το κεφάλι του προς το τέρμα του δρόμου, προς
τη θάλασσα που διακρινόταν στο βάθος.
Δεν ήταν πια καιρός για όνειρα και μεγάλα λόγια. Η ζωή του θα συνεχιζόταν εκεί,
στην οδό Συνδίκα.

Επιχειρήσεις και κοινωνία
απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις
Στο παρελθόν περιοδικά κάθε 20-25 χρόνια η ανθρωπότητα βίωνε μια δύσκολη εποχή
που την ονομάζαμε κρίση και ξέραμε ότι αργά η γρήγορα θα βγαίναμε απ’ αυτή. Και
ξανά με αισιοδοξία η ανθρωπότητα εξελίσσονταν, προχωρούσε η ανάπτυξη και καλυτέρευε η ζωή των ανθρώπων.
Εδώ και δύο χρόνια αυτό το «σύνηθες» περιοδικό φαινόμενο, έπαψε να ισχύει. Δεν
μιλάμε πλέον για κρίση, αλλά για πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Τα γεγονότα που βιώνουμε είναι συνταρακτικά. Πλέον οι κρίσεις που
βιώνουμε απειλούν τον δυτικό τρόπο ζωής, που έχουμε υιοθετήσει και σαν Έλληνες.
Αυτό όμως το φαινόμενο της αβεβαιότητας λόγω των πολλαπλών κρίσεων, άρχισε να
εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ακόμα και στις μεγάλες και ανεπτυγμένες χώρες της
δύσης, που μέχρι σήμερα ενέπνεαν μια σιγουριά και σταθερότητα για τους πολίτες της.
Η παγκοσμιοποίηση, που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν προτεραιότητα, σιγά-σιγά
χάνει έδαφος. Ενώ οι συνηθισμένες κρίσεις ήταν κρίσεις πολέμων, οικονομικές και
υγειονομικές, τώρα προσθέτουμε και κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις κοινωνικής απόστασης, μεγάλης ακρίβειας, κρίσεις ασφάλειας του πολίτη, απειλή επισιτιστικής κρίσης
κλπ παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η ανθρωπότητα σε όλους τους τομείς.
Η Ευρώπη τελικά δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων και πελαγοδρομεί στην πολύ αργή λήψη αποφάσεων, που θα βοηθούσαν τους πολίτες σ’
αυτή την δύσκολη περίοδο. Έχει αφήσει το κάθε κράτος να αποφασίζει πως μπορεί να
βοηθήσει τους πολίτες του με όποιον τρόπο κρίνει αναγκαίο, ενώ εφάρμοσε κυρώσεις
κεντρικά, που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες μέλη της.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα, εξαιτίας όλων αυτών των κρίσεων, για αυτό
και είναι πολύ θετική και σωστή η πρόσφατη απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης να

Γιάννης
Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος Msc,
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Συνέδριο ΝΔ: Συνεχίζοντας με την ίδια
προσήλωση και αποφασιστικότητα

Είναι, πραγματικά, ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς την εναρκτήρια ομιλία του
Πρωθυπουργού στο 14ο Συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα την
προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό, διότι,
σε σύντομο χώρο συμπυκνώθηκαν όλα τα
επιτεύγματα της τριετούς κυβερνητικής
θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
Αν αναλογιστούμε πως η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί τρεις κρίσεις (τουρκική προκλητικότητα, πανδημία, ενεργειακή
κρίση) τότε η σημασία αυτών που πετύχαμε δεδομένων των συνθηκών είναι ακόμη
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μεγαλύτερη.
Αν σταθούμε, για παράδειγμα, στην οικονομία θα διαπιστώσουμε πως αφενός η
κυβέρνηση διέθεσε και συνεχίζει να διαθέτει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τη
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και
αφετέρου υλοποιεί ένα γενναίο πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων. Το κορυφαίο παράδειγμα είναι η μεσοσταθμική μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά περίπου 30%. Και όλα αυτά τα
πετυχαίνουμε με την Ελλάδα να βρίσκεται
ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα, με
τα επιτόκια δανεισμού μας να μειώνονται
συνεχώς και με το να αποπληρώνουμε

“Αν σταθούμε, για παράδειγμα, στην οικονομία θα διαπιστώσουμε πως αφενός η κυβέρνηση διέθεσε και συνεχίζει να διαθέτει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και αφετέρου υλοποιεί ένα γενναίο πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων. Το κορυφαίο παράδειγμα είναι η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά περίπου 30%”

ολοκληρωτικά το Δ.Ν.Τ. δύο χρόνια νωρίτερα. Αναντίλεκτα, αυτές οι δημοσιονομικές και οικονομικές επιδόσεις είναι καρπός σκληρής δουλειάς, μεθοδικότητας και
προσήλωσης, οι οποίες δεν πρέπει να διαταραχτούν κατά τους λοιπούς μήνες της
κυβερνητικής θητείας.
Το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας συμπυκνώνεται στο σύνθημα του συνεδρίου:
δίπλα σε κάθε πολίτη. Και είναι ένα σύνθημα που το κόμμα μας κερδίζει ως σήμερα.
Αυτό το αποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, η
εμπιστοσύνη των πολιτών και η απτή βελτίωση της καθημερινότητάς τους σε μία
σειρά από τομείς. Φυσικά, πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα.
           
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τους αντιπάλους της. Ενώ
ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει στη θεωρία πως

βρίσκεται δίπλα στους πιο αδύναμους
στην πράξη έκανε ελάχιστα να για τους βοηθήσει. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία,
που συχνά δαιμονοποιείται από τους αντιπάλους της ως νεοφιλελεύθερη, όχι μόνο
συνεχίζει να στηρίζει τους αδυνάμους
αλλά βελτιώνει τη θέση της μεσαίας τάξης.
Ισορροπεί δηλαδή τα συμφέροντα όλων
των κοινωνικών ομάδων με σχεδιασμό και
προνοητικότητα και, κυρίως, χωρίς μεγαλόστομες διακηρύξεις και χωρίς να διακατέχεται από αυταπάτες.
Το τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας θα είναι, αναμφίβολα, επίσης γεμάτο
προκλήσεις. Ο Πρόεδρος του κόμματος, ο
γραμματέας, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας οργανωτικού και όλα τα κομματικά
στελέχη θα δώσουν μάχη όχι για να εξυπηρετήσουν την Νέα Δημοκρατία αλλά για
την Ελλάδα. 	

“Δεν μιλάμε πλέον για κρίση, αλλά για πολλαπλές
κρίσεις ταυτόχρονα σε όλες τις εκφράσεις της ζωής.
Τα γεγονότα που βιώνουμε είναι συνταρακτικά. Πλέον οι κρίσεις που βιώνουμε απειλούν τον δυτικό τρόπο ζωής, που έχουμε υιοθετήσει και σαν Έλληνες.”
επιδοτήσει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας , των καυσίμων κλπ. για όλους
αυτούς που πλήττονται από την κρίση της ενέργειας.
Στην Ελλάδα έχουμε ένα παραπάνω μεγάλο πρόβλημα αυτό της γειτνίασης με την
Τουρκία. Αυτό βέβαια είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ χειρότερο, γι’ αυτό και ήταν απόλυτα σωστή η απόφαση της
κυβέρνησης για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την αγορά νέου εξοπλισμού.
Για όλα τα παραπάνω επικρατεί στην κοινωνία μια μεγάλη απαισιοδοξία για το άμεσο
μέλλον. Ακόμη και τα όποια θετικά γεγονότα δεν προλαβαίνουν να διαχυθούν στην
κοινωνία, γιατί το κλίμα είναι τέτοιο που τα καταβροχθίζει.
Στο κόσμο των επιχειρήσεων καλούνται οι επιχειρηματίες να επιλύσουν κάθε μέρα
πολλά προβλήματα διαφορετικής φύσεως. Από την άλλη πρέπει για να προχωρήσει η
κοινωνία και να αισιοδοξούμε ότι θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα και θα βαδίσουμε επιτέλους σε μια καλλίτερη κοινωνία ειδικά για τους νέους της πατρίδας μας.
Υπάρχουν σημάδια αισιοδοξίας μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση ,όπως τα
πολύ ενθαρρυντικά σημάδια του τουρισμού που ήδη φαίνονται για το 2022, η ανάπτυξη, που ψαλιδίζεται μεν, αλλά συνεχίζει να υπάρχει, το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις από εξωτερικό και το εσωτερικό. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ που αναμένονται , οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης , η μεγάλη αύξηση των
εξαγωγών που συνεχίζεται κλπ. θα δώσουν μια μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και επιμονή απ όλους μας σε αυτές τις δύσκολές συνθήκες,
για να ξανακάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη και ποιο βιώσιμη.

Μιλτιάδης
Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου,
Νομική Σχολή ΑΠΘ

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την
Ελλάδα με αφορμή τον ρωσικό
αναθεωρητισμό

Ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει το Κρεμλίνο στην Ουκρανία είναι έναμόνο μέρος
της ευρύτερης εικόνας που θα διαμορφωθεί, εφόσον η απόφαση της εισβολής φέρει τα
επιθυμητά αποτελέσματα για τον ρώσο Πρόεδρο. Όπως φαίνεται από την επεκτατική
ρητορική που υιοθετεί το Κρεμλίνο, ο ρωσικός αναθεωρητισμός δεν περιορίζεται στην
ουκρανική επικράτεια. Αντίθετα, μάλλον θέτει ως πρότυπο τη μεγάλη αυτοκρατορική
Ρωσία, στο πλαίσιο της οποίας οι επιμέρους εθνικισμοί επισκιάζονται από τον τύπο
του νεο-αυτοκρατορικού πατριωτισμού που καλλιεργείται ιδεολογικά και προπαγανδίζεται συστηματικά. Με άλλα λόγια, η ευόδωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
οδηγεί στον ραγδαίο μετασχηματισμό του διεθνούς συστήματος, ουσιαστικά σε μια
νέα ψυχροπολεμική «αντι-παγκοσμιοποιημένη» τάξη πραγμάτων, που θα διαμορφώσει καινούργια σύνορα με αφετηρία τις ιδεολογικές, πολιτισμικές και εμπορικές διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα κληθεί να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Δύσης.
Αναπόφευκτα, ο ρωσικός αναθεωρητισμός αναγκάζει την Αθήνα να επανεξετάσει την
ειδική σχέση με την Μόσχα την οποία καλλιέργησε και ανάπτυξε ικανοποιητικά μετά
τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Φυσιολογικά, λοιπόν, θα ορθωθούν εμπόδια στη ρωσική επιρροή στην ελληνική επικράτεια.
Επιπλέον, ίσως δημιουργηθούν συνθήκες αποξένωσης για τους ελληνικής καταγωγής
πληθυσμούς στον ρωσικό χώρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ενδεχομένως η Αθήνα
θα πρέπει να διαχειριστεί μια πιεστική κατάσταση παλινόστησης, η οποία όμως θα
μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα στη λογική ενός αντίστροφου braindrainκαι
της συγκράτησης της δημογραφικής συρρίκνωσης.
Την ίδια στιγμή, η ρωσική επιθετικότητα αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα τη σημασία της Θράκης και ακόμη περισσότερο του Έβρου και
της Αλεξανδρούπολης. Η ακριτική πόλη εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό και ενεργειακό
κόμβο που εξυπηρετεί τόσο την ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ. Ο κάθετος οδικός άξονας που
θα ενώνει τη Βαλτική με το Αιγαίο καταλήγει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και
την μετατρέπει σε βασική πύλη εισόδου όχι μόνο προς τη βαλκανική ενδοχώρα, αλλά
ακόμη παραπέρα, διευκολύνοντας έτσι την εφοδιαστική αλυσίδα και την πύκνωση
των χερσαίων διεθνών μεταφορών, και τη δυνατότητα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ να μεταφέρουν στρατιωτικές δυνάμεις στις περιοχές που σύντομα θα αποτελέσουν τα νέα
σύνορα έντασης που επιχειρεί να αναστήσει η Μόσχα. Με άλλα λόγια, η Αλεξανδρούπολη διεκδικεί να γίνει αναλογικά ότι είναι η Σούδα για την Ανατολική Μεσόγειο και
τη Μέση Ανατολή, και ακόμη περισσότερο, καθώς διαθέτει κρίσιμες ενεργειακές και
εμπορικές προοπτικές.
Προφανώς, η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης αφαιρεί αρκετούς πόντους από τη
γεωπολιτική σπουδαιότητα των Στενών. Όπως ακριβώς ο ερντογανικός μαξιμαλισμός
οδηγεί στην τουρκική αυτο-απομόνωση σε σχέση με την ενεργειακή αρχιτεκτονική
στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι και τα «παιχνίδια» με τη Σύμβαση του Μοντρέ για το
καθεστώς των Στενών και η πολιτική επιλογή του να ακροβατήσει μεταξύ Κιέβου και
Μόσχας απομειώνει την αξιοπιστία της Άγκυρας εντός του ΝΑΤΟ και ενισχύει την εναλλακτική που προσφέρει η Αλεξανδρούπολη ως πύλη εισόδου στην Ανατολική Ευρώπη.
Επομένως, στην περίπτωση ενός νέου ψυχρού πολέμου, η Αθήνα καλείται να υιοθετήσει ξεκάθαρη στάση απέναντι στη Μόσχα, και να ταυτίσει τον τουρκικό με τον ρωσικό
αναθεωρητισμό. Πιθανότατα, στο μέλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ερντογανική Τουρκία που θα ακολουθήσει τον δρόμο που επιλέγει η πουτινική Ρωσία, εφόσον
τα ρωσικά στρατεύματα καταφέρουν να κάμψουν την ουκρανική αντίσταση. Η προοπτική της κριμαιοποίησης των κατεχόμενων στην Κύπρο, και η Γαλάζια Πατρίδα και τα
σύνορα της καρδιάς που αντιστοιχούν στο στρατηγικό βάθος που αναζητά η Άγκυρα
εκτός των συνόρων της είναι η προαναγγελία των τετελεσμένων που θα επιδιωχθούν
σε έναν νέο κόσμο, πολιτικά άκαμπτο, ιδεολογικά πολωμένο και με σκλήρυνση των
συνόρων, καθώς η στρατιωτική ένταση δεν θα περιορίζεται σε θερμά επεισόδια, αλλά
θα απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα σε πολιτικό, διπλωματικό και
στρατιωτικό επίπεδο.
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∆ΕΠΑ Εµπορίας Α.Ε.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη
Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, με δράσεις που υποστηρίζουν την ενεργειακή
μετάβαση. Ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία ESG στη στρατηγική μας, συμβάλλουμε στην κοινωνία,
βελτιώνουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους και τους εταίρους
μας. Με ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη
ενεργειακή επιχείρηση με στόχο τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα.

ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ:

Μείωση
26,4%

Μείωση 5%

στην κατανάλωση ενέργειας

στις εκπομπές ρύπων

809 ώρες

εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

Iσότητα

μεταξύ των φύλων: 168 εργαζόμενοι

86 άνδρες - 82 γυναίκες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.

Αύξηση 220,7%

στην ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Στήριξη

δημόσιας υγείας και κοινωνίας

€662,3 χιλ.

