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Σκέψεις για τα τρία χρόνια
κυβέρνησης Μητσοτάκη
Παρά τις διαρκείς δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, κυβερνητικοί παράγοντες, κόμματα και βουλευτές, παράγοντες της αγοράς το προεξοφλούν: η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική
και οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
Η χώρα βαδίζει σε ένα προεκλογικό σκηνικό με τους αρχηγούς
των κομμάτων να εργάζονται ήδη πάνω στην κατάρτιση των
ψηφοδελτίων αλλά και να πραγματοποιούν περιοδείες ανά τη
χώρα, προεκλογικού στυλ και χαρακτήρα.
Η ακρίβεια και τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην κορωνίδα

της πολιτικής αντιπαράθεσης ενώ τα κόμματα σκιαγραφούν ήδη
το πολιτικό/εκλογικό διακύβευμα που θέτουν.

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Ενόψει ΔΕΘ και δεδομένης της εκτίμησης πως οι κάλπες μπορεί να στηθούν το φθινόπωρο, αναμένεται να παραμείνουν σε
ετοιμότητα το καλοκαίρι και οι μηχανισμοί των κομμάτων στη
Θεσσαλονίκη. Τις δραστηριότητες που προγραμματίζουν, σε
πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο, παρουσιάζουν στην «Π» ο
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης
Ιωακείμοβιτς, ο συντονιστής της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Αμπατζάς και ο διευθυντής της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας.

Γιάννης Παπαγεωργίου

Οι πανελλαδικές, η δημόσια παιδεία
και η αστυνομία στα Πανεπιστήμια

Αισιόδοξα τα μηνύματα
για το ελληνικό ΑΕΠ

Σίμος Διαμαντίδης
Συνέντευξη:

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει μέσα από την «Π» την νέα υποψηφιότητά του στις εκλογές του Οκτωβρίου του ’23 για να διεκδικήσει την
επανεκλογή του στο δημαρχιακό θώκο. Ένας καθαρά άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, παρουσιάζει επίσης τις προτεραιότητες και τους στόχους του για
το Δήμο.

Συνέντευξη:

Σοφία Ζαχαράκη:

«Ο τουρισμός
αντέχει παρά
τις δυσκολίες»
Τις πρώτες (θετικές) ενδείξεις από την αρχή της τουριστικής περιόδου
μεταφέρει μέσα από την «Π» η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε κάνει γνωστό το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Θεσσαλονίκη και υπογραμμίζει την άνοδο της κρουαζιέρας στην πόλη. Η
κα. Ζαχαράκη, παρουσιάζει τις αγορές-στόχους και τα μηνύματα της
τουριστικής καμπάνιας και στέλνει το μήνυμα πως παρά τις νέες δυσκολίες, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει και πάλι την αντοχή του.

Η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη
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Οι μέδουσες, το χταπόδι και η γαλοπούλα
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Συνέντευξη

H επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την περασμένη
εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη έστειλε πολλά μηνύματα και ήρθε ως επιστέγασμα δύο σημαντικών εξελίξεων για τα θέματα που αφορούν την περιοχή: την παράδοση του «ορφανού» χιλιομέτρου στην Ποτίδαια Χαλκιδικής
και την έκδοση του ΦΕΚ με το Προεδρικό Διάταγμα για την κατασκευή του
νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και την ανάπλαση της πέριξ περιοχής.
Το κυβερνητικό έργο στη Θεσσαλονίκη προχωράει και αυτό αποτυπώνεται στο Μετρό, τη σύνδεση της 6ης προβλήτας με ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό,
την ανάπλαση του χώρου του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά», τις
διαδικασίες για την κατασκευή της Fly Over ανατολικής περιφερειακής
οδού. Σε έναν «απολογισμό» θα προσέθετα και την δραστική βελτίωση

των συνθηκών μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία με την αύξηση του
στόλου του ΟΑΣΘ.
Όμως η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ετών για τη Θεσσαλονίκη
είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις πάνω στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας και η δημιουργία σταδιακά των προοπτικών ενός hub καινοτομίας
με επίκεντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Pfizer, η Delloite, η Cisco
όχι μόνο ήρθαν στην Θεσσαλονίκη αλλά διευρύνουν τις επενδύσεις τους.
Πλέον αναμένεται και η Deutsche Telecom που επέλεξε την πόλη μας να
μεταφέρει τις δραστηριότητες που διέκοψε στην Ουκρανία λόγω του πολέμου.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο «έργο» στη Θεσσαλονίκη και η σημαντικότερη
παρακαταθήκη για το μέλλον.

Bάσω Λυκουρίνου

Δημοσιογράφος TV100

«Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κάνει ακόμη
‘Check In’ μια σοβαρή αστική συγκοινωνία»
Σε βλέπουμε/ακούμε/διαβάζουμε;
Τη φετινή τηλεοπτική χρονιά με βλέπετε καθημερινά στις
14.00, στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και την
εκπομπή «Check in στα γεγονότα».
Εκεί θα βρίσκομαι μέχρι την 1η Ιουλίου οπότε και ολοκληρώνεται το χειμερινό πρόγραμμα της TV100.
Ποιο ήταν το ρεπορτάζ που θυμάσαι πιο έντονα, σε
επηρέασε περισσότερο στην εκπομπή την τηλεοπτική χρονιά που κλείνει;
Αυτός ο κόμπος στο στομάχι υπήρχε φέτος πολλές
φορές στην έναρξη της εκπομπής, όπως και το δίλημμα
εάν οι τηλεθεατές θέλουν τελικά να παρακολουθούν τις
λεπτομέρειες σοκαριστικών γεγονότων ή εάν περιμένουν
από εμάς να προβάλλουμε περισσότερο την αισιόδοξη
πλευρά της επικαιρότητας.
Το ρεπορτάζ που με επηρέασε ήταν σαφώς η δολοφονία
του Άλκη Καμπανού, όχι μόνο για το προφανές, για το ότι

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

ένα 19χρονο παιδί δέχθηκε άγρια δολοφονική επίθεση
επειδή δήλωσε ότι υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα.
Κυρίως για το ότι με όσα συμβαίνουν γύρω μας διαπιστώνουμε ότι είναι εύκολο να ξαναγίνει.
Tι δεν έχει κάνει ακόμη Check Ιn στη Θεσσαλονίκη;
Κατά προτεραιότητα θα έλεγα «σοβαρή αστική συγκοινωνία». Και πλέον είμαι πεπεισμένη ότι δεν θα κάνει και
ποτέ Check in. Αυτό συνδέεται και με το ευρύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη που ήταν και θα παραμένει μεγάλη πληγή. Δεν θα αναφερθώ στα μεγαλόπνοα. Ας
διορθώσουμε επιτέλους την καθημερινότητα στην πόλη
και θα πάμε κι ένα βήμα παρακάτω.
Η πολιτική και δημοσιογραφική φωνή της πόλης,
φτάνει στην Αθήνα;
Οι φωνές της πόλης συχνά φτάνουν στην Αθήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι προς όφελος της
πόλης. Συμβαίνει πολλές φορές να ακούγονται αυτοί που
απλώς κάνουν περισσότερο θόρυβο.

O σεισμός του 1974 στη
Θεσσαλονίκη και ο Καραμανλής
Στις 23:03’ της 20ης Ιουνίου 1978 η Θεσσαλονίκη χτυπήθηκε από το
σεισμό των 6.5 Ρίχτερ που άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς και μεγάλες υλικές καταστροφές.
Πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που κλήθηκε να
λάβει μια σημαντική απόφαση: αν έπρεπε να διατάξει την εκκένωση
της πόλης, όπως υπήρχαν σχετικές εισηγήσεις. Ο Βασίλης Παπαζάχος
περιγράφει στο βιβλίο «Ταξίδι στο Παρελθόν μου»: «Ο σεισμός τράνταξε την πόλη, επειδή η εστία του ήταν κοντά σ αυτήν. Γι αυτό πρότειναν στον Πρωθυπουργό να εκδώσει ανακοίνωση για να συστήσει
στους κατοίκους να φύγουν από την πόλη.
Ο Καραμανλής, με κάλεσε τότε και μου είπε ότι αυτός θα αναλάβει τη
σχετική πολιτική απόφαση, αλλά ήθελε πρώτα τη γνώμη μου. Του είπα
ότι δεν πρέπει να εκδώσει τέτοια ανακοίνωση, γιατί η διεθνής σχετική
εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες ανακοινώσεις έχουν συνήθως μεγαλύτε-
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ρες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες απ’ ότι οι συνέπειες ενός ισχυρού
σεισμού. […] Συνομίλησε κατόπιν και με τους υπουργούς Δημοσίων
Έργων (Ν. Ζαρντινίδη) και Βορείου Ελλάδος (Ν. Μάρτη) και αποφάσισε να μην εκδώσει την ανακοίνωση».
Η ανησυχία στην πόλη όμως ήταν μεγάλη. Έτσι ο Καραμανλής αποφάσισε να έρθει, μαζί με σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιό του στην
πόλη και εγκαταστάθηκε στο Κυβερνείο για να στείλει και σχετικό
συμβολικό μήνυμα στην κοινωνία. Προτεραιότητά του ήταν άλλωστε
να μην καταρρεύσει ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός.
Μάλιστα επειδή οι θεσσαλονικείς έφευγαν τα βράδια για τη Χαλκιδική
για να διανυκτερεύσουν υπό το φόβο ενός νέου σεισμού, όταν είδε το
κονβόι αυτοκινήτων προς την έξοδο της πόλης την ώρα που ο ίδιος
πήγαινε από το αεροδρόμιο στο «Παλατάκι», είπε: «Εγώ έρχομαι και
αυτοί φεύγουν».
Μετά το σεισμό ο Καραμανλής στήριξε το εργαστήριο γεωφυσικής με
δίκτυο σεισμογράφων και προχώρησε στη δημιουργία του ΙΤΣΑΚ και
της ΥΑΣΒΕ.

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
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Βαγγέλης
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Δημοσιογράφος

Η ΔΕΘ εφαλτήριο της προεκλογικής αντιπαράθεσης
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν
ήδη ξεκινήσει τον προεκλογικό τους αγώνα. Ο πρωθυπουργός μπορεί να επιμένει
σε κάθε δημόσια παρέμβασή του -το έκανε τέσσερις φορές μέσα σε μια εβδομάδαπως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της
θητείας αλλά όλοι στη Νέα Δημοκρατία,
μάλλον και στην κυβέρνηση, κινούνται σε
προεκλογικούς ρυθμούς.
Τη διαμόρφωση αυτού του κλίματος ενισχύει και η ανακοίνωση, με επίσημο τρόπο
και απο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, νέων
υποψηφίων βουλευτών του κόμματός του,
που θα πέσουν για πρώτη φορά στις επόμενες εκλογές στη μάχη του σταυρού και
της εκλογής. Την ίδια ώρα σχεδόν καθημερινά πραγματοποιούνται αμιγώς προεκλογικού χαρακτήρα εκδηλώσεις απο τα
πολιτικά γραφεία βουλευτών αλλά και εν
δυνάμει υποψήφιων βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας. Στις δε προσωπικές τους
συζητήσεις οι περισσότεροι -κυβερνητικοί παράγοντες και τα κοινοβουλευτικά
και κομματικά στελέχη- το προεξοφλούν:
η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική και οι εκλογές
θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
To μόνο δεδομένο σε ότι αφορά τις εκλογές είναι πως αυτές θα είναι “διπλές”. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το επανέλαβε σε
τηλεοπτική του συνέντευξη. Θα γίνουν
δηλαδή οι πρώτες εκλογές με την απλή
αναλογική και θα ακολουθήσουν αυτές με
τον νέο εκλογικό νόμο που δίνει κλιμακωτό μπόνους στο πρώτο κόμμα ανάλογα με
το ποσοστό του και άρα φέρνει πολύ πιο
κοντά την αυτοδυναμία και το σχηματισμό
μιας σταθερής κυβέρνησης. Στο πρωθυπουργικό γραφείο υπάρχουν, εκτός απο
τις εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες και αντίστοιχες για νέα αλλαγή του
εκλογικού νόμου με χορήγηση μπόνους 50
εδρών στο πρώτο κόμμα, όπως ίσχυε ως
τις εκλογές του 2015. Κάτι που θα χαμηλώσει τον πήχυ της αυτοδυναμίας.
Επί του παρόντος ο πρωθυπουργός απορ-

ρίπτει και τις δύο εισηγήσεις-προτάσεις
ακόμη και πολύ στενών του συνεργατών.
Εκτιμάται ωστόσο πως μια σειρά παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα κρίνει τις τελικές αποφάσεις
του. Όσοι εισηγούνται πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες, επιχειρηματολογούν με τον
δύσκολο χειμώνα που αναμένεται για πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις απο το
ενεργειακό κόστος.
Καλύτερα, υποστηρίζουν, εκλογές χωρίς
αυτήν την φθορά και αμέσως μετά απο το
καλοκαίρι, που λόγω του τουρισμού, που
φέτος αναμένεται να πάει καλά, υπάρχει
ένα πιο θετικό κλίμα στην οικονομία.
Ένα άλλο θέμα-βαρόμετρο των αποφάσεων είναι αυτό των εθνικών θεμάτων και
των ελληνοτουρκικών, στο πλαίσιο της
κλιμάκωσης των προκλήσεων απο την γειτονική χώρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης, το αν το καλοκαίρι εξελιχθεί
ομαλά στο επίπεδο των δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό στοιχείο των όποιων εξελίξεων όμως είναι πως σε μεγάλο βαθμό οι
παράγοντες της οικονομίας προεξοφλούν
πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Πως,
επομένως, θα λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύνολο διοίκησης και οικονομίας
τους επόμενους μήνες;
Όσο διαρκεί αυτή η συζήτηση, οι αρχηγοί
των κομμάτων κινούνται σαν σε προεκλογική περίοδο. Με την ολοκλήρωση των συνεδρίων τους έκλεισαν έναν εσωκομματικό
κύκλο (δεν σημαίνει ότι όλα έκλεισαν και
τα εσωκομματικά τους θέματα), εστιάζουν
στην εκπομπή του πολιτικούς τους μηνύματος. Με πολλές περιοδείες ανά τη χώρα
των Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλέξη Τσίπρα
και Νίκου Ανδρουλάκη οι οποίες έχουν
όλα τα προεκλογικά χαρακτηριστικά: περιοδείες σε πλατείες, συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες, selfies, συγκεντρώσεις κομματικών στελεχών, συσκέψεις και
ομιλίες στις οποίες επιχειρείται να περιγραφεί το προεκλογικό διακύβευμα.

Η προεκλογική ΔΕΘ
Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου θα είναι αυτή στην οποία ο πρωθυπουργός αναμένεται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις, αν δηλαδή δεχθεί τις εισηγήσεις για εκλογές και αν η φετινή Έκθεση
Θεσσαλονίκης θα ειναι προεκλογική. Υπό μια έννοια βέβαια θα είναι προεκλογική καθώς θα είναι
η τελευταία πριν απο τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Απο το βήμα της ΔΕΘ, που θα ανοίξει για 86η φορά στις 10 Σεπτεμβρίου την αυλαία της, αναμένεται σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρωθυπουργός έχει περιγράψει σε δημόσιες ομιλίες του το
εκλογικό διακύβευμα, “θυμίζοντας” πολλές φορές την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνει πως στόχος είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ και πως πέρα απο διλήμματα του παρελθόντος, το
σύγχρονο διακύβευμα είναι πρόοδος ή συντήρηση, μεταρρυθμίσεις ή λαϊκισμός.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται μετά τις 5+1 προτάσεις που παρουσίασε, να αναπτύξει απο τη ΔΕΘ
το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός του με στόχο τη “δεύτερη φορά Αριστερά” και έμφαση
στις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στις λαϊκές τάξεις, στην ακρίβεια και την καθημερινότητα
των πολιτών. Το διακύβευμα που θα θέσει θα είναι: κυβέρνηση για τους πολλούς ή τις ελίτ, και θα
συνεχίσει να προτάσει την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης.
Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναζητεί αυτόνομο πολιτικό χώρο μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και του
διπολισμού που όσο πλησιάζουν οι εκλογές δυνητικά θα αυξάνεται, πολύ περισσότερο αν πάμε σε
δεύτερες εκλογές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει την αυτόνομη πολιτική πορεία θέλοντας να
πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους που στις τελευταίες εκλογές επέλεξαν Κυριάκο Μητσοτάκη και
όσους έφυγαν τα τελευταία χρόνια προς τον ΣΥΡΙΖΑ πως υπάρχει και άλλος αξιόπιστος πολιτικός
δρόμος σταθερότητας χωρίς λαϊκισμό.

“Όσο διαρκεί αυτή η συζήτηση, οι αρχηγοί των κομμάτων κινούνται σαν σε προεκλογική περίοδο. Με
την ολοκλήρωση των συνεδρίων τους έκλεισαν έναν
εσωκομματικό κύκλο (δεν σημαίνει ότι όλα έκλεισαν
και τα εσωκομματικά τους θέματα), εστιάζουν στην
εκπομπή του πολιτικού τους μηνύματος. Με πολλές
περιοδείες ανά τη χώρα των Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη οι οποίες έχουν
όλα τα προεκλογικά χαρακτηριστικά: περπάτημα σε
πλατείες, συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες,
selfies, συγκεντρώσεις κομματικών στελεχών, συσκέψεις και ομιλίες στις οποίες επιχειρείται να περιγραφεί το προεκλογικό διακύβευμα.”
3

18 Ιουνίου 2022
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Τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων αποτυπώνουν ο Βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Μάξιμος Χαρακόπουλος και η Βουλευτής
Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μπέττυ Σκούφα. Η τουρκική προκλητικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισης του πρώτου, η ακρίβεια και οι επιπτώσεις της
στα νοικοκυριά και της επιχειρήσεις της δεύτερης.

Επιμέλεια:
Γιάννης
Γκουμάκης

Κρίσιμοι μήνες για οικονομία και εθνικά θέματα

Το νέο ανθελληνικό κρεσέντο του Ερντογάν ξεπερνά κάθε προηγούμενο, και, δικαίως, πρέπει
να μας ανησυχεί για το τι μέλλει γενέσθαι στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις το ερχόμενο διάστημα.
Ασφαλώς, η τουρκική επιθετικότητα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Συνιστά μια σχεδόν…κανονικότητα, με μικρά διαλλείματα ύφεσης. Ιδιαίτερα,
από τότε που ο ισλαμιστής ηγέτης της γείτονος
αποφάσισε να αναγάγει σε εθνικό δόγμα τον νεοοθωμανισμό.
Αυτή την φορά, ωστόσο, έχουμε κάποια νέα ποιοτικά στοιχεία που αξίζει να τα επισημάνουμε:
Το πρώτο είναι ότι η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται σε μια περίοδο που εξελίσσεται ένας
άγριος πόλεμος στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι το μείζον πλανητικό πρόβλημα αυτή την στιγμή. Και σε

Μάξιμος
Χαρακόπουλος

Μπέττυ
Σκούφα

Βουλευτής Λάρισας ΝΔ και πρώην υπουργός

Βουλευτής Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Τι κρύβει
το κρεσέντο Ερντογάν;

Οι 5+1 δεσμεύσεις του Αλέξη
Τσίπρα είναι περισσότερο
αναγκαίες από ποτέ

το παιχνίδι», που μέχρι τώρα βασιζόταν στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων,
να μπει κι αυτός μέσα στην αναμπουμπούλα, κι
ό,τι κερδίσει.
Τρίτον, είναι ο πρωτοφανής εθνικιστικός παροξυσμός στην Τουρκία. Όλα τα κόμματα -πλην του
HDP, ισλαμιστές και κεμαλικοί, έχουν επιδοθεί
σε μια πλειοδοσία ανθελληνικών συνθημάτων
και πολεμικών κραυγών. Από κοντά και τα τουρκικά ΜΜΕ που αφιονίζουν μια κοινωνία που ταλανίζεται από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και
την κατάρρευση της τουρκικής λίρας.
Τέταρτον, είναι η αμφισβήτηση της ελληνικότητας και μεγάλων νησιών του ανατολικού Αιγαίου,
από τη Ρόδο μέχρι τη Λέσβο και τη Χίο, που δεν
είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν από τόσο επίσημα

Χωρίς αμφιβολία, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι. Κι αυτό που
χρειαζόμαστε είναι εθνική ενότητα, πολιτική σταθερότητα, επίδειξη αποφασιστικότητας σε συνδυασμό με συνετή ψυχραιμία. Ο χρόνος, εφόσον
συνεχίσουμε το μονοπάτι που επιλέξαμε, θα λειτουργήσει υπέρ μας.

αυτόν τον πόλεμο, οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν λάβει θέση στήριξης του Κιέβου. Η Τουρκία, όμως,
έχει τον δικό της «χαβά». Πέρα από την άρνηση
συμμετοχής στις αντιρωσικές κυρώσεις και το
βέτο της εισόδου της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δημιουργεί
συνθήκες αναταραχής στο Αιγαίο και ταυτόχρονα διασπά το νοτιοανατολικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
Πρόκειται για πρακτική υπονομευτική στη δυτική συμμαχία, που θα πρέπει να τύχει επιτέλους
της κατάλληλης απάντησης από τους αρμόδιους
θεσμικούς παράγοντες της Συμμαχίας.
Δεύτερον, η τουρκική συμπεριφορά παραπέμπει
ευθέως στην αναθεωρητική ρητορική της Μόσχας, για την αλλαγή των συνόρων και την «διόρθωση» της ιστορίας, με στρατιωτικά μέσα. Δηλαδή, η λογική Ερντογάν είναι ότι αφού «άνοιξε
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χείλη.
Ασφαλώς, οι επικείμενες εκλογές, η δημοσκοπική πτώση του Ερντογάν και η οικονομική κρίση
ρίχνουν νερό στον μύλο της όξυνσης του τουρκικού εθνικισμού. Όπως κομβικό ρόλο διαδραματίζουν η ραγδαία αναβάθμιση των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων -που οδηγεί στην υπέρ της
Ελλάδος αλλαγή ισορροπιών στο Αιγαίο- και οι
ισχυρές συμμαχίες της Αθήνας.
Χωρίς αμφιβολία, οι επόμενοι μήνες θα είναι
κρίσιμοι. Κι αυτό που χρειαζόμαστε είναι εθνική ενότητα, πολιτική σταθερότητα, επίδειξη
αποφασιστικότητας σε συνδυασμό με συνετή
ψυχραιμία. Ο χρόνος, εφόσον συνεχίσουμε το
μονοπάτι που επιλέξαμε, θα λειτουργήσει υπέρ
μας.

Είμαι 7,5 χρόνια Βουλεύτρια, εκπροσωπώντας
κι ερχόμενη σε συνεχή επαφή με τους πολίτες
και με όλες τις ομάδες εργαζομένων, ανέργων,
αγροτών κι αγροτισσών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών κι ελευθεροεπαγγελματιών του αγροτοτουριστικού νομού Πιερίας.
Έζησα τα πρώτα χρόνια του ξεσπάσματος της
οικονομικής κρίσης και της παρουσίας του ΔΝΤ
στη χώρα μας ως μητέρα, κι εργαζόμενη ελαστικά στον ιδιωτικό τομέα πολίτης. Έζησα το 3ο
μνημόνιο ως κυβερνητική Βουλευτής. Βίωσα τις
αδιέξοδες φωνές που μιλούσαν εντός κι εκτός
της χώρας για Grexit, τις σαδιστικές άλλες φωνές
εντός της χώρας κι εντός της Ελληνικής Βουλής,
που φώναζαν κραδαίνοντας το «Γερούν βάστα
γερά».
Την απόγνωση που βλέπω και συναντώ όμως σήμερα, δεν την έχω ξανασυναντήσει ποτέ.
Δεν έχω ξαναδεί την απόγνωση νοικοκυριών,
μικρών επιχειρήσεων, αγροτών, «ελαστικών»

από ποτέ επιτακτική.
Οι 5+1 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα για:
• Μείωση τουλάχιστον κατά 50% των αυξήσεων
στα τιμολόγια καταναλωτή ενέργειας, αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, φορολόγηση μέχρι και το τελευταίο centτων υπερκερδών στον τομέα ενέργειας
• Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ,
κατάργηση των αντεργατικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σταδιακή εφαρμογή του
35άωρου χωρίς μείωση των αποδοχών
• Άμεση ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν
στη περίοδο της πανδημίας. Με διαγραφή μέρους της ονομαστικής τους αξίας και τουλάχιστον 120 δόσεις για το υπόλοιπο
• Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης για
όλους με ένα Νέο ΕΣΥ
• Ενίσχυση των απόμαχων της εργασίας, των συνταξιούχων
• Ολιστικό σχέδιο για τη Δημόσια Παιδεία με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Οι 5+1 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι «εκ των ων ουκ άνευ» συνθήκη για τη δίκαιη, ισόρροπη, αξιοπρεπή, ανθρώπινη επιβίωση όλων
μας. Ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται οικτρά, μέχρι και σήμερα,
να «βρουν τη θέση που τους αξίζει στη ζωή και τον ήλιο»

και υποαμειβόμενων εργαζομένων, ανέργων,
αγροτών, να μην ξέρουν πώς «να τα φέρουν βόλτα». Πώς να πληρώσουν το ρεύμα. Πώς θα μετακινηθούν γιατί η βενζίνη έφτασε στα 2.5 ευρώ
το λίτρο. Να περιμένουν μήνες για να κλείσουν
ραντεβού με γιατρό ή για να συνταγογραφήσουν
τα τόσο απαραίτητα φάρμακα σε δημόσιες δομές
υγείας. Να πεθαίνουν αβοήθητες κι αβοήθητοι
γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ. Να μην ξέρουν αν φέτος θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν
το χωράφι, γιατί το κόστος παραγωγής ανέβηκε
κατά 40%.
Η ανάγκη για Πολιτική Αλλαγή είναι περισσότερο

εκπαίδευσης, και απλοποίηση της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ελεύθερη πρόσβαση σε όσα ΑΕΙ η ζήτηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν
• Ενίσχυση του δικαιώματος των νέων, αλλά και
ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών, στη στέγη, με
ένα ολιστικό πρόγραμμα
είναι «εκ των ων ουκ άνευ» συνθήκη για τη δίκαιη, ισόρροπη, αξιοπρεπή, ανθρώπινη επιβίωση όλων μας.
Ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται οικτρά,
μέχρι και σήμερα, να «βρουν τη θέση που τους
αξίζει στη ζωή και τον ήλιο».

Συνέντευξη

Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργός Τουρισμού

Συνέντευξη στον
Βαγγέλη
Πλάκα

«Ο τουρισμός μας αντέχει
παρά τις δυσκολίες»
Τις πρώτες (θετικές) ενδείξεις από την αρχή της τουριστικής περιόδου μεταφέρει μέσα από την «Π» η
υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε κάνει γνωστό το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Θεσσαλονίκη και υπογραμμίζει την άνοδο
της κρουαζιέρας στην πόλη.
Η κα. Ζαχαράκη, παρουσιάζει τις αγορές-στόχους και

Η αλήθεια είναι πως στις εκτιμήσεις για
την φετινή τουριστική κίνηση, με τον πήχη
στο 2019, κάνεις δεν περίμενε την κρίση του
ενεργειακού κόστους.   Πόσο θα επηρεάσει
τον τουρισμό της χώρας μας και σε ποια κατεύθυνση;
Πράγματι, η ενεργειακή κρίση και η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία ήταν οι αντιξοότητες που βρήκαμε μπροστά στη νέα χρονιά,
την ώρα μάλιστα που ξεπερνούσαμε τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης. Όμως παρά
τις νέες αυτές δυσκολίες, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει και πάλι την αντοχή του. Το
2021 η Ελλάδα όχι μόνο κέρδισε το στοίχημα
της ανάκαμψης αλλά ήταν η πρωταγωνίστρια
στην Ευρώπη. Πετύχαμε μία αύξηση πάνω
από 140% στα έσοδα σε σχέση με το 2020, και
φτάσαμε το 60% των εσόδων του 2019 έναντι
στόχου 50% - και αυτό παρά την έλευση των
παραλλαγών Ο και Δ. Πέτυχαμε και ποιοτική
αναβάθμιση, με αύξηση κατά 27% της μέσης
κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης σε σχέση με το 2019. Και φέτος, μείναμε ανοιχτοί
από την αρχή της χρονιάς, και η κατεξοχήν
τουριστική περίοδος ξεκίνησε -όπως είχαμε
δεσμευθεί- νωρίτερα και πολύ πιο δυναμικά.
Ο Μάιος φέτος εκτιμάται ότι κινήθηκε στα
επίπεδα του Μαΐου 2019 πριν την πανδημία,
ενώ οι εκτιμήσεις για Ιούνιο και τους επόμενους μήνες είναι επίσης εξαιρετικά θετικές.
Παράλληλα η κυβέρνηση, όπως και στην πανδημική κρίση, έτσι και τώρα στην ενεργειακή,
δίνει τη μέγιστη δυνατή στήριξη στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σύμφωνα άλλωστε με πρόσφατη έρευνα του
Bruegel, η χώρα μας είναι στην κορυφή όλης
της ΕΕ στην λήψη μέτρων στήριξης ως ποσοστό του ΑΕΠ της. Και σε αυτή την κατεύθυνση
θα συνεχίσουμε.

Θα μας λείψουν φέτος οι Ρώσοι τουρίστες;
Φέτος η άνοδος του τουρισμού μπορεί να υπερκαλύψει τις επιπτώσεις από τη ρωσική αγορά
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ούτως ή
άλλως ήδη πέρσι οι Ρώσοι τουρίστες αντιπροσώπευαν πολύ χαμηλό ποσοστό των συνολικών
αφίξεων στη χώρα. Ο ελληνικός τουρισμός έχει
ευτυχώς πετύχει σημαντική διαφοροποίηση ως
προς τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας,
γεγονός που ενισχύει την αντοχή του έναντι κάθε
κρίσης, όπως άλλωστε φάνηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας
σας προβληματίζει για τον τουρισμό στο ανατολικό Αιγαίο;
Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις. Τα στοιχεία από τις κρατήσεις και τις
αφίξεις στα νησιά μας είναι πολύ ενθαρρυντικά
και φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν.
Ελπίζουμε ότι τόσο επίπεδο ρητορικής, όσο και
πράξεων θα επικρατήσει η λογική. Σε κάθε όμως
περίπτωση, ως χώρα είμαστε προετοιμασμένοι
για όλα και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε
πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έναντι
κάθε επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα, όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει και ο
πρωθυπουργός, παραμένει μια δύναμη ορθολογισμού και ειρηνικής επίλυσης των υπαρκτών
μας διαφορών με την Τουρκία με βάση το διεθνές
δίκαιο, όμως διάλογο με το παράλογο, δεν κάνει.
Που εστιάζει το μήνυμα της φετινής τουριστικής καμπάνιας;  Ποιες είναι οι αγορές-στόχοι;
Όπως γνωρίζετε, το motto μας για φέτος είναι το
«Greece: you will want to stay forever». Η Ελλάδα είναι όντως ένας μοναδικός προορισμός που
μπορεί να “κλέψει” την καρδιά του επισκέπτη της
όχι μόνο για ένα ταξίδι, αλλά για μία ζωή. Οι βα-

τα μηνύματα της τουριστικής καμπάνιας και στέλνει
το μήνυμα πως παρά τις νέες δυσκολίες, ο ελληνικός
τουρισμός αποδεικνύει και πάλι την αντοχή του.
«Ο ελληνικός τουρισμός έχει ευτυχώς πετύχει σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις χώρες προέλευσης
των επισκεπτών μας, γεγονός που ενισχύει την αντοχή του έναντι κάθε κρίσης, όπως άλλωστε φάνηκε
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας», τονίζει.

σικές μας αγορές παραμένουν σταθερές: είναι η
Γαλλία στην οποία είμαστε στην κορυφή των προτιμήσεων η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.
Όμως κερδίζουμε συνεχώς έδαφος και σε αγορές
όπως οι ΗΠΑ με 9 καθημερινές απευθείας πτήσεις
την ημέρα, η Ρουμανία όπου είμαστε πρώτοι στις
προτιμήσεις, αλλά και χώρες όπως η Σαουδική
Αραβία, τα ΗΑΕ και η Αρμενία που επισκέφτηκα
πρόσφατα και όπου υπάρχει μία ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Τον απολογισμό φυσικά θα τον κάνουμε στο τέλος, αλλά ήδη η τάση
είναι σαφής.
Ποιο τουριστικό προϊόν προβάλλετε για τη Βόρεια Ελλάδα; Σε ποιες αγορές και ποιος είναι ο
στόχος και οι εκτιμήσεις για φέτος βάσει των
ως τώρα κρατήσεων;
Η Βόρεια Ελλάδα έχει πάντοτε ισχυρό το χαρακτηριστικό του οδικού τουρισμού από τα Βαλκάνια.
Πέραν όμως αυτού αποτελεί διαρκή μας στόχο να
αυξήσουμε την ορατότητα και τη συνδεσιμότητα
ολοένα και περισσότερων προορισμών που μπορεί να μην είναι γνωστοί στους επίδοξους επισκέπτες της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, σε επαφές με
διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επισημαίνουμε
και την Θεσσαλονίκη ως προορισμό των πτήσεων
τους, και διαπιστώνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων με την
πόλη στο μέλλον.
Επίσης είναι εντυπωσιακή η άνοδος της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη όπου φέτος θα έχουμε
δεκαπλάσιους πλόες σε σχέση με το 2019 πριν την
πανδημία! Ακόμη, τον Νοέμβριο διοργανώσαμε
Οδοιπορικό Οινοτουρισμού στη Δυτική Μακεδονία, που με το υπέροχο ξινόμαυρο κρασί της, καθίσταται ιδανικός οινοτουριστικός προορισμός.
Στη Θράκη μας, το Σουφλί αναδείχθηκε ως ένας
από τους καλύτερους προορισμούς για τουρισμό
υπαίθρου και αγροτουρισμό, εντασσόμενο στα
Best Tourism Villages του παγκόσμιου οργανι-

σμού τουρισμού. Και τα μεγάλα έργα υποδομών
τα οποία γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης αποτελούν την βάση για
δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού, και διάχυση
της στο σύνολο των περιφερειών και των Δήμων
της Βόρειας Ελλάδας.

“Και φέτος, μείναμε
ανοιχτοί από την αρχή
της χρονιάς, και η κατεξοχήν τουριστική περίοδος ξεκίνησε -όπως είχαμε δεσμευθεί- νωρίτερα
και πολύ πιο δυναμικά.
Ο Μάιος φέτος εκτιμάται
ότι κινήθηκε στα επίπεδα του Μαΐου 2019 πριν
την πανδημία, ενώ οι
εκτιμήσεις για Ιούνιο
και τους επόμενους μήνες είναι επίσης εξαιρετικά θετικές”
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Αντώνης
Σαουλίδης
Μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Βασάνισε» περίπου δυο δεκαετίες Θεσσαλονικείς
και χιλιάδες Βαλκάνιους τουρίστες. Η ιστορία του
πολιτικά και επιχειρησιακά τραγέλαφος. Το «αυτονόητο», όπως είπαν από την κυβέρνηση, χρειάστηκε
16 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα έργο
1120 μέτρων δρόμου.

Σε κάθε επίσκεψη Πρωθυπουργού ή υπουργού στην
Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ακούμε
ευχολόγια και πάντα υπάρχει και ένα «τυράκι» στην
φάκα της ψηφοθηρίας.

Δεκαέξι!!! Άλλο ένα χρυσό παράδειγμα για τα έργα
της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Με τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων της ΝΔ. Να ήταν
μόνο αυτό όμως;
Ο Περιφερειακός, των 32 χρόνων ζωής, αναμένει τον
Fly Over του να αναπνεύσει. Το Μετρό, προεκλογικό
σύνθημα της δεκαετίας του 1970, με «γαλάζιες τρύπες» Κούβελα και «λεόντειες συμβάσεις» Σουφλιά,
κατασκευάζεται από το 2006. Και είμαστε 2022.

Τις προηγούμενες ημέρες παραδόθηκε το αποκαλούμενο και «ορφανό χιλιόμετρο» της Χαλκιδικής.

Ο ΟΑΣΘ, το μοναδικό Μέσο Μαζικής Μεταφοράς της
πόλης, μοιάζει με δημόσια συγκοινωνία του 2000.

Ατζέντα Θεσσαλονίκης

Κατερίνα
Ζιούτα
Πολιτευτής
Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ,
προϊσταμένη ΕΦΚΑ

Η Ελλάδα
πράγματι αλλάζει

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) που είχαμε
την τιμή να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά, πως η χώρα μας, υπό την
ηγεσία του Κ. Μητσοτάκη, ενισχύεται και εξυψώνεται, χάρη σε μια σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων πρωτοβουλιών.
Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης δικαιώνει την ελληνική προεδρία, υπό την έννοια της ομόφωνης υιοθέτησης,
σε επίσημο κείμενο, των προτεραιοτήτων που έθεσε, ήτοι της διαρκούς δέσμευσης των μερών, «στις αξίες της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών, ως ακρογωνιαίο λίθο οικονομικής και κοινωνικής προόδου στην περιοχή μας», ενώ
διαπιστώθηκε, πως η πλήρης ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τόσο της περιοχής όσο και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκπληρωθούν πλήρως οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Ουσιαστική και εξαιρετικά σημαντική αποτελεί και η αναφορά στην ιδιαίτερη σημασία που απέδωσαν οι
συμμετέχοντες στην ενίσχυση των συνεργειών στον τομέα της Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας πως η εκπαίδευση είναι για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα ουσιώδες εργαλείο για την προώθηση της
ειρήνης και της αλληλεγγύης.
Μετά την ιστορική παρουσία του Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο και την κύρωση της συμφωνίας
αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της χώρας μας ως παράγοντας
σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, προστέθηκε άλλος ένας κρίκος στις επιτυχίες μας στη διεθνή
σκηνή.
Οι πρωτοφανείς τουρκικές προκλήσεις, επιβεβαιώνουν την επιτυχία των ελληνικών ενεργειών, και καταδεικνύουν την ορθότητα της κυβερνητικής απόφασης για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την αύξηση
της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Αυτή δεν περιορίστηκε στην αγορά οπλικών συστημάτων, των υπερσύγχρονων Rafale, των φρεγατών Belharra και των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων Romeo. Με συστηματική και
άοκνη προσπάθεια, οι παραγωγικές δυνάμεις της αμυντικής μας βιομηχανίας-ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΕΑΒ και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά-που επί χρόνια ήταν ζημιογόνες για τον κρατικό προϋπολογισμό, μπήκαν σε αναπτυξιακή
τροχιά, εφαρμόζοντας μάλιστα σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια εφαρμογές καινοτομίας
και έρευνας, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελληνικά αμυντικά προϊόντα, όπως το πρώτο ελληνικό drone!
Επίσης η επένδυση στον ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που αναδεικνύεται σε κόμβο στρατιωτικής
και εμπορικής σημασίας, φέρει την προσωπική σφραγίδα του Πρωθυπουργού. Εκτός από τη διέλευση αμερικανικών και νατοϊκών στρατιωτικών μέσων, αναμένεται να αποτελέσει το μοναδικό σημείο εξαγωγής φορτίων σιταριού, ηλιόσπορου αλλά και σιδηρομεταλλευμάτων από την Ουκρανία-μέσω Μολδαβίας, Ρουμανίας,
Βουλγαρίας, Αλεξανδρούπολης-προς τη Μεσόγειο, ελλείψει εναλλακτικής διόδου μετά τον αποκλεισμό των
λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και της αδυναμίας ουσιαστικά διέλευσης στα στενά του Βοσπόρου.
Όλα αυτά συντελούνται εδώ, στην Ελλάδα μας, που μόλις λίγα χρόνια πριν, παρακολουθούσε αμήχανα ως
θεατής τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργασίες, εξαντλώντας την αμυντική της πολιτική έναντι των τουρκικών
προκλήσεων, σε διαμαρτυρίες και διαβήματα. Σήμερα πλέον η τουρκική προκλητικότητα καταγγέλλεται με
κάθε ευκαιρία από την ελληνική κυβέρνηση, σε όλα τα διεθνή Fora, εμπλουτίζοντας την αμυντική φαρέτρα
της χώρας μας με επίσημες καταδίκες των παράνομων τουρκικών ενεργειών και παράλληλα τη σύνταξη τρίτων χωρών με την ελληνική πλευρά. Η στρατηγική αυτή σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αμυντικής μας
ισχύος, καθιστούν πλέον τη χώρα μας υπολογίσιμη δύναμη, με ισχυρότατες συμμαχίες, που απαιτεί την τήρηση του διεθνούς δικαίου και δεν αρκείται σε ευχολόγια και απλές διαπιστώσεις.
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Και αντί υπουργείο και διοίκηση να εκσυγχρονίσουν
τον στόλο, αυτοί εμπαίζουν τους εργαζόμενους και
κάνουν καμπάνιες με... αθλητές. Λεωφορεία μας λείπουν, όχι σποτάκια κύριοι.

τήσαμε. Η δημιουργία «ατζέντας Θεσσαλονίκης»
είναι υποχρέωση για όσους ονειρεύονται μια άλλη
Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν τους φτάνει το χτύπημα
στην πλάτη και η ταμπέλα «συμπρωτεύουσα».

Η πόλη και το λιμάνι της δεν έχει σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου γιατί
«συμφέρει περισσότερο» να πας οδικώς στη Καβάλα
και από εκεί να πάρεις το πλοίο, όπως αποφάσισε
πριν λίγα χρόνια άλλος «γαλάζιος» υπουργός.
Η Θεσσαλονίκη το 2022 είναι μια πόλη των δύο ταχυτήτων. Η διαρκής υποβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης εξοργίζει. Εγκληματικότητα, έλλειψη ασφάλειας, μεγάλη ανεργία.

Να διεκδικείς για την πόλη σου το καλύτερο, να αναδείξεις τα προβλήματα των συμπολιτών σου, να φτάσει η φωνή σου εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις
και πέφτουν οι υπογραφές.

Το «φτάνει! Ως εδώ» είναι εδώ και χρόνια στα χείλη των πολιτών. Ορισμένοι άνθρωποι της πόλης
μπήκαμε μπροστά και διεκδικήσαμε τα αυτονόητα.
Μιλήσαμε, φωνάξαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, απαι-

Σκέψεις για τα τρία χρόνια
κυβέρνησης Μητσοτάκη

Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες τρία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας μικρός απολογισμός
μπορεί να φανεί χρήσιμος, κυρίως ως προς την
ανίχνευση του τι μας επιφυλάσσει το άμεσο και το
απώτερο μέλλον. Ασφαλώς, όπως δείχνει η ιστορική εμπειρία, το μέλλον είναι πάντα άδηλο κι όποιος
πιστεύει ότι μπορεί να το προβλέψει προφανώς
πλανάται. Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να σχεδιάζουμε, προχωρώντας και αναθεωρώντας όταν
χρειάζεται.
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η Δεξιά ήρθε
στην κυβέρνηση σαν έτοιμη από καιρό, έχοντας
ένα ηγεμονικό νεοσυντηρητικό σχέδιο. Το πλάνο
για «επιτελικό κράτος» μπήκε άμεσα σε εφαρμογή,
επιδιώκοντας να καταργήσει οριστικά το κοινωνικό συμβόλαιο της Μεταπολίτευσης: περιστολή των
εργασιακών δικαιωμάτων, δραστικός περιορισμός
της κοινωνικής κινητικότητας, νεοφιλελεύθερες οικονομικές επιλογές υπέρ των ελίτ και των μεγάλων
συμφερόντων, αδιαφορία για το περιβάλλον, παραβίαση διεθνών συμβάσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο προσφυγικό, αστυνομία στα Πανεπιστήμια, χρηματοδοτούμενη προπαγάνδα στα ΜΜΕ.
Αντί για επιτελικό, το νεοδημοκρατικό κράτος αποδείχθηκε πελατειακό, ρεβανσιστικό και αλαζονικό.

Να τους αναγκάσεις να βγάλουν από τα συρτάρια
τους φακέλους που αφορούν την περιοχή σου. Να
είσαι η μύγα γύρω γύρω από το αυτί αυτών που αποφασίζουν και κυρίως αυτών που «τρέχουν» σε μια
απόλυτα γραφειοκρατούμενη χώρα τα έργα.
Μόνο τότε είσαι χρήσιμος, μόνο έτσι θα έχεις προσφέρει σε αυτούς που σε τιμούν να τους εκπροσωπείς.

Άρης
Στυλιανού
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας,
πρόεδρος Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

μα, ενιαίο φθηνό εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς).
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση επέλεξε μόνο οριζόντια
μέτρα αδιακρίτως, και για τους έχοντες και κατέχοντες, επιδεινώνοντας τη δημοσιονομική κατάσταση
και γιγαντώνοντας το χρέος της χώρας.
Στις όντως δύσκολες κρίσεις που είχε να αντιμετωπίσει, η Νέα Δημοκρατία βαθμολογήθηκε κάτω από τη
βάση. Ως προς την πανδημία, η αποτυχημένη κυβερνητική διαχείριση οδήγησε την κοινωνία σε αναστάτωση και αβεβαιότητα, με πάνω από 30.000 νεκρούς
και με το δημόσιο σύστημα υγείας υπό κατάρρευση.
Ως προς την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα ήταν πολύ
λίγα και ελήφθησαν πολύ αργά.
Οι πολίτες αφέθηκαν στο έλεος των χρηματιστηρίων ενέργειας και της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ως
προς τον συνεχιζόμενο πόλεμο, η αποστολή όπλων
στην Ουκρανία εμπλέκει ευθέως την Ελλάδα και δεν
προοιωνίζεται ευνοϊκές εξελίξεις για τα εθνικά συμφέροντα.

Η έλευση της πανδημίας ανέστειλε κάποιους από
τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, υποχρεώνοντας
σε παροχές και οικονομικές ενισχύσεις των πληττόμενων. Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια
και ο πρωτοφανής πληθωρισμός, που πλήττουν
καίρια την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, σε
συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την
αυξανόμενη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στις επόμενες
εκλογές είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθεί μια
προοδευτική κυβέρνηση, που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις κρίσεις, να βάλει
φρένο στην ακρίβεια, να ανατάξει την οικονομία και
να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, με γνώμονα
τα συμφέροντα των πολλών. Στόχος της πρέπει να
είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, δικαιοσύνης και
αλληλεγγύης για τους πιο ευάλωτους, με ανάπτυξη
που θα σέβεται το περιβάλλον και θα μεριμνά για
την κλιματική κρίση. Μια τέτοια κυβέρνηση θα συγκροτηθεί με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που μπορεί και
πρέπει να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, σε συνεργασία
με άλλες προοδευτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Οι εκλογές επίκεινται, είτε γίνουν το φθινόπωρο
είτε την άνοιξη του 2023, γι’ αυτό και η κυβέρνηση
υποχρεώνεται σε ορισμένα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών, που έχουν ευθέως προεκλογικό χαρακτήρα.
Είμαστε όμως πολύ μακριά από τις τολμηρές οικονομικές πολιτικές της διακυβέρνησης Μπάιντεν στις
ΗΠΑ και Σολτς στη Γερμανία (μείωση ΦΠΑ στα καύσι-

Ο υποτιθέμενος φιλελευθερισμός του κ. Μητσοτάκη
αποδείχθηκε πουκάμισο αδειανό. Ήρθε συνεπώς
η ώρα για μια άλλη κυβέρνηση, που θα λειτουργεί
δημοκρατικά και όχι ολιγαρχικά, που δεν θα καταστρέφει το δημόσιο προς όφελος του ιδιωτικού, που
θα πολιτεύεται για το κοινό καλό και για το σύνολο
της κοινωνίας.

Συνέντευξη

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
Συνέντευξη στην
Ελένη
Ζέρβα

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος.
Θα συνεχίζω να υπηρετώ την αυτοδιοίκηση
σε πρώτο πρόσωπο»
Ακριβής στα λόγια και τις πράξεις του, ο επί 24 χρόνια Δήμαρχος, αρχικά Πανοράματος και στη συνέχεια Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μιλάει, χωρίς υπεκφυγές, στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» για την απόφασή του να είναι και
πάλι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, για τα έργα που κολλάνε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αλλά και
τη σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους πολίτες.

Είκοσι τέσσερα χρόνια δήμαρχος και μάλιστα
με σημαντικά ποσοστά! Θα έλεγε κανείς ότι
δεν έμεινε και τίποτα άλλο να κάνετε μετά από
τόσα χρόνια. Ποιο είναι το δικό σας σκεπτικό;
Δε σας κρύβω ότι αυτό που αποτελούσε πάντοτε το
δικό μου μεγάλο κίνητρο διαχρονικά είναι τα μεγάλα έργα που θα τα χαίρονται οι επόμενες γενεές.
Πολλά καταφέραμε ήδη. Έχουμε όμως μπροστά μας
και άλλα σημαντικά πράγματα. Ένα τέτοιο μεγάλο
πρότζεκτ είναι ο λεγόμενος «τουριστικός λιμένας
Πυλαίας», η μαρίνα της Πυλαίας, δηλαδή, αλλά και
η διαμόρφωση όλου του παραλιακού μετώπου για
χρήσεις υπερτοπικές αθλητισμού, ψυχαγωγίας, περιπάτου κλπ.
Αυτό το μεγάλο πρότζεκτ που έχουμε σχεδιάσει και
προετοιμάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς «ταλαιπωρείται» στα γρανάζια της ελληνικής
γραφειοκρατίας, αλλά και στις ατολμίες των κυβερνώντων διαχρονικά. Σε κάθε περίπτωση όμως
είναι ένα έτοιμο και ώριμο πρότζεκτ που το έχουμε προετοιμάσει με προσοχή και σοβαρότητα και
θα προχωρήσει παρά τις δυσκολίες, αφού μάλιστα
σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας δεν απαιτεί κρατική χρηματοδότηση, άρα επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού. Άλλωστε, το συνολικό πρότζεκτ
της μαρίνας σκαφών έχει ενταχθεί στη συνολική
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, ένα οραματικό
σχέδιο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολου Τζιτζικώστα που στηρίζει η κυβέρνηση,
με κάνει αρκετά αισιόδοξο για το μεγάλο αυτό έργο.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω για αυτή την πορεία
στην αυτοδιοίκηση ότι αυτό που για μένα μένει είναι
η στενή μου σχέση με τον κόσμο. Είναι μια παρακαταθήκη. Ο «δήμαρχος της καρδιάς μας», που λένε.
Ήμουν και είμαι καθημερινά πάντα δίπλα στους
συμπολίτες μου, η πόρτα του γραφείου μου είναι
πάντοτε ανοιχτή και δεν αρνήθηκα τη βοήθεια σε
κανέναν, κινούμενος αποκλειστικά με αυτοδιοικητικά κριτήρια.
Η λογική μου είναι πάντοτε η αυτοδιοικητική και
αυτό εκτιμάται από τους συμπολίτες μου. Επομένως
κίνητρο πάντοτε υπάρχει, νοιώθω και σήμερα την
ίδια «δίψα» για προσφορά όπως και όταν πρωτοξεκίνησα την αυτοδιοικητική μου πορεία.

Σε ποιους τομείς έχετε δώσει προτεραιότητα
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων;
Θα μπορούσα να σας πω πολλά. Το τρίπτυχο της
δράσης μας είναι απλό και διαχρονικό:
Πρώτον, Υπηρέτηση με σύγχρονο τρόπο της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και το νοικοκύρεμα
της πόλης. Το 15195 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και
το ψηφιακό e-15195 είναι συνώνυμα της ποιότητας
και αναγνωρισμένα πανελλαδικά.
Δεύτερον, Οι σύγχρονες υποδομές και τα δίκτυα με
την αξιοποίηση ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών και περιφερειακών χρημάτων.
Και τρίτον, Η «κοινωνική αγκαλιά», ιδιαίτερα για
τους αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας που
αξίζει να νοιώθουν τη φροντίδα του δήμου ώστε
ολόκληρη η κοινωνία να έχει κοινό βηματισμό δίχως
αποκλεισμούς.
Σας προβληματίζει ο τρόπος που θα κληθείτε
να αντιμετωπίσετε το θέμα της ενεργειακής
κρίσης από τον ερχόμενο χειμώνα;
Κοιτάξτε, η ενεργειακή ακρίβεια εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα και απειλεί τα οικονομικά κάθε ελληνικού νοικοκυριού αλλά και κάθε δήμου της χώρας.
Πολλοί δήμοι αγωνιούν πώς θα λειτουργήσουν στο
εξής όλες τις υπηρεσίες και τις δομές αρμοδιότητάς
τους, με τόσο αυξημένους λογαριασμούς. Οι δήμοι
ήρθαν έτσι κι αλλιώς σε οικονομική δυσκολία με την
πανδημία του κορωνοϊού και με τα περιορισμένα
κρατικά έσοδα των τελευταίων πολλών ετών. Μια
σειρά από έργα πήγαν ήδη πίσω για να καλυφθεί το
έκτακτο κόστος των τελευταίων δυο ετών της πανδημίας αλλά και το πρόσφατο ενεργειακό κόστος.
Το γεγονός ότι οι δήμοι είναι με την πλάτη στον τοίχο
επιβεβαιώνει η ΚΕΔΕ και όλοι οι δήμαρχοι, με τους
ΟΤΑ να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η κιλοβατώρα από τα 6,3 λεπτά έφτασε στα 26!
Το πρόβλημα δεν είναι μήπως δεν έχει θέρμανση ή
ρεύμα το δημαρχείο, αλλά τι γίνεται με το ηλεκτρικό

“Πολλά καταφέραμε ήδη. Έχουμε όμως μπροστά μας και
άλλα σημαντικά πράγματα. Ένα τέτοιο μεγάλο πρότζεκτ είναι ο λεγόμενος «τουριστικός λιμένας Πυλαίας», η
μαρίνα της Πυλαίας, δηλαδή, αλλά και η διαμόρφωση
όλου του παραλιακού μετώπου για χρήσεις υπερτοπικές αθλητισμού, ψυχαγωγίας, περιπάτου κλπ.”
ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης
στα σχολεία. Κι αν τα καλοριφέρ πλέον σβήνουν,
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πρέπει να ξαναγίνουν οι προμήθειες. Και είναι μάλλον δύσκολο μέχρι τότε να έχουμε μια γενναία αποκλιμάκωση των
τιμών στα καύσιμα... Πρέπει επίσης να κυκλοφορεί
καθημερινά όλος ο στόλος των οχημάτων των δήμων. Που σημαίνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας κλπ., ενώ υπάρχει και το κόστος
του οδοφωτισμού.

την ίδια ώρα η πολιτεία τους έχει φορτώσει πάνω
από 300 αρμοδιότητες. Το ζήτημα της οικονομικής
αλλά και της θεσμικής αυτοδιοίκησης των δήμων
πρέπει να μπει στο κέντρο της δημόσιας πολιτικής
συζήτησης και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι
κρατούντες. Και οι σημερινοί και οι αυριανοί!

Όλα αυτά με δεδομένο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει επιτείνει το πρόβλημα της ενεργειακής
ακρίβειας δε διαφαίνεται να βαδίζει προς το τέλος
του δείχνουν ότι φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Γι
αυτό και πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί κεντρικά,
δηλαδή από την κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με
την αυτοδιοίκηση.
Υπάρχει κάτι που δεν καταφέρατε να φέρετε
εις πέρας όλα αυτά τα χρόνια ως δήμαρχος και
δε θα εγκαταλείψετε μέχρι να το πετύχετε;

Θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της
«Δύναμης Ενότητας». Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν
ποιο είναι το πολιτικό μου μότο: Δίπλα στον δημότη
κάθε μέρα όλης της δημοτικής θητείας.
Κάθε μέρα βγαίνω έξω, επικοινωνώ με τους συμπολίτες μου, περπατάω και συζητάω στις γειτονιές. Αυτό
είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχω στα χέρια
μου, η άμεση επαφή με τον δημότη. Γνωρίζω από
«πρώτο χέρι» τα προβλήματα της κάθε γειτονιάς.
Από τα μικρά και καθημερινά μέχρι τα μεγάλα έργα
υποδομής που οδηγούν τις πόλεις μας στο αύριο.

Αυτό που δεν άλλαξε σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια
είναι η συμπεριφορά της πολιτείας προς την αυτοδιοίκηση, καθώς συνεχίζεται η απόλυτη οικονομική
εξάρτηση των δήμων από το κράτος. Οι πιο παλιοί
αυτοδιοικητικοί σχολιάζουμε πως στη χώρα μας
έχουμε περισσότερο ετεροδιοίκηση παρά αυτοδιοίκηση. Μια απλή πρόταση είναι η εκχώρηση πάγιων
πόρων, που θα επιτρέπουν στους δήμους προγραμματισμό και ανάπτυξη. Σήμερα οι περισσότεροι
δήμοι της χώρας λειτουργούν στο κόκκινο και από
πλευράς πόρων και από πλευράς προσωπικού, ενώ

Αυτό τον δρόμο της αυτοδιοίκησης πορεύτηκα εδώ
και 24 χρόνια που την υπηρετώ σε πρώτο πρόσωπο,
αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να πορεύομαι και
στο μέλλον με όπλο μου πάντοτε την εμπιστοσύνη
των συμπολιτών μου, πλαισιωμένος από μία μεγάλη
ομάδα άξιων συνεργατών, έμπειρων, αλλά και νεότερων με ενθουσιασμό για διάκριση. Μη ξεχνάτε πως
η προσφορά στην αυτοδιοίκηση είναι πάντοτε συλλογική και ποτέ ατομική. Η ομάδα και όχι το άτομο
νικά και αυτό το επιβεβαιώνουμε σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση χρόνια τώρα..

Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές κι αν ναι θα υπάρξουν ανατροπές κι εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιό σας;
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Παραπολιτικά

Κυρίαρχος και δίχως
αντίπαλο ο Διαμαντής
Λιάμας στο δήμο Βόλβης
Κυρίαρχος και δίχως αντίπαλο ο Διαμαντής Λιάμας στο δήμο Βόλβης. Σε
πρόσφατη δημοσκόπηση ο Λιάμας,
νυν δήμαρχος, εκλέγεται πάλι άνετα
από την πρώτη Κυριακή. Παράλληλα
το δημοσκοπικό εύρημα έδειξε πολύ
καλά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
στην θετική γνώμη σε κρίσιμα θέματα
της καθημερινότητας , όπως διαχείριση
σκουπιδιών κλπ..

Το «ορφανό» χιλιόμετρο και η μάχη του αυτονόητου
Το πρώτο –και εύλογο- ερώτημα είναι αν για ένα χιλιόμετρο
δρόμου που παραδίδεται στην κυκλοφορία, συνάδει η παρουσία ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης. Και όμως! Μέσα
στον παραλογισμό της ελληνικής γραφειοκρατίας και της
έλλειψης πολιτικής βούλησης, απαιτήθηκε η αποφασιστική
παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες που επί μια δεκαετία δεν επιλύονταν και αυτό
το μικρό κομμάτι δρόμου να ολοκληρωθεί.

Τέσσερις θεσσαλονικείς
εκλέχθηκαν στο νέο Πολιτικό
Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πρόκειται για τον βουλευτή και πρώην
υπουργό και υποψήφιο πρόεδρο του
κόμματος Χάρη Καστανίδη, τον καθηγητή Κώστα Χρυσόγονο, που διετέλεσε
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ και δύο
νέα στελέχη που ανήκουν στο στενό
περιβάλλον του και αναμένεται να δώσουν την εκλογική μάχη ως υποψήφιοι
βουλευτές στην Α’ Θεσσαλονίκης: τον
δημοτικό σύμβουλο Νεάπολης-Συκεών, πρώην αντιδήμαρχο και πολιτευτή
Αντώνη Σαουλίδη και την γιατρό και
μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Πέννυ Δαλαμπούρα. Η πρόταση Ανδρουλάκη έχει
και μηνύματα ανανέωσης, διεύρυνσης
αλλά και… εσωκομματικής ηρεμίας.

Ανανέωση στην πράξη
για τη ΝΔ Θεσσαλονίκης
Μετά τον ορισμό του Ζήση Ιωακείμοβιτς ως προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, καθήκοντα διευθυντή αναμένεται να αναλάβει
τις επόμενες ημέρες ο Ανέστης Φίσκας.
Πρόκειται για ένα στέλεχος της νέας γενιάς, προερχόμενο απο την ΟΝΝΕΔ και
είναι χαρακτηριστικό πως μόλις χθες
εκλέχθηκε εκπρόσωπος της νεολαίας
στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Επίσης
είναι διευθύνων σύμβουλος της Δημοτικής Εμπορικής και Τουριστικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς.

Βουλευτές σε...
προεκλογικούς ρυθμούς
Οι βουλευτές της ΝΔ φαίνεται… δεν
ακούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που
επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της θητείας και κινούνται ήδη
προεκλογικά. Ήδη οι τρεις βουλευτές
–αλλά και πολιτευτές- στην Β’ περιφέρεια έχουν πραγματοποιήσει στα χωριά της υπαίθρου του νομού Θεσσαλονίκης πολλές εκδηλώσεις για διάφορα
θέματα.

Και η υπουργική παρουσία δεν είχε να κάνει με το δρόμο
αυτόν καθ’ αυτόν αλλά με ένα διττό πολιτικό μήνυμα: πως
κλείνουν εκκρεμότητες χρόνων και πως υπάρχει αξιοπιστία
λόγων και πράξεων.

Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης παρέδωσε στην κυκλοφορία το λεγόμενο «ορφανό» χιλιόμετρο
της Χαλκιδικής. Μαζί με στελέχη της «Εγνατία Οδός» και
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης περπάτησε στο
νέο δρόμο και έκανες δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ο Καραγιάννης έχει «χρεωθεί» ακόμη ένα σημαντικό project
για τη Θεσσαλονίκη: αυτό της fly over, της νέας ανατολικής
περιφερειακής οδού. Ένα έργο που και αυτό φαίνεται πως
κερδίζει τη μάχη του… αυτονόητου καθώς κινείται εντός
χρονοδιαγραμμάτων και αναμένεται μέσα στο τρέχον έτος
να εγκατασταθούν τα πρώτα εργοτάξια.

Ο Σίμος Διαμαντίδης
για πρόεδρος του
Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος

Ένας «δικός μας» άνθρωπος, ως σταθερός αρθρογράφος στην εφημερίδα, αναμένεται να αναλάβει πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για τον Σίμο Διαμαντίδη,
ιδιοκτήτη της καινοτόμου και εξαγωγικής επιχείρησης κατασκευής διχτυών «ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε», την
οποία πρόσφατα επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και απέδωσε τα εύσημα
στους ιδιοκτήτες για τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητά της. Ο κ. Διαμαντίδης
είναι επίσης μέλος του ΔΣ του ΒΕΘ και Οικονομικός Επόπτης του ΣΕΒΕ.
Για τις εκλογές στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθούν στις 22
Ιουνίου ολοκληρώθηκε η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
κατατέθηκαν 29 υποψηφιότητες για 23 θέσεις. Απο τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι δεν κατέθεσε υποψηφιότητα ο Αθανάσιος Κουιμτζής, ο οποίος ενδιαφέρονταν και κινούνταν για τη θέση
του προέδρου. Έτσι θεωρείται πλέον δεδομένο πως διάδοχος του Γιώργου Κωνσταντόπουλου θα
είναι ο Σίμος Διαμαντίδης, που έχει προταθεί για την προεδρία.
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Το θέμα

Από τον
Κωνσταντίνο
Τσαρδακλή

Γιάννης
Γκουμάκης

έναν αέρα ανανέωσης στην παράταξη.Επίσης, αυξήθηκε ο
αριθμός των μελών της Κ.Ε. από 100 σε 130, για καλύτερη
εκπροσώπηση των περιφερειακών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων και των φοιτητικών τμημάτων.

Δημοσιογράφος

7ο Συνέδριο

Τα συνέδρια της ΟΝΝΕΔ
1ο Συνέδριο
Το πρώτο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, με κεντρικό σύνθημα «Κάνουμε το Όραμα πράξη», πραγματοποιήθηκε 6-9 Μαρτίου
1987 στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα. Θεσπίστηκε η
εκλογή του Προέδρου της Οργάνωσης από την εκατονταμελή Κεντρική Επιτροπή, την οποία εξέλεξαν οι 728 εκλεγμένοι σύνεδροι. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 11
προσυνέδρια.
2ο Συνέδριο
Το Β’ Συνέδριο ΟΝΝΕΔ πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιανουαρίου 1992 στη Θεσσαλονίκη. Με κεντρικό σύνθημα
«Επίθεση προς το Μέλλον. Χωρίς κανένα συμβιβασμό», το
δεύτερο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη ιδεολογική και πολιτική συζήτηση. Συμμετείχαν 728
εκλεγμένοι σύνεδροι και τα 100 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
3ο Συνέδριο
Από 19 μέχρι 21 Μαΐου 1995 στο Λουτράκι έλαβαν χώρα
οι εργασίες του Γ’ Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Είχε ως κεντρικό
σύνθημα το «Αλλάζουμε την Εικόνα». Συμμετείχαν, όπως
και στα προηγούμενα Συνέδρια, 728 εκλεγμένοι Σύνεδροι
και η εκατονταμελής Κ.Ε., ενώ καθιερώθηκε 10% ποσόστωση για τη συμμετοχή γυναικών στα εκλεγμένα όργανα.
4ο Συνέδριο
Στις 12, 13 και 14 Ιουνίου 1998 πραγματοποιήθηκε στην
Πάτρα το Δ’ Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, με σύνθημα «Παίρνουμε
θέση στο Αύριο». Ήταν το πρώτο με την εκλογή στην προεδρία του κόμματος του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος και
κήρυξε με ομιλία του την έναρξη των εργασιών. Σε αυτό το
Συνέδριο, καθιερώθηκε η απευθείας εκλογή του προέδρου
της ΟΝΝΕΔ από όλα το σώμα των Συνέδρων (828 συγκεκριμένα) και έγινε αναλογικότερο το σύστημα εκλογής άλλων
οργάνων, με ποσοστό σταυροδοσίας έως και το 70% των
θέσεων.
5ο Συνέδριο
Στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2001 συνήλθε στην Καλαμάτα το
συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιδέες μας
είναι η Δύναμη μας». Σε αυτό συμμετείχαν 800 εκλεγμένοι
σύνεδροι από όλη την Ελλάδα που εξέλεξαν τον πρόεδρο
της οργάνωσης, ενώ καθιερώθηκε και αύξηση της συμμετοχής εκπροσώπων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Κεντρική
Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ.
6o Συνέδριο
Μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου 2004 διεξήχθη στη Χαλκίδα το
ΣΤ’ Συνέδριο ΟΝΝΕΔ. Με βασικό σύνθημα «Προχωράμε
με Ιδέες, καταξιωνόμαστε με Πράξεις», το έκτο συνέδριο
της ΟΝΝΕΔ πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες ύστερα από
την μεγάλη εκλογική νίκη της ΝΔ που είχε προσδώσει
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Από 8 μέχρι 10 Ιουνίου 2007 έλαβε χώρα το 7ο συνέδριο της
ΟΝΝΕΔ στα Καμμένα Βούρλα της Φθιώτιδας. Είχε κεντρικό
σύνθημα του το «Χαμογελάμε στο Αύριο» ενώ έδωσαν το
παρών όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι της οργάνωσης.
Προηγήθηκαν τέσσερα προσυνέδρια. Διευρύνθηκε η Κ.Ε.
στα 180 μέλη.
8ο Συνέδριο
Με το σύνθημα «Όλοι από την Αρχή» να κυριαρχεί παντού,
ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του 8ου
Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο
18 και 19 Ιουνίου 2010 στη Φωκίδα. Οι εργασίες του 8ου
Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 17 εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ και τους 162 εκπροσώπους της Οργάνωσης
στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
9ο Συνέδριο
Το 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ έλαβε χώρα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 στο κλειστό
γυμναστήριο «Μιχάλης Μουρούτσος» του Δήμου Δάφνης
– Υμηττού Αττικής. Με απόφαση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ
Σάκη Ιωαννίδη το συνέδριο μετατράπηκε σε αρχών και θέσεων και στο τέλος των εργασιών του δημοσιεύτηκε πολιτική διακήρυξη.
10ο Συνέδριο

Οι κινήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης
«Θερμό» πολιτικό καλοκαίρι για ΔΕΘ και κάλπες
Σε ετοιμότητα θα παραμείνουν οι κομματικοί μηχανισμοί στη Θεσσαλονίκη το
καλοκαίρι, τόσο ενόψει ΔΕΘ όσο και δεδομένης της εκτίμησης πως οι κάλπες
μπορεί να στηθούν το φθινόπωρο. Τις δραστηριότητες που προγραμματίζουν,
σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο, παρουσιάζουν στην «Π» ο πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο συντονιστής
της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Αμπατζάς και ο διευθυντής της
Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας.
Με τα συνέδρια των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να θέτουν το πολιτικό πλαίσιο για
ένα «θερμό» πολιτικά καλοκαίρι και διανύοντας μία δύσκολη οικονομικά «προεκλογική» περίοδο, οι αντιπαραβαλλόμενοι πολιτικοί χώροι περνούν από την
ανασύνταξη στη φάση της έμμεσης εκλογικής αναμέτρησης, πριν την τελική
αναμέτρηση στις κάλπες.

Το 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ έλαβε χώρα στις 1516/04/2016 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με σύνθημα «Παίζουμε επίθεση».
Συνέδριο επανίδρυσης
Από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ που είχε σαν στόχο την
δημιουργία «από την αρχή μιας σύγχρονης, ανοιχτής, δημοκρατικής, ευρωπαϊκής πολιτικής Νεολαίας».
12ο Συνέδριο
Από τις 4 έως 6 Οκτωβρίου 2019 λαμβάνει χώρα το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στο Metropolitan Expo στην Αθήνα με
σύνθημα «το αύριο τώρα». Την έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Σάββατο και
την Κυριακή οι 2.111 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από
70.505 μέλη είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε
επίκαιρες θεματικές ενότητες.
13ο Συνέδριο
Πραγματοποιείται το 13ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στις 3-5 Ιουνίου 2022 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με σύνθημα «Ελλάδα 2030» . Συνολικά στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ είναι πλέον εγγεγραμμένα 82.757 μέλη. Αξιοσημείωτο
είναι ότι το 50% των εκλεγμένων συνέδρων συμμετέχουν
για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Χαρακτηριστικό
του 13ου συνεδρίου ότι προσκλήθηκαν για να τοποθετηθούνμόνο όσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ξεπερνούν το ηλικιακό φράγμα των 40.

Ιωακείμοβιτς:
Η ΝΔ Θεσσαλονίκης δεν «κατεβάζει στροφές» ενόψει καλοκαιριού – Ορίζονται Γραμματείες
στα πρότυπα των οργάνων της
κεντρικής οργάνωσης

«Η Θεσσαλονίκη και η Β. Ελλάδα γενικότερα βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι κοινή διαπίστωση ότι μετά από πολλά χρόνια βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομής, έργα απαραίτητα για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», τόνισε ο κ.
Ιωακείμοβιτς.
Αναφορικά με τις δράσεις ενόψει καλοκαιριού και ΔΕΘ, ο κ. Ιωακείμοβιτς τόνισε πως
η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης προφανώς και δεν «κατεβάζει στροφές» λόγω θερινής περιόδου. «Υπάρχει άλλωστε πλήρης προγραμματισμός για συναντήσεις, εκδηλώσεις, δράσεις για τους προσεχείς μήνες με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Η
Διοικούσα Επιτροπή Ν. Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει επαφές και συναντήσεις με
βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και σύντομα θα πραγματοποιηθεί κύκλος επαφών με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι συναντήσεις αυτές δεν έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Στόχο αποτελεί σε κάθε

περίπτωση η καταγραφή προβλημάτων και ανησυχιών, η κατάθεση προτάσεων, λύσεων, σκέψεων και απόψεων. Μέσα από τη σύνθεση των παραπάνω είναι εφικτή η
προτεραιοποίηση προβλημάτων και λύσεων, η χάραξη συνολικής πολιτικής για τη
Θεσσαλονίκη και η διευκόλυνση υλοποίησης του κυβερνητικού έργου στην περιοχή.
Η απόκτηση χαρακτηριστικών εξωστρέφειας και η βέλτιστη, αμφίδρομη επικοινωνία
με τους πολίτες αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κ.Ο. ΝΔ Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό πως το επόμενο διάστημα θα οριστούν Γραμματείες στα πρότυπα των οργάνων της κεντρικής οργάνωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση και ο συντονισμός των αντίστοιχων
τομέων σε επίπεδο Θεσσαλονίκης.

νοντάς την έξω από κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό και χρηματοδότηση και επιφυλάσσοντας για αυτήν το ρόλο του κομπάρσου και του φτωχού συγγενή ωσάν να την έχει
δεδομένη», υπογράμμισε ο Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ.
«Τελικός και πραγματικός στόχος όλων των παραπάνω επιμέρους προετοιμασιών και
λειτουργιών είναι η πολιτική αλλαγή! Είναι η πτώση της καταστροφικότερης μεταπολιτευτικής κυβέρνησης μέσα από εθνικές κάλπες για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι
ήδη έτοιμος όποτε και αν αυτές γίνουν. Είναι η ανάδειξη στον αντίποδα αυτής, το
συντομότερο δυνατόν, μιας προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για
την υπηρέτηση των αναγκών των πολλών» ανέφερε.

«Σε συνεργασία με τις ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και τις ΔΗΜΤΟ θα πραγματοποιηθούν κατά τους θερινούς μήνες μεγάλες εκδηλώσεις ποικίλης θεματολογίας
και ενδιαφέροντος, οι οποίες θα φέρουν στο επίκεντρο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, καθώς και ανησυχίες των πολιτών.
Σχεδιασμός υπάρχει όμως και για συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων, φορέων, σωματείων, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και περιοδείες σε
ολόκληρο τον νομό, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν λίγες μέρες πριν από τη
ΔΕΘ.
Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, το καλοκαίρι του 2022 θα είναι ιδιαίτερα
θερμό και δραστήριο για τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κυβερνώντος κόμματος,
προσθέτοντας πως «η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η ενίσχυση της Νέας
Δημοκρατίας άλλωστε συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια, ευημερία και άνοδο του
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής».

Κ. Αμπατζάς:
Προετοιμαζόμαστε για τη ΔΕΘ
συσφίγγοντας τις σχέσεις μας με
την τοπική κοινωνία

Ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις δράσεις κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, τόνισε πως οι Οργανώσεις Μελών, το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα, από άκρη σε άκρη σε ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θα οργανώσουν πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα. «Αυτά θα αφορούν την
πρώτη επαφή με τα νέα μέλη αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων μας με τα παλαιότερα
μέλη και την αδιαμεσολαβητη ενίσχυση των σχέσεων μας με την τοπική κοινωνία την
οποία και όλο το προηγούμενο διάστημα φροντίσαμε ως Νομαρχιακή Α’ Θεσσαλονίκη, με διαρκείς παρεμβάσεις και αδιάκοπη παρουσία στο πεδίο, να μην την χάσουμε
ποτέ.
Προτεραιότητά μέσω των επικείμενων παρεμβάσεων, εκδηλώσεων και επαφών μας
είναι η ανάδειξη των κυβερνητικών ευθυνών για το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη
χώρα και ταυτόχρονα η κοινοποίηση των δικών μας δεσμεύσεων ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για
την επόμενη μέρα. Των κυβερνητικών μας δηλαδή δεσμεύσεων στον αντίποδα της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την
προστασία των νοικοκυριών από το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, για την ανάκτηση
της εργασίας, για την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του
αγροτικού κόσμου, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και για την χάραξη και
υλοποίηση μιας πραγματικά υποστηρικτικής για τη νέα γενιά πολιτικής.
Τέλος τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά το κόμμα ήδη προετοιμάζεται πυρετωδώς για
τη ΔΕΘ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό, αναλυτικό,
εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει σημείο
αναφοράς και ελπίδας για το σύνολο του ελληνικού λαού. Ένα πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου θα εγγυάται πραγματική υπέρβαση των βαθιών αδιεξόδων που
βρισκόμαστε σήμερα ως ελληνική κοινωνία εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζει η
κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα φιλοδοξούμε να επικοινωνήσουμε και το σχέδιό μας για μια Θεσσαλονίκη όπως πραγματικά της αξίζει και
της αναλογεί και όχι όπως της έχει φερθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, αφή-

Θ. Γλαβίνας:
Πλήρες προγραμματικό πλαίσιο
του ΠΑΣΟΚ για τα προβλήματα
της Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ

Το πολιτικό πλαίσιο δράσης του ΠΑΣΟΚ θέτει ο διευθυντής της ΚΟ του κόμματος Θανάσης Γκλαβίνας. «Εργαζόμαστε και σε προγραμματικό επίπεδο ώστε να παρουσιάζουμε κάθε μέρα που περνάει στον ελληνικό λαό πτυχές της πολιτικής μας που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Έχουμε ήδη διεξάγει δύο θεματικές εκδηλώσεις για την υγεία και
την ενέργεια ενώ στο πρόγραμμα βρίσκονται ανάλογες εκδηλώσεις με περιεχόμενο
καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και χρειάζονται άμεσες λύσεις, όπως η αναμόρφωση του πρωτογενή τομέα, η παιδεία, η εθνική ασφάλεια της
χώρας, η δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη κα.
Τις θέσεις αυτές, τις κοινοποιούμε μέσα από τις περιοδείες που οργάνωσε το κόμμα
σε όλη την Ελλάδα όλο το προηγούμενο διάστημα και θα ενταθούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η καμπάνια για την ακρίβεια κοινοποίησε στην ελληνική κοινωνία
τις αβλεψίες της κυβέρνησης και έθεσε συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει το κόμμα
μας για την άμεση ανακούφιση των καταναλωτών, όπως η επιβολή πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος και η μείωση του Φ.Π.Α. σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης»,
σημείωσε.
Αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γλαβίνας υπογράμμισε πως η πόλη έχει περίοπτη
θέση στον προγραμματισμό του κόμματος. «Ήδη ο Πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης
έχει επισκεφτεί πολλές φορές την πόλη μας για να αναδείξει συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως το κύμα της ακριβείας αλλά και ο προβληματικός συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης ενώ οι επισκέψεις αυτές θα ενταθούν το
επόμενο διάστημα με κατά τόπους επισκέψεις τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και
σε περιφερειακούς Δήμους γύρω από την πόλη, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν πλήθος
ζητημάτων που σχετίζονται με την υπανάπτυξη, ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, προβλήματα του πρωτογενή τομέα που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους και
αλιείς της περιοχής της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης».
Ενόψει ΔΕΘ ο πρόεδρος της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, δήλωσε: «Φιλοδοξούμε κατά
την παρουσία του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουμε ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο το
οποίο μάλιστα θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένες πινελιές για τα προβλήματα της
Θεσσαλονίκης και πως αυτά θα αντιμετωπιστούν με άμεσο τρόπο ώστε η πόλη να ξεφύγει από την οικονομική και πολιτιστική ομηρεία στην οποία βρίσκεται αγκυλωμένη
εδώ και χρόνια. Η Θεσσαλονίκη, μία μητρόπολη της Ευρώπης στα νοτιοανατολικά
της σύνορα οφείλει να διεκδικήσει με καθαρό λόγο ένα νέο ρόλο, όχι της συμπρωτεύουσας που παρακαλεί για λίγα ψίχουλα, αλλά μίας αυτοδύναμης πόλης και μίας
ευρύτερης περιφέρειας με αυτάρκεια και δικές της πηγές πλούτου και ανάπτυξης».
«Η Θεσσαλονίκη κατέχει περίοπτη θέση στον προγραμματικό λόγο του κόμματός μας
και η θέση αυτή θα αναδειχθεί στους πολίτες της τους επόμενους μήνες» κατέληξε.
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Τα χρηστικά της οικονομίας

με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή

«Κλειδώνει» το Fuel Pass 2 όπως diesel

«Ίλιγγος» με τις αυξήσεις:

Σχέδιο αποσυμπίεσης ετοιμάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η κούρσα ανόδου της τιμής της βενζίνης.Η τιμή στην αντλία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
την στιγμή που το fuel pass αν και προκάλεσε το ενδιαφέρον των καταναλωτών δεν
κατάφερε να ανακόψει την ξέφρενη πορεία των καυσίμων.

Ο οικογενειακός προϋπολογισμός τείνει να... εκτροχιαστεί καθώς οι τιμές στα ψώνια
για τα βασικά αγαθά στο σπίτι συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα.

Τι αλλάζει στο επίδομα βενζίνης

Με την τιμή να φτάνει τα 2,4 ευρώ ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητά λύσεις ώστε οι νέες παρεμβάσεις να φέρουν
άμεσο αποτέλεσμα. Με δεδομένο ότι το fuel pass δεν επηρέασε την τιμή της βενζίνης,
ενώ αντίθετα η επιδότηση του diesel έχει συγκρατήσει την τιμή του καυσίμου στην
αντλία, αρμόδιοι παράγοντες προσανατολίζονται στη σκέψη να υπάρξει αντίστοιχη
παρέμβαση και για την βενζίνη.
Φαίνεται πώς τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις,
ώστε να ακολουθήσει η οριστική κοστολόγηση των μέτρων, η ανακοίνωση τους και η
εφαρμογή τους από τις αρχές του Ιουλίου.
Η αναζήτηση του απαιτούμενου περιθωρίου είναι καθημερινή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να «σκανάρουν» τα έσοδα προκειμένου να
υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση.
Τα νέα μοιάζουν θετικά καθώς τα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του έτους αφήνουν
περιθώρια νέων παρεμβάσεων. Χαμόγελα έφεραν και τα στοιχεία για τη πορεία του
ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Έρχεται η επιχείρηση «θερμοστάτης»:
Μπόνους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κάνουν οικονομία στο ρεύμα

Συγκεκριμένα πρόκειται για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και ενέργειας μέσω
της ρύθμισης της θερμοκρασίας των κλιματιστικών, αρχικά στον δημόσιο τομέα και
στη συνέχεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πώς θα γίνει
Συγκεκριμένα για τους μεν φορείς του Δημοσίου θα προβλέπεται αύξηση κονδυλίων
ενώ για τα νοικοκυριά θα προβλέπεται αυξημένη επιδότηση στους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος αν διαπιστωθεί ότι συμβάλουν στην επιχείρηση «θερμοστάτης»,
στη μείωση, δηλαδή, της κατανάλωσης ενέργειας.
Και όταν διαπιστώνεται χαμηλότερη κατανάλωση από ένα ποσοστό που θα οριστεί,
τότε ο φορέας θα έχει bonus και θα επιβραβεύεται με αυξημένα κονδύλια από τον
τακτικό προϋπολογισμό.

Ειδική πλατφόρμα
Για την εφαρμογή του μέτρου το υπουργείο Οικονομικών θα φτιάξει πλατφόρμα όπου
θα καταχωρούνται τα στοιχεία και οι καταναλώσεις κάθε δημόσιου κτιρίου.
Ήδη η ΡΑΕ έχει καταγράψει πλήρως την ενεργειακή κατανάλωση κάθε δημόσιου κτιρίου τους χειμερινούς και θερινούς μήνες και έχει υπολογίσει την εξοικονόμηση που
μπορεί να προκύψει.
Οι υπουργοί που θα ανακοινώσουν τα μέτρα, θα κάνουν σύσταση και σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις να «χαμηλώσουν το ρεύμα».
Στο σχέδιο, μάλιστα, αναμένεται να περιλαμβάνεται και ειδική αναφορά για περιορισμό στις καταναλώσεις οδικού φωτισμού με τους υπολογισμούς του ΥΠΟΙΚ να κάνουν
λόγο για μια εξοικονόμηση της τάξης των 18-20 εκατομμυρίων ευρώ.
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Για τα ίδια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ 109,02 ευρώ
τον Ιανουάριο, 154 ευρώ σήμερα

Τον Ιανουάριο, ο λογαριασμός ήταν 109,02 ευρώ και η αύξηση για τα ίδια προϊόντα σε
σύγκριση με την περσινή χρονιά φαινόταν… εξωφρενική.
Έξι μήνες μετά, το καλάθι του σούπερ μάρκετ, που γέμισε με τα ίδια ακριβώς προϊόντα,
κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ… 45 ευρώ περισσότερα!
Τα ίδια προϊόντα που τον Ιανουάριο αγοράστηκαν με 109,02 ευρώ και τον Μάρτιο
132,86 ευρώ, σήμερα στο ταμείο το σύνολο έφτασε τα 154 ευρώ! Ίδια προϊόντα, ίδιες
ποσότητες αλλά τεράστια διαφορά στη τσέπη.
Το ηλιέλαιο που τον Ιανουάριο κόστιζε 2,19 ευρώ, τον Απρίλιο έφτασε τα 3,08 ευρώ και
σήμερα αγγίζει τα 4,99 ευρώ το λίτρο.
Εξίσου αλματώδης αύξηση και στη τιμή στο κασέρι. 7,61 ευρώ τον Ιανουάριο, 10,15
ευρώ τον Μάρτιο, 14, 95 ευρώ η τιμή του σήμερα στις προθήκες των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ.
Τα δε δημητριακά τον Ιανουάριο ξεκίνησαν από το 1,79 ευρώ, τον Μάρτιο έφτασαν τα
3,35 ευρώ, με τη σημερινή τους τιμή να φτάνει τα 3, 56 ευρώ.

Τρίμηνη επέκταση της ρύθμισης για τα αδήλωτα
τετραγωνικά, προβλέπεται και επιστροφή
χρημάτων
Περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά σύμφωνα με το άρθρο 45 του νομοσχεδίου
του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η παράταση που δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022 για
την διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων αφορά και τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022, δηλαδή την
προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης σε νόμο της σχετικής διάταξης.
Τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλόμενων, θα επιστραφούν μετά από αίτησής τους.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για τη διόρθωση των τετραγωνικών απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές
τετραγωνικών μέτρων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα καταβολής των τελών που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1
Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

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

Παρά την αύξηση της τιμής των καυσίμων,
οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι «στο
κόκκινο»

Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό

Γιατί ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάρει την ανιούσα και η βενζίνη θεωρείται για
πολλούς είδος... πολυτελείας, στη Θεσσαλονίκη καθημερινά οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι, οι ταχύτητες χαμηλές και οι οδηγοί ειδικότερα τις ώρες αιχμής είναι συνεχώς «σταμάτα- ξεκίνα»;

Την άποψη πως η φετινή τουριστική σεζόν θα έχει θετικό πρόσημο διατύπωσε
μιλώντας στην εκπομπή «Άναψε Φλας»
(παραγωγής www.myportal.gr) του
Flash99,4 fm ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος.

«Αυτό είναι το οξύμωρο, το οποίο όμως έχει εξηγήσεις. Η πρώτη ξεκινά από το γεγονός
ότι η μετακίνηση είναι βασικό αγαθό των ανθρώπων. Είναι ανελαστική δαπάνη. Μέχρι
ο πολίτης να κατορθώσει εναλλακτικό σχέδιο για τις μετακινήσεις του θέλει κάποιο
χρόνο» εξήγησε μιλώντας στο «Άναψε Φλας» (παραγωγής myportal.gr) του Flash 99,4
fm η αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΜΕΤ και συγκοινωνιολόγος, Γεωργία Αϋφαντοπούλου. «Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα σε κάθε πολίτη για να χειριστεί την νέα κατάσταση και να σχεδιάσει τους τρόπους με τους οποίους θα μετακινηθεί εφόσον το
κόστους του αυτοκινήτου έχει γίνει πλέον δυσβάσταχτο» εξήγησε.
Ο δεύτερος λόγος που ευθύνεται για το μποτιλιάρισμα σύμφωνα με την συγκοινωνιολόγο είναι πως μέσα στην πόλη οι μετακινήσεις είναι κυρίως ανελαστικές. «Είναι
οι μετακινήσεις που κάνουν για να πάνε στη δουλειά τους. Κυρίως μετά την πανδημία έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα που δημιουργούν παρατεταμένο κυκλοφοριακό
φόρτο. Άρα η κίνηση που βλέπουμε είναι αυτή των ανελαστικών μετακινήσεων. Στις
μεγάλου μήκους διαδρομές διαπιστώνουμε και από μετρήσεις που γίνονται ότι αυτές
έχουν μειωθεί. Μέχρι όμως να αποτυπωθεί αυτό θα χρειαστεί χρόνος» είπε η κ. Αϋφαντοπούλου. «Φαίνεται πάντως ότι στις μεγάλες μετακινήσεις ο πολίτης δεν επιλέγει το
ΙΧ» συμπλήρωσε.
«Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένα χαρακτηριστικό της καινούριας πραγματικότητας που ζούμε μετά τον κορονοϊό σε όλες τις μεγαλουπόλεις. Πρέπει να αλλάξουμε
παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον αστικό χώρο και τις μετακινήσεις
σε αυτόν» τόνισε η κ. Αϋφαντοπούλου.

«Η σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη από
το 2021 με την μεγάλη βέβαια εξίσωση για τις επιχειρήσεις το πολύ υψηλό
λειτουργικό κόστος. Από την άλλη βλέπουμε να αναπτύσσεται μια πληρότητα
70%-80% μεσοσταθμικά από τον Ιούνιο
μέχρι και τον Σεπτέμβριο πανελλαδικά»
σχολίασε ο κ. Τάσιος, συμπληρώνοντας
πως αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην
Κεντρική Μακεδονία. «Πάμε και με τις
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής πάντως.
Αλλιώς λειτουργούν οι παγκόσμιοι
προορισμοί όπως είναι η Μύκονος και
η Σαντορίνη. Το εθνικό μας προϊόν επαναπροσδιορίζεται και σε εθνικότητες

και σε περιοχές» σχολίασε.
Μιλώντας ειδικότερα για τον τουρισμό
της Βόρειας Ελλάδας και της Χαλκιδικής
ο πρόεδρος της ΠΟΞ είπε ότι για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν
κρατήσεις. «Για τα ξενοδοχεία οι πληρότητες για το τριήμερο πανελλαδικά
είναι 70%-80%» ανέφερε και συμπλήρωσε πως βέβαια υπάρχουν κι εκείνου
που αποφασίζουν αποδράσεις τελευταία στιγμή, επομένως το «τριήμερο θα
κινηθεί σε καλά επίπεδα».
Ο κ. Τάσιος είπε πως η φετινή χρονιά
για τις επιχειρήσεις θα είναι χρονιά επιβίωσης λόγω του λειτουργικού κόστους
που είναι αυξημένο, ενώ δήλωσε πως
σε επίπεδο εσόδων εκτιμάται ότι αυτά
θα αγγίξουν το 80% του 2019, μιας καλής χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό.
«Είναι μια δύσκολη συγκυρία για την
οικονομία της χώρας. Και οι τουριστικές επιχειρήσεις τα φέρνουν βόλτα δύσκολα» σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Φάμελλος: «Εκλογές γιατί τα πράγματα για την κοινωνία
και την οικονομία έχουν φτάσει στο απροχώρητο…»

Στρ. Σιμόπουλος:
«Η Ελλάδα παρά την κρίση
αναπτύσσεται...»

«Η Ελλάδα παρά την κρίση αναπτύσσεται και όσο περνάει ο χρόνος αυτό γίνεται κατανοητό στους πολίτες. Θα πάει πολύ καλά ο τουρισμός και με τα μέτρα συνολικού
χαρακτήρα που θα πάρει για το ενεργειακό κόστος η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
έχουμε έναν καλύτερο χειμώνα από τον προηγούμενο». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων, ο
βουλευτής της ΝΔ από την Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος αναφερόμενος στην
πορεία της χώρας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Μιλώντας στην εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής myportal.gr) του ραδιοφωνικού
σταθμού Flash 99,4 fm ο κ. Σιμόπουλος είπε: «η κυβέρνηση σε 10 με 15 μέρες θα αρχίσει να δίνει επιστροφές για το κόστος ενέργειας έως 600€. Η ακρίβεια στην ενέργεια
και τα καύσιμα είναι εισαγόμενο φαινόμενο».
Για την ενεργειακή κρίση ειδικότερα σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή τα χαμηλά εισοδήματα πιέζονται, όμως έχουν γίνει αρκετές φοροελαφρύνσεις, αλλά δυστυχώς αυτές
ροκανίζονται από την εισαγόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους» δήλωσε.

«Ο πληθωρισμός που είναι πολύ πιο υψηλός από ό,τι στην Ευρώπη γονατίζει την κοινωνία. Και με την
πανδημία όμως δεν τα πήγαμε καλά και βρεθήκαμε τελικά στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, αλλά και
γεωπολιτικά η τριετία Μητσοτάκη και οι επισκέψεις στις ΗΠΑ δεν έχουν προσδώσει δυναμική στην Ελλάδα, κάτι που έχει συμβάλλει και στο να ενταθούν οι προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Σε όλα τα
πεδία υπάρχουν δηλαδή λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν εκλογές» σημείωσε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο «Άναψε Φλας» του Flash 99,4 fm επαναφέροντας το αίτημα
του κόμματος του για προσφυγή στις κάλπες. «Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει σταματήσει να κάνει περιοδείες και αυτό δεν γίνεται μόνο εξαιτίας της πιθανότητας εκλογών. Γνωρίζετε ότι έχει
επισκεφθεί πολλές φορές και τη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη μεριά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει, επιδιώκει να
γίνουν εκλογές γιατί τα πράγματα για την κοινωνία και την οικονομία έχουν φτάσει στο απροχώρητο, δεν
πάει άλλο.
Βλέπουμε την ανησυχία στον κόσμο για τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε πρέπει να γίνουν εκλογές για το καλό της χώρας» είπε. Σχετικά με το εάν εκτιμά ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο
μέσα στο καλοκαίρι, ο Σ.Φάμελλος είπε: «Να ξεκαθαρίσω ότι οι προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας είναι
απαράδεκτες και καταδικαστέες και ότι ο κακός γείτονας είναι απέναντι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η
προάσπιση της ελληνικής κυριαρχίας απέναντι στις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις είναι δεδομένη και
αδιαμφισβήτητη από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μας ανησυχεί η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.
Υπάρχει ασυνέπεια από την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, που
είχε δηλώσει ότι θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, μέχρι σήμερα.
Άρα, έχουμε μια διπλή διάψευση και δεν γνωρίζουμε τελικά τι εξασφάλισε ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται
να ενισχύσουμε τη διπλωματική μας στρατηγική, αυτός είναι ο μόνος δρόμος και όχι να ακολουθούμε από
πίσω. Έχουμε ανάγκη μία διαφορετική στρατηγική από αυτή που ακολουθεί ο κος Μητσοτάκης τα τελευταία τρία χρόνια. Οι ΗΠΑ μάς θεωρούν δεδομένο σύμμαχο, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για κυρώσεις, δεν
έχουμε δει να σταματάει η προμήθεια της Τουρκίας σε αμυντικό εξοπλισμό, ήταν πολύ καθυστερημένες οι
τοποθετήσεις κατά την επίσκεψη στις ΗΠΑ για την Τουρκία.
Όπως είχαμε πει, και στην ελληνογαλλική και στην ελληνοαμερικανική συμφωνία θα θέλαμε να περιλαμβάνεται ρητή αναφορά για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο, κάτι
που όμως δεν έγινε. Εμείς, απέναντι στην υποχωρητική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, προτείνουμε και ζητάμε μία πολυπαραμετρική εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμωσε την
Ελλάδα. Για παράδειγμα δεν είναι σοβαρή η τοποθέτηση του Υφυπουργού Άμυνας να μιλάει για υβριδική
απειλή μέσα στο καλοκαίρι, ούτε να μαθαίνουμε από τον κ. Σόλτς για στρατιωτικό υλικό που έστειλε η
Ελλάδα στην Ουκρανία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά»
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Γιάννης
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι πανελλαδικές, η δημόσια παιδεία
και η αστυνομία στα Πανεπιστήμια
Το καλοκαίρι ήταν πάντα πιο εύκολη η
πρωινή διαδρομή για το Καλοχώρι. Πρώτον, δεν ήταν σκοτεινά. Και δεύτερον, δεν
άκουγες τη σιωπή. Από τα παράθυρα του
λεωφορείου του ΟΑΣΘ έβλεπες τις πλάγιες
πλην όμως ενοχλητικές ακτίνες του ήλιου
και παρατηρούσες τους περαστικούς να
κοντοστέκονται ή να συνομιλούν στα πεζοδρόμια. Ώρα ίδια, διάθεση αλλιώτικη. Έτσι
ήταν και η δική της όταν έμπαινε ο Ιούνης.
Και μέρες σαν τη σημερινή που στις 7 το
πρωί οι δρόμοι έξω από τα λύκεια ήταν
γεμάτοι με υποψηφίους πανελλαδικών
και τους γονείς τους, η ατμόσφαιρα ήταν
ακόμα πιο ζωντανή. Ένοιωθε να παίρνει
από την ορμή τους, την αγωνία τους ή την
προσμονή τους, όπως τους έβλεπε μέσα

από το λεωφορείο.
Η Τάνια δεν ήταν από εκείνους τους τριαντάρηδες που είχαν χάσει τη μαχητικότητά τους και είχαν βολευτεί στο καβούκι
τους. Είχε μεν αποδεχθεί τις απλήρωτες
υπερωρίες και τα παγωμένα γραφεία της
επιχείρησης πλαστικών, αλλά δεν έχανε
ευκαιρία για συμμετοχή σε διαδήλωση και
είχε πει και ένα βροντερό «όχι» στη μαύρη
εργασία.
Αναρωτιόταν αν αυτοί οι μαθητές που σήμερα περίμεναν να μπούνε στα εξεταστικά
κέντρα θα είχαν τα κουράγια να αντιπαρατεθούν με τις αδικίες της εργοδοσίας
σε δέκα χρόνια. Άλλη μια τετραετία του

Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και
αυτή η γενιά θα μάθαινε πως μόνο αν φάει
τις ίδιες της τις σάρκες θα επιβιώσει. Ανταγωνισμός για να μπεις στο Πανεπιστήμιο,
μάχη για να βρεις μια θέση στα ελάχιστα
πλέον μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα, παρακαλητά για να βρεις μια θέση εργασίας
και μετά φίμωτρο απέναντι σε κάθε παρανομία του φοροφυγάδα επιχειρηματία. Με
πρόσχημα την «αριστεία», η κυβέρνηση
θα δημιουργούσε συστηματικά στρατιές
φοβισμένων μισθωτών που σε λίγα χρόνια
θα περπατούσαν σιωπηλοί και με το κεφάλι τους σκυμμένο κάτι αξημέρωτα πρωινά
του χειμώνα.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είχε σταματήσει
τώρα μπροστά από ένα κρεμασμένο στα
κάγκελα του ΑΠΘ πανό: «Πορείες, καταλήψεις, συγκρούσεις μαζικές. Έξω τώρα
οι μπάτσοι από τις σχολές». Η Τάνια δεν
ήταν με τη βία, ποτέ της δεν είχε σηκώσει πέτρα σε διαδήλωση. Καταλάβαινε
όμως ότι το ανέκδοτο του πανεπιστημιακού αστυνομικού που θα περιφέρεται αλά
μπρατσέτα με τον ματατζή στα μονοπάτια
του Αριστοτελείου «για να περιφρουρήσουν τις βιβλιοθήκες» δεν ήταν παρά το
όχημα κατευνασμού της φυσικής νεανικής
ορμής που αμφισβητεί το σύστημα, που
ζητά ελεύθερη είσοδο στα πανεπιστήμια,
που ζητά καλύτερες συνθήκες εργασίες

και καλύτερους μισθούς. Εξισώνοντας τις
διεκδικήσεις με πράξεις βίας, η κυβέρνηση
μπορούσε να βγαίνει από πάνω.
Γι’ αυτό και η Τάνια ήταν πεπεισμένη ότι
η ιστορία με το στέκι του Βιολογικού ήταν
μια καλοστημένη προβοκάτσια που συντηρούσε σκοπίμως την εικόνα της τάχα απειλούμενης από τους αναρχικούς δημόσιας
παιδείας.
Λοιπόν όχι. Τη δημόσια παιδεία απειλούσε
η Υπουργός Παιδείας με τις εμμονές της,
άλλοτε στη μείωση των θέσεων εισαγωγής
στα Πανεπιστήμια, άλλοτε στην εξίσωση
των πτυχίων των κολεγίων και άλλοτε στην
πρόσληψη αστυνομικών αντί καθηγητών.
Όσοι είχαν ζήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο τα τελευταία τρία χρόνια δεν είχαν καμία αμφιβολία για όλα αυτά. Η σαρωτική
υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την ηλικιακή
κατηγορία άλλωστε το αποδείκνυε περίτρανα. Το λεωφορείο της Τάνιας συνέχιζε
να προσπερνά σχολεία.
Οι υποψήφιοι πλέον είχαν μπει στις αίθουσες. Και από το μυαλό της περνούσε η ευχή
να φτάσει γρήγορα το τέλος των εξετάσεων και τα παιδιά των φετινών πανελλαδικών να βρούνε τη στιγμή να ακούσουν τον
ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που πραγματικά πιστεύει
στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Γιάννης
Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος Msc,
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Αισιόδοξα τα μηνύματα
για το ελληνικό ΑΕΠ
Αισιόδοξες οι εκτιμήσεις που δημοσιεύονται από
την Capital Economics για την ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ. Συγκεκριμένα 7% ανάπτυξη εμφάνισαν τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Και ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον η Capital
Economics εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αγγίξει
ανάπτυξη της τάξεως του 5,5%, καθώς η χώρα μας
κατάφερε να ανακάμψει από τις δυσκολίες που προκάλεσε η υγειονομική κρίση αλλά και να πετύχει την
ισχυροποίησή της με την υπεραπόδοση του 2021.
Η ισχυρή περυσινή ανάπτυξη που βασίστηκε στην
πρώιμη έναρξη της τουριστικής περιόδου, στην προκαταρκτική έγκριση από την Κομισιόν της επόμενης
δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δις. Ευρώ
και στο υψηλό επίπεδο του επιχειρηματικού κλίματος δημιούργησε ένα τείχος προστασίας, ανθεκτικό
και δυναμικό, απέναντι στην αβεβαιότητα και την
ανασφάλεια.
Έτσι, στην αρχή του Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι το
ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3 % το α’ τρίμηνο σε
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021και έγινε υπεν14

θύμιση ότι το ελληνικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4 %
σε τριμηνιαία βάση και κατά 7,7% σε ετήσια βάση
το τέταρτο τρίμηνο του 2021, γεγονός που ξάφνιασε
ευχάριστα Κυβέρνηση και ελληνικό λαό.
Με τη διαρκή μείωση της ανεργίας αλλά και τη σημαντική άνθηση των εξαγωγών που ξεπέρασαν το
ορόσημο των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα,
ως χώρα του νότου της Ευρωζώνης βρίσκεται να
παρουσιάζει μια ισχυρή ανάκαμψη, γεγονός που
αντανακλά την αισιοδοξία της Κυβέρνησης για την
οριστική έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας το καλοκαίρι και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τον επόμενο χρόνο.
Ωστόσο οι προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα
αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή τουριστική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός, σε
αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες του
πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, επιδρά οριζόντια σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορικά μέσα (αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά ταξίδια,
ταξίδια με λεωφορεία ή τρένα), χώρους διαμονής
(ξενοδοχεία, καταλύματα διαφόρων τύπων), εστία-

“Οι προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα αποδίδονται κατά
κύριο λόγο στην ισχυρή τουριστική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε ότι
ο τουρισμός, σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες
του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, επιδρά οριζόντια σε
πολλούς κλάδους της οικονομίας.”
ση ( εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ, εντός ή εκτός
του καταλύματος) , διασκέδαση ( συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε μουσεία & αξιοθέατα) και
γενικότερα κατανάλωση σε καταστήματα.
Η σπουδαιότητα του τουρισμού στη διαμόρφωση
του ΑΕΠ καταδεικνύεται από τη συνεισφορά του,
που αντιστοιχεί στο 3,7 % του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του αγγίζει σχεδόν το 9%, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη διάχυση ωφελειών που προσφέρει στην οικονομία.
Βέβαια κίνδυνοι πάντα υπάρχουν που αφορούν το
μεγάλο δημόσιο χρέος της Ελλάδος, αλλά και εδώ το
κόστος εξυπηρέτησής του είναι πολύ λιγότερο ευάλωτο, καθώς τα 2/3 είναι στα χέρια του επίσημου

τομέα (EFSF & ESM), είναι μη εμπορεύσιμο και «κλειδωμένο» σε επιτόκιο λίγο κάτω από 1%.
Τέλος ο πληθωρισμός, ένας διεθνής πονοκέφαλος,
που το Μάιο άγγιξε το 10,7% λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, είναι γνωστό ότι συρρικνώνει
τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών και
μειώνει την καταναλωτική τους δύναμη, όμως θα περιοριστεί το χτύπημα από την αύξηση κατά 9% του
κατώτατου μισθού.
Η διεθνής επιβράδυνση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας σαφώς θα έχει επιπτώσεις και στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά τα δεδομένα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς καθώς και
του α
΄ τριμήνου του 2022 δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για την αυξητική πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδος.

Συμεών
Διαμαντίδης
CEO ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ
& Οικονομικός Επόπτης ΣΕΒΕ

Η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε ένα κράτος είναι η ανεργία και οι συνέπειες
της. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που δεν έχει εργασία να κάνει μια φυσιολογική
ζωή χωρίς προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται αλλά δημιουργούνται και αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. Γι αυτό και το κράτος
οφείλει να στηρίζει τους ανέργους -και στηρίζει τα τελευταία χρόνια- με διάφορα προγράμματα απασχόλησης. Φυσικά η ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια
(που τόσο χρειάζεται η Ελληνική Οικονομία) είναι σημαντική στην καταπολέμηση της
ανεργίας διότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα.
Έγιναν βέβαια και σημαντικά βήματα για την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως η μείωση των φόρων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τα επενδυτικά κίνητρα μέσω
των αναπτυξιακών Νόμων, η συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση των εξαγωγών
κλπ. Μάλιστα οι προβλέψεις είναι ότι το 2022 θα έχουμε νέο ρεκόρ εξαγωγών.
Συνεχίζεται επίσης η στήριξη από την κυβέρνηση για εργασία με τα διάφορα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ανεργίας
στο 12,8 %.Η πρόβλεψη είναι ότι το επόμενο διάστημα η ανεργία θα πέσει κάτω από
το 10% για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Η ψήφιση του νόμου «Δουλειές ξανά»
που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΙΠΑ είναι πολύ
σημαντική εξέλιξη και θα δούμε τα αποτελέσματα της το προσεχές διάστημα.
Το ποιο σημαντικό είναι ότι καθιερώθηκε για πρώτη φορά το επίδομα εργασίας που
είναι το 50% του ποσού που δίνεται σαν επίδομα ανεργίας. Δηλαδή όποιος άνεργος
προσλαμβάνεται από μια επιχείρηση πέρα από τον μισθό του, θα εισπράττει και επίδομα εργασίας, ίσο με το μισό του επιδόματος ανεργίας για 6 μήνες.
Υπάρχει βέβαια και η πρόκληση ότι καθώς πέφτει η ανεργία δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν κατάλληλα καταρτισμένους εργαζόμενους. Υπάρχει σήμερα ένα κενό

“Συνεχίζεται επίσης η στήριξη από την κυβέρνηση για εργασία
με τα διάφορα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας. Το
αποτέλεσμα είναι η μείωση της ανεργίας στο 12,8 %. Η πρόβλεψη είναι ότι το επόμενο διάστημα η ανεργία θα πέσει κάτω από
το 10% για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια.”
στην αγορά εργασίας ανάμεσα στους εγγεγραμμένους ανέργους και τις δεξιότητες
τους απέναντι στις ανάγκες των επιχειρήσεων και αυτό πρέπει να γεφυρωθεί .
Το Υπουργείο εργασίας πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να γεφυρώσει αυτό το κενό. Οι φορείς των επιχειρήσεων από την άλλη πρέπει να βοηθήσουν
το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, θέτοντας όχι μόνο τις προδιαγραφές της κατάρτισης των ανέργων, αλλά να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις μέλη τους να εκπαιδεύουν οι
ίδιες οι επιχειρήσεις τους ανέργους, από εξειδικευμένο προσωπικό απ αυτές, ώστε να
προσαρμοστούν οι άνεργοι στις εργασιακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Επίσης είναι
πάρα πολύ σημαντικό οι άνεργοι να εκπαιδεύονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με
τα επαγγέλματα της κάθε περιοχής. Έτσι οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν εύκολα έτοιμους
εργαζόμενους που λόγω της ανάπτυξης που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια θα
τους χρειαστούν.

Μιλτιάδης
Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου,
Νομική Σχολή ΑΠΘ

Οι μέδουσες, το χταπόδι
και η γαλοπούλα του καλοκαιριού:
μαζί, δυστυχώς…

Δυστυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στις εσχατιές της ηπειρωτικής Ευρώπης, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται ότι μας περιμένει ένα μεγάλο «σκοτεινό» καλοκαίρι. Κυρίως διότι κατά τη διάρκειά του μέδουσες, χταπόδια και γαλοπούλες ετοιμάζονται να ζήσουν μεγάλες στιγμές, να υλοποιήσουν
τις επεκτατικές πολιτικές τους και να αποδείξουν πως η γεωγραφία είναι ελευθερία και όχι αιχμαλωσία.
Δυστυχώς, η κυριαρχία των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες μοιάζει με αναπόφευκτο κακό που θα
κάνει τις διακοπές μας λιγότερο ανέμελες και θα πλήξει το τουριστικό προϊόν. Όσο κι αν η επέλασή τους
εξηγείταιαπό την άνοδο της θερμοκρασίας στις θάλασσες, οι περισσότεροι αδιαφορούν στην πράξη για
την κλιματική αλλαγή ενώδιαμαρτύρονται και ψηφίζουν μεκριτήριο «και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο
χορτάτο». Ωστόσο, τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η
απορρύθμιση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας της πανδημίας και η ενδεχόμενη παγκόσμια οικονομική ύφεση θα μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά, όταν μετά το καλοκαίρι θα εφαρμοστούν μέτρα, όπως μονά-ζυγά στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και πλαφόν στην οικιακή χρήση του φυσικού αέριου. Τότε ίσως μακαρίσουμε την ώρα που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το Διαδριατικό Αγωγό φυσικού
αερίου, τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και τον πλωτό τερματικό
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, ίσως συνειδητοποιήσουμε,
ότι έχουμε καθυστερήσει αδικαιολόγητα την υλοποίηση του EastMed ή έστω κάποιας παραλλαγής του,
ενόσω τσακωνόμαστε για τη θέση των αιολικών πάρκων στο περιβαλλοντικό τοπίο. Πάντως μέχρι τότε θα
αποτυγχάνουμε να συνδέσουμε τις μωβ μέδουσες με την ενεργειακή ανασφάλεια που διαμορφώνεται με
φόντο τη σύρραξη στην Ουκρανία.
Δυστυχώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ζοφερή κανονικότητα. Η δε Ρωσία μοιάζει
με χταπόδι, όπως ακριβώς την παρουσίαζαν σε χάρτες και γελοιογραφίες στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα. Όχι αρκούδα, αλλά χταπόδι διότι έχει οκτώ πλοκάμια. Τα πλοκάμια της Ρωσίας αναπαριστούσαν
τις επεκτατικές βλέψεις της, καθώς αγκάλιαζαν σημαντικές περιοχές από την Άπω Ανατολή μέχρι τα Βαλκάνια, την Κριμαία, την Πολωνία και τη Φιλανδία. Βέβαια, όση αντι-ρωσική προπαγάνδα κι αν χωρούσε
σε τέτοιου είδους αναπαραστάσεις της Ρωσίας, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την ιστορία και δεν είναι
φάρσα. Ο ρωσικός αναθεωρητισμός διαθέτει πλοκάμια που μεθοδικά διαμορφώνουν τους όρους της ρωσικής επιρροής στο Εγγύς Εξωτερικό, δηλαδή τον μετα-σοβιετικό χώρο που βρίσκεται εκτός της ρωσικής
επικράτειας.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει αμφιβολία για τη νίκη της επιτιθέμενης πλευράς στην Ουκρανία, είτε αυτή επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι είτε πριν την έλευση του χειμώνα μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Η ρωσική πολεμική μηχανή δεν είναι ανίκητη, όμως η Ουκρανία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει,
παρά τη γενναία αντίσταση που καταβάλλουν οι ένοπλες δυνάμεις της. Το δε Κρεμλίνο δεν θα περιοριστεί
στα εδαφικά κέρδη, αλλά θα επιδιώξει να υπαγορεύσει τους όρους μιας συνθήκης ειρήνης που θα μετατρέψουν την Ουκρανία σε δορυφόρο της⸱ όχι απλά σε ένα ουδέτερο κράτος, που στο κάτω κάτω της γραφής
η ουδετερότητα είναι επιλογή ενός κυρίαρχου κράτους, αλλά σε μια νέα Φινλανδία βγαλμένη από το πιο
σκληρό ψυχροπολεμικό déjà vu. Κάπως έτσι θα τελειώσει η οργανωμένη βαρβαρότητα που σχεδίασε και
εκτελεί το καθεστώς Πούτιν, εκτός κι αν ο τελευταίος απωλέσει την εξουσία απροσδόκητα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
που θα ψηφιστεί έως τέλος Ιουλίου που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση
των πανεπιστημίων και δημιουργεί την απαραίτητη γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων
και των Πανεπιστημίων. Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε η συνεργασία των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Όπου έχει γίνει η γίνεται δημιουργούνται
καινοτόμα προϊόντα και επιλύονται μακροχρόνια προβλήματα επιχειρήσεων. Αυτή
η συνεργασία είναι απολύτως σίγουρο ότι θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση της
ανεργίας.

Δυστυχώς, εκτός από το χταπόδι που εξασκείται στην πιο ωμή εκδοχή του αναθεωρητισμού από την εποχή
του πολέμου στην Υπερδνειστερία, υπάρχει και η γαλοπούλα που για την ώρα φουσκώνει μεθυσμένη με
λόγια και χάρτες που περιφρονούν την ιστορία και τη διεθνή νομιμότητακαι απειλεί ότι θα γίνει άγρια
για να διεκδικήσει τη ζωτική περιοχή της. Τι κι αν άλλαξε το όνομα της πατρίδας του ο Ερντογάν, ώστε
να μη ταυτίζεται αυτή με το συμπαθές πτηνό (γαλοπούλα/turkey). Η θρασεία και προκλητική στάση που
χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου και των ΜΜΕ στην Τουρκία μοιάζει με την απειλητική συμπεριφορά μιας γαλοπούλας και δεν προδιαθέτει απλά για ένα καλοκαίρι έντασης. Θα είναι
ένα καλοκαίρι εξελίξεων στον Έβρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η επόμενη ανωμαλία που
θα προκαλέσει στο διεθνές σύστημα η Τουρκία, δεν θα είναι στη Βόρεια Συρία, όπου είναι απλωμένο το
πλοκάμι του χταποδιού. Στα ελληνοτουρκικά σύνορα θα είναι, ίσως και νότια της Κρήτης, γιατί μια τέτοια
επιλογή θα κάνει και το χταπόδι χαρούμενο. Και το καθεστώς Ερντογάν πάντα προκρίνει τις επιλογές που
προσφέρουν διπλά αποτελέσματα.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνουν όλα τα παραπάνω. Πρέπει όλοι πολιτεία, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια να προσπαθήσουν περισσότερο. Όμως υπάρχουν πολύ θετικές
προθέσεις απ’ όλους και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.

Βέβαια, μακάρι το καλοκαίρι να μην είναι σκοτεινό, κι όλα τα παραπάνω να αποδειχθούν ένα ψέμα ή έστω
μια υπερβολή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εσείς να θυμάστε «Όχι σκουπίδια, Όχι πλαστικά σε Θάλασσες
και Ακτές».
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