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Τα μηνύματα Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ

Διλήμματα και πόλωση
για την πρώτη κάλπη

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε
σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες
Γιώργος Αρβανιτίδης

Πολιτικές αυταπάτες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Βίκυ Δήμου

Χρειάζονται πράξεις για τη Θεσσαλονίκη

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Το αποκαλόκαιρο της «μεσαίας τάξης»

Γιάννης Παπαγεωργίου

Σταθερότητα και συνέπεια για το μέλλον
Του
Βαγγέλη
Πλάκα

Σίμος Διαμαντίδης

Θετικό το πρόσημο των
εξαγγελιών του πρωθυπουργού

Από το βήμα της ΔΕΘ προέκυψε μια “συμφωνία” στη στρατηγική Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: και οι τρεις αρχηγοί έδειξαν ως την πιο κρίσιμη και
σημαντική την πρώτη κάλπη, αυτήν της απλής αναλογικής. Δεδομένης της απλής αναλογικής στις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι να πάμε σε δεύτερες εκλογές μετά από λίγες εβδομάδες
με το νέο εκλογικό νόμο που προβλέπει κλιμακωτό μπόνους
εδρών στο πρώτο κόμμα. Aυτό κάνει ήδη πολλούς ψηφοφόρους

Συνέντευξη:

Mαρία Σπυράκη
Ευρωβουλευτής ΝΔ

“Ούτε σε σενάριο
επιστημονικής
φαντασίας
συνύπαρξη ΝΔ
με Βελόπουλο”
“Ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας δε μπορεί να συνυπάρξει η Νέα
Δημοκρατία του ορθολογισμού ,της επιστήμης και του σαφούς πολιτικού
προσανατολισμού στη Δύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο διακινητή των
επιστολών του Ιησού που δεν έκρυψε ποτέ τη συμπάθεια του στο «ξανθό
γένος», τονίζει στη συνέντευξή της στην “Π” η Μαρία Σπυράκη.
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ μιλάει για τις πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας
πως “Οι Έλληνες ξέρουν πως χρειαζόμαστε κυβερνήτη με γνώση και διεθνές
αποτύπωμα που να υποστηρίζεται από μια σοβαρή κυβέρνηση με σχέδιο
στις περιόδους των κρίσεων”.
Για τις τουρκικές προκλήσεις υπογραμμίζει πως ο Ερντογάν δεν λαμβάνει υπόψη ότι στη διεθνή πολιτική σκηνή δεν υπάρχει ακροατήριο για αναθεωρητισμό.

να έχουν μια τάση συμπεριφοράς όπως στις ευρωεκλογές: μια
πιο χαλαρή ψήφο ή μια πιο εύκολη επιλογή ψήφου διαμαρτυρίας ή και αποχής.
Αυτό είναι κάτι που για διαφορετικούς λόγους για το καθένα,
προβληματίζει τα δύο μεγάλα κόμματα. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται ως αναμενόμενη η λογική τόσο απο τη Νέα Δημοκρατία
όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ να θέσουν σκληρά προεκλογικά διλήμματα και να επιχειρήσουν, σηκώνοντας τους τόνους της πολιτικής
αντιπαράθεσης, να πολώσουν το πολιτικό κλίμα.

Συνέντευξη:

Δήμητρα
Ακριτίδου
Πρόεδρος ΚΕΔΗΘ

«Η πολιτική
πρέπει να
καθίσταται
πράξη για να
είναι ωφέλιμη»

Γιάννης Γκουμάκης

Επτά μέρες καταιγίδα
και ένα χρόνο ανομβρία

Παναγιώτης Κρινής

Ποιούς αφορούν τα χαμηλότοκα
στεγαστικά δάνεια
Συνέντευξη:

Θωμάς
Βράνος
Πρόεδρος ΔΕΕΠ
Β’ Θεσσαλονίκης NΔ

“Η αυτοδυναμία
της ΝΔ είναι
εθνικός στόχος”

Η πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δημοτική Σύμβουλος Δήμητρα Ακριτίδου, μιλάει στην «Πολιτική» για τις δράσεις
που υλοποίησε και προγραμματίζει η ΚΕΔΗΘ επ’ ωφελεία πολλών κοινωνικών
ομάδων.

Τον απολογισμό της κυβερνητικής παρουσίας στη ΔΕΘ, τον προεκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ και τη στάση του κόμματος στις επόμενες δημοτικές εκλογές, παρουσιάζει σε συνέντευξή του στην “Π” ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης της
Νέας Δημοκρατίας, Θωμάς Βράνος.

Ποιοι αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης
θα είναι υποψήφιοι βουλευτές

Tα πολιτικά… νυχτοπερπατήματα στη ΔΕΘ

Πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή βάζουν αυτοδιοικητικά στελέχη του
νομού Θεσσαλονίκης, που αφήνουν τα έδρανα του δημοτικού αλλά και του
περιφερειακού συμβουλίου και διεκδικούν μια θέση στη Βουλή. Αντιδήμαρχοι,
αντιπεριφερειάρχες, πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και υποψήφιοι
δήμαρχοι προερχόμενοι κυρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναμένεται να
συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Τι έκαναν πολιτικοί και βουλευτές μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους στη
Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τα δείπνα, οι συναντήσεις και τα… party
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Συνέντευξη

Η αυλαία της 86ης ΔΕΘ έπεσε, μιας διοργάνωσης που σηματοδότησε την
επιστροφή στην κανονικότητα, μετά από τα προβλήματα που δημιούργησε
η πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο στο πεδίο της οικονομίας η χώρα, και
όλη η Ευρώπη, μόνο σε συνθήκες κανονικότητας δεν πορεύονται λόγω της
ενεργειακής κρίσης και της πληθωριστικής έκρηξης αλλά κυρίως της αβεβαιότητας που επικρατεί ενόψει του χειμώνα που, παρά τα σημαντικά μέτρα στήριξης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, προβλέπεται δύσκολος.

Πορευόμαστε επομένως σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Με δεδομένες όμως τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον
οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν ενότητα και σοβαρότητα.
Δεν είναι η ώρα για μικροπολιτικές, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, υπονόμευση της θέσης της χώρας για εσωτερικό πολιτικό «όφελος», ούτε για
ρεσιτάλ λαϊκισμού και ανέξοδων αλλά ανεφάρμοστων υποσχέσεων.

Από το βήμα της ΔΕΘ οι πολιτικοί αρχηγοί έθεσαν τα κόμματά τους σε θέσεις
εκλογικής μάχης για τις εκλογές, που κατά τις επίμονες πρωθυπουργικές δεσμεύσεις θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, και παρουσίασαν στο εκλογικό
σώμα το προεκλογικό δίλημμα που θέτουν και το διακύβευμα της κάλπης.

Και όλοι εμείς, οι πολίτες οφείλουμε να αρθούμε στο ύψος των ευθυνών
μας αυτήν την περίοδο και να απαιτήσουμε μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση και να στηρίξουμε τις πολιτικές δυνάμεις της σταθερότητας, της
ισχυρής διεθνούς παρουσίας και της αξιοπιστίας.

Βίκυ Δήμου

Δημοσιογράφος TV100

“Δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι οραματισμοί.
Χρειάζονται πράξεις για τη Θεσσαλονίκη»
Σε βλέπουμε/ακούμε/διαβάζουμε;
«Τα τελευταία 25 χρόνια, με βλέπετε στην TV100. Μέσα
από τα ρεπορτάζ που επιμελούμαι για τις καθημερινές
εκπομπές και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έχω τη χαρά
να παρουσιάζω κάθε Σαββατοκύριακο, το οποίο στο νέο
πρόγραμμα της TV100 θα ξεκινά πλέον στις 8 το βράδυ
με όλα τα θέματα που απασχολούν και συμβαίνουν στη
Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Βλέποντας TV100 άλλωστε,
βλέπεις την πόλη σου»

του πολιτικού ρεπορτάζ. Το έκανα και συνεχίζω να το
πράττω με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκάθαρα λοιπόν, θα
απαντήσω πως δεν μετάνιωσα ποτέ για την απόφαση μου
να πω το «ΝΑΙ».
Οι προκλήσεις συνεχίζονται και είμαι έτοιμη πάντα για
το επόμενο βήμα. Και κυρίως; Κάθε μέρα που περνάει,
είναι μια μέρα που ωριμάζω και μαθαίνω.»

Ξεκινήσατε ως αθλητικογράφος. Αθλητικό ή πολιτικό
ρεπορτάζ;

Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ φιλοξενήσατε πολλές προσωπικότητες από τον πολιτικό και όχι μόνο χώρο.
Ποιο συμπέρασμα βγάλατε για το μέλλον της Θεσσαλονίκης;

Η μετάβαση από το αθλητικό στο πολιτικό ρεπορτάζ,
ήταν κάτι που δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό.
Η πρόταση από την τότε διοίκηση της TV100 το 2011, να
κάνω αυτή τη μετάβαση η αλήθεια είναι ότι με ξάφνιασε
και ταυτόχρονα με γέμισε φόβο για το εάν θα μπορούσα θα ανταπεξέλθω στις προσδοκίες που υπήρχαν. Οι
προκλήσεις; Πολλές! Οι δυσκολίες; Ακόμη περισσότερες,
μέχρις ότου καταφέρω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις

«Η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς για χρόνια αποτελούσε και
αποτελεί το πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η βούληση και η θέληση για τη μετατροπή της σε κόμβο των
Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα και όχι μόνο, ο στόχος να πρωταγωνιστήσει στην
οικονομία της χώρας, να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών
επενδύσεων, να εκμεταλλευτεί το έμψυχο δυναμικό της,
να αποκτήσει εξωστρέφεια είναι ορισμένα μόνο από τα

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

Η σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου
με τη Θεσσαλονίκη
Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στη Χίο το 1919 και απεβίωσε στην
Αθήνα το 1996. Το 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ με το οποίο κυβέρνησε και
έγινε πρωθυπουργός από το 1981 ως το 1989 και από το 1993 ως το
1996.
Είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Στις πρώτες εκλογές του
1974 ήταν υποψήφιος και στη συνέχεια βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης, μια επιλογή που έκανε τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να
καταδείξει τη σημασία που έδινε το κόμμα του στην πόλη, που ήταν
συνδεδεμένη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το 1985 διετέλεσε για
ένα μικρό χρονικό διάστημα (05/06/1985 έως 26/07/1985) Υπουργός
Βορείου Ελλάδος. Με δική του απόφαση στις 19 Αυγούστου 1988 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Οι παρουσίες του στη ΔΕΘ και οι συνεντεύξεις Τύπου και τα γεύματα στη «Ρέμβη», οι ομιλίες του και η διαμονή του στο «Μακεδονία
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Έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα
που διανέμεται δωρεάν
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θέματα που τέθηκαν ως προβληματισμοί . Ναι, πιστεύω
ότι όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν.
Αρκεί να υπάρξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και από
τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι οραματισμοί. Τις ουσιαστικές πράξεις που
θα αλλάξουν την εικόνα και το μέλλον αυτής της πόλης.
Αυτά πιστεύω θέλουν οι Θεσσαλονικείς. Και αυτό θέλω
και εγώ. Πράξεις και όχι λόγια»

Παλλάς» και μεγάλες συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και
στην νέα παραλία αποτελούν σημαντικές στιγμές της σχέσης του με
τη Θεσσαλονίκη.
Το 1985 μιλώντας σε συγκέντρωση στην νέα παραλία από εξέδρα στο
«Μακεδονία Παλλάς», που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες στη
Θεσσαλονίκη, δηλώνει: «το 1981 η Θεσσαλονίκη έκρινε τη νίκη του
48%. Σήμερα η Θεσσαλονίκης έκρινε το θρίαμβο του λαού στις 2 Ιούνη».
Το 1993 πάλι σε προεκλογική του ομιλία στον ίδιο χώρο θα πει τη
φράση που έμεινε στην ιστορία, αναφερόμενος στο ανοικτό τότε θέμα
ονομασίας των Σκοπίων: «Το όνομά μας είναι η ψυχή μας». Για το ίδιο
θέμα θα επιβάλει το 1994 το εμπάργκο στη γειτονική χώρα.
Το άνοιγμα στα Βαλκάνια της οικονομίας της Θεσσαλονίκης μετά την
πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού αποτέλεσε στόχο του ενώ στις υποδομές συνδέθηκε με το σχεδιασμό της Εγνατίας Οδού.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2001, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, στα όρια
των Δήμων Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια
ανδριάντα του που τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμαριάς, επί δημαρχίας Χρ. Οικονομίδη.
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Πολιτική Ανάλυση

Βαγγέλης
Πλάκας
Δημοσιογράφος

Διλήμματα και πόλωση για την πρώτη κάλπη
Η δημοσκόπηση της Pulse που δημοσιεύθηκε την
Τετάρτη στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ήταν αποκαλυπτική για το αποτύπωμα των εμφανίσεων των
πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της πριν από τη ΔΕΘ η διαφορά η διαφορά
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις 7,5 ποσοστιαίες μονάδες, μετά
την ομιλία Μητσοτάκη αυτή διευρύνθηκε στις 8,5
μονάδες, ενώ μετά την ομιλία Τσίπρα, μία εβδομάδα
έπειτα από εκείνη του πρωθυπουργού, διαμορφώθηκε στις οκτώ μονάδες. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό
εύρημα, δεδομένου ότι ο μεσαίος χώρος και οι επιλογές των κεντρώων ψηφοφόρων είναι καταλυτικό
κριτήριο για το ποιο κόμμα κερδίζει τις εκλογές, είναι πως μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει από 27% στο 28% το ποσοστό του στο ερώτημα
«ποιος εκφράζει καλύτερα τον μεσαίο χώρο». Ο Αλέξης Τσίπρας από 23% πέφτει στο 22%, ενώ ο Νίκος
Ανδρουλάκης από 16% ανέβηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17%.
Απο την έρευνα μπορούν να προκύψουν δύο συμπεράσματα:
• το πρώτο πως η πλειοψηφία των πολιτών που τοποθετούνται στον κρίσιμο μεσαίο χώρο δεν θέλουν
πλειοδοσία υποσχέσεων, εύηχες εξαγγελίες και
παροχολογία δίχως τεκμηρίωση αλλά προτάσεις
στοχευμένες και κοστολογημένες, αναγνωρίζοντας
ασφαλως την κρίσιμη συγκυρία και την ανάγκη η
χώρα να έχει σταθερότητα στο εσωτερικό και αξιοπιστία στο εξωτερικό περιβάλλον.
• το δεύτερο, αφορά την επιβεβαίωση μιας εκτίμησης που ήδη έχει διαμορφωθεί και στο κυβερνητικό στρατόπεδο: πως η κρίση, με σαφές πολιτικό
κόστος, που δημιουργήθηκε απο την υπόθεση της
παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου
Ανδρουλάκη αρχίζει και φθίνει και οι μουδιασμένοι
ή και ενοχλημένοι ψηφοφόροι απο την αποκάλυψη
της υπόθεσης, πλέον με την πρόοδο του χρόνου και
τις εξελιξεις σε αυτήν, “επιστρέφουν”.

Η κάλπη της απλής αναλογικής
Απο το βήμα της ΔΕΘ πάντως προέκυψε και μια
“συμφωνία” στη στρατηγική Νέας Δημοκρατίας,
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
και οι τρεις αρχηγοί έδειξαν ως την πιο κρίσιμη και
σημαντική την πρώτη κάλπη, αυτήν της απλής αναλογικής. Δεδομένης της απλής αναλογικής στις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι να πάμε
σε δεύτερες εκλογές μετά απο λίγες εβδομάδες με το
νέο εκλογικό νόμο που προβλέπει κλιμακωτό μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα. Aυτό κάνει ήδη πολλούς ψηφοφόρους να έχουν μια τάση συμπεριφοράς όπως στις ευρωεκλογές: μια πιο χαλαρή ψήφο
ή μια πιο εύκολη επιλογή ψήφου διαμαρτυρίας ή
και αποχής. Αυτό είναι κάτι που για διαφορετικούς
λόγους για το καθένα, προβληματίζει τα δύο μεγάλα
κόμματα.
Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται ως αναμενόμενη η
λογική τόσο απο τη Νέα Δημοκρατία όσο και απο το
ΣΥΡΙΖΑ να θέσουν σκληρά προεκλογικά διλήμματα
και να επιχειρήσουν, σηκώνοντας τους τόνους της
πολιτικής αντιπαράθεσης, να πολώσουν το πολιτικό κλίμα. “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”, λέει η ΝΔ που
επιχειρεί να θυμίσει τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2015. “Θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που κράτησαν όρθιο τον τόπο
εν μέσω τόσων προκλήσεων;», διερωτήθηκε απο το
βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Οι
δυσκολίες που έρχονται, αυξάνουν τις ευθύνες. Γι’
αυτό και σας ρωτώ: αν δεν τις αναλάβουμε εμείς,
τότε ποιος;», υποστήριξε στοχευόντας κυρίως σε
όσους τον ψήφισαν το 2019 αν και δεν ήταν ΝΔ, ώστε
να φυγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε το γάντι και αφού απέκλεισε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης αν δεν
είναι πρώτο κόμμα (απαντώντας στα περί “τερατογένησης” μιας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΜΕ-

ΡΑ25 με πρώτο όμως κόμμα ΝΔ, στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός) έθεσε το δικό του δίλημμα:
“Δημοκρατία ή ολιγαρχία. Δημοκρατία ή οικογενειοκρατία. Δημοκρατία ή απολυταρχία. Κράτος ή παρακράτος”, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει αντιδεξιά
ανακλαστικά στο εκλογικό σώμα.

Το ΠΑΣΟΚ σε μέγγενη
Και οι δύο στρατηγικές στοχεύουν πρωτίστως στους
εν δυνάμει ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται
σε άνοδο. Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν
έτσι να αποτρέψουν διαρροές και να προσελκύσουν ψηφοφόρους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά βεβαίως, που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο
ΠΑΣΟΚ και είχαν φύγει το 2015 για το ΣΥΡΙΖΑ και το
2019 για τη ΝΔ.
Κάθε άλλο παρα τυχαίο είναι άλλωστε πως ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ επέλεξε να
επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη και να απευθυνθεί
απευθείας στους ψηφοφόρους του χώρου. Δεδομένου πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο συζήτησης
για μετεκλογική συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, κάτι στο
οποίο βεβαίως μπηκε ταφόπλακα μετά την υποθεση υποκλοπών, η κυβερνητική στρατηγική θέλει

τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται απευθείας
στους εν δυνάμει ή στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
Πρώτα επιχειρώντας να ταυτίσει τον Ανδρουλάκη με
τον ΣΥΡΙΖΑ και να τον εμφανίσει ότι ειναι σε απόσταση απο την επιθυμία των ίδιων των ψηφοφόρων του.
Επιχειρώντας να προσεγγίσει και σε αυτές τις εκλογές τη μερίδα των πολιτών με τα χαρακτηριστικά
αυτών που τον στήριξαν στις προηγούμενες κάλπες
και προέρχονται απο το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως “πολλοί
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρώ ότι βλέπουν
θετικά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης” και πς “”με
τον κ. Βενιζέλο και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι
προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΝΑΛ,
μάλλον αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα
από αυτά που μας χωρίζουν’.
Άρα το μήνυμα είναι σαφές που στέλνουν και ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ λέει
πως αν δεν θέλετε Τσίπρα, ψηφίστε ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει αν δεν θέλετε Μητσοτάκη, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ.
Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά με τη στρατηγική ίσως
αποστάσεων και αυτόνομης πορείας κάτι που με τη
δημοσκοπική άνοδο και την αναπτέρωση ηθικού και
ανασυσπείρωση δυνάμεων που παρατηρείται στο
χώρο, μπορεί να το υποστηρίξει καλύτερα και πειστικότερα.

“Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, δεδομένου ότι ο
μεσαίος χώρος και οι επιλογές των κεντρώων ψηφοφόρων είναι καταλυτικό κριτήριο για το ποιο κόμμα κερδίζει τις εκλογές, είναι πως μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει από 27% στο 28% το ποσοστό του στο
ερώτημα «ποιος εκφράζει καλύτερα τον μεσαίο χώρο»
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Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου «έπεσε» η αυλαία της 86ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει σειρά μέτρων στήριξης 7 αξόνων
και τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα να απαντούν με τα δικά τους προγράμματα. Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Άννα Ευθυμίου
και ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Αρβανιτίδης καταθέτουν τις απόψεις τους για τον απόηχο των εξελίξεων.

Η πολιτική αποτίμηση της ΔΕΘ

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ύψους
5,5 δισ. ευρώ, απευθύνονται σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες που έχουν χτυπηθεί καίρια από τις
συνεχόμενες κρίσεις, μνημονιακή, πανδημική,
ενεργειακή. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι, που
«σήκωσαν στην πλάτη» τους το βάρος της πολυετούς οικονομικής κρίσης, από τον Ιανουάριο
του 2023 θα δουν για πρώτη φορά μετά από το
2008 αυξήσεις στις συντάξεις τους. Επίσης, οι
ιατροί θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους,
καθόσον η διετής πανδημική κρίση ανέδειξε τα
κενά και τις παθογένειες του συστήματος και η
κυβέρνηση και με την εξαγγελία της αύξησης του
μισθού τους επιχειρεί να εξορθολογίσει.
Συμπληρωματικά, ιδιαίτερα σημαντική κατά την
άποψη μου είναι και η εξαγγελία του προγράμματος στέγασης των νέων ζευγαριών, ύψους 1,8
δισ. ευρώ. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα στο δημόσιο λόγο μου.
Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά φύσει και θέσει
πιστεύω ακράδαντα ότι είναι μείζονος σημασίας
η διευκόλυνση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στα νέα ζευγάρια, με σκοπό να μπορούν να
κάνουν πιο εύκολα οικογένεια.

Γιώργος
Αρβανιτίδης

Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ο πρωθυπουργός
απευθύνθηκε σε μεγάλες
κοινωνικές ομάδες

Πολιτικές αυταπάτες
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

ρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, όσο και για τους
εργαζόμενους.
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εύλογο να έχουν θετικό
αντίκτυπο. Όμως, πόσο ρεαλιστικές είναι να
εφαρμοστούν; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα
και η απάντηση του κυβερνητικού οικονομικού
επιτελείου είναι αρνητική, γιατί η κοστολόγησή
τους ανέρχεται σε 23,5 δισ. ευρώ μέτρα για το
2023 και επιπλέον μόνιμο δημοσιονομικό κόστος 10 δισ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα
έτη.
Είναι κατανοητή η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη μεσαία τάξη που
στραγγάλισε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Ωστόσο, το μείγμα της πολιτικής που
ακολούθησε, δηλαδή η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, ήταν δική του πολιτική επιλογή. Και
μπορεί μεν να ήταν επωφελές το «μαξιλάρι» των
37 δις που άφησε στα δημόσια ταμεία, ωστόσο
δε θα ήταν λιγότερο επωφελές αν είχε προτιμήσει να θεσπίσει πιο λίγα οικονομικά μέτρα για
τη μεσαία τάξη και αντί για 37 δις να αφήσει για
παράδειγμα 34 δις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, υπό

ΔΕΘ, ύψους 5,5 δισ. ευρώ, απευθύνονται σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες που έχουν
χτυπηθεί καίρια από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημονιακή, πανδημική, ενεργειακή»
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Γιάννης
Γκουμάκης

Άννα
Ευθυμίου

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική εξαγγελία του
Πρωθυπουργού αποτελεί η περαιτέρω μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων τους από μερική σε πλήρη
απασχόληση, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση
της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας. Η
πρωθυπουργική αυτή εξαγγελία με γεμίζει με
ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι είχα απευθύνει την
πρόταση αυτή στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη από τις αρχές του 2022 και την είχα πολλές
φορές αναδείξει στις δημόσιες τοποθετήσεις
μου ως εξαιρετικά επωφελή τόσο για τις επιχει-

Επιμέλεια:

το παραπάνω πρίσμα, προτίμησε να θεσπίσει
για τα 2/3 των συνταξιούχων το λογιστικό τρικ
της προσωπικής διαφοράς, κάνοντάς τους στην
ουσία να χρωστάνε και σήμερα κάποιοι εξ αυτών
να μη δουν τις αυξήσεις στις συντάξεις τους που
θα πραγματοποιηθούν από 01-01-2023.
Καταλήγοντας, μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα με απρόβλεπτα οικονομικά δεδομένα. Είναι σημαντικό η Κυβέρνηση να συνεχίσει
να στηρίζει ουσιαστικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όσο της επιτρέπει ο δημοσιονομικός
χώρος να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα κοινωνικών
παροχών.

Με την Κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση να έχουν μπει σε ένα ατελείωτο «γαϊτανάκι» καταγγελιών για το ποιος παρακολουθούσε
(νόμιμα ή παράνομα) πιο πολλούς στην περίοδο
διακυβέρνησής του, η αξιοπιστία και των δυο
κομμάτων στα μάτια των πολιτών εξανεμίζεται.

ναι πια η πιο φθηνή ενέργεια, δεν επένδυσαν σε
δίκτυα υψηλής συνδεσιμότητας και σε μονάδες
αποθήκευσης. Και έτσι έφθασαν οι Έλληνες να
πληρώνουν από το πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα
στην Ευρώπη με τη σφραγίδα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Η Κυβέρνηση κρατά μια άκρως υποκριτική στάση
επιδιώκοντας στην ουσία να μην μάθουμε τίποτα
άλλο σε σχέση με το σκάνδαλο παρακολούθησης
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ
δέσμιος των εσωτερικών του αντιφάσεων κάνει
τα πάντα να μας θυμίσει τον χειρότερο εαυτό
του. Τα παιχνίδια με τους θεσμούς που επιχείρησαν και οι δυο πλήττουν ευθέως την Δημοκρατία
μας, αλλά και την εικόνα και την αξιοπιστία της
χώρας μας στο εξωτερικό.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτάσσει την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει στιβαρή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση εθνικής αξιοπρέπειας με
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολλούς
και όχι για τους λίγους. Δημοκρατική ανατροπή
ή στασιμότητα είναι για εμάς το δίλλημα των ερχόμενων εκλογών.

Παρόλα αυτά, η παρουσία και οι εξαγγελίες τόσο
του Πρωθυπουργού, όσο και του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 86η ΔΕΘ έδειξαν ότι και οι δυο τους πορεύονται ακόμα με αυταπάτες και αλαζονεία. Ο μεν κ. Μητσοτάκης με
το αντιδημοκρατικό του ψευτοδίλημμα «ή αυτός
ή το χάος», ο δε κ. Τσίπρας επανήλθε μοιράζοντας παροχές.
Ο ελιτισμός της ΝΔ και ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ
αποτυπώθηκαν πεντακάθαρα σε κάθε μέτρο ή
πρόταση που ακούσαμε και από τους δυο. Αυτό
είναι το πιο ασφαλές πολιτικό αποτύπωμα της
φετινής ΔΕΘ για εμάς. Ούτε οι απειλές του κ.
Μητσοτάκη όμως για…κυβερνητικές τερατογενέσεις, ούτε η αμνησία – αμνηστία για τα έργα
και τις ημέρες του, που ζητά ο κ. Τσίπρας, είναι
ικανές να σταματήσουν την δυναμική ανατροπής
του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ θέλουν για παράδειγμα να ξεχάσουμε τις
τεράστιες ευθύνες τους για τις δραματικές αυξήσεις των ενεργειακών τιμολογίων στη χώρα μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ υλοποίησαν από κοινού μια
στρατηγική επιλογή να αυξηθεί η εξάρτηση της
χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο αφήνοντάς τους πολίτες εκτεθειμένους στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, δεν προχώρησαν στην
δίκαιη και μεγάλη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, που εί-

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας εκπροσωπούν
την στασιμότητα. Δεν θέλουν αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο και τις τομές που έχει ανάγκη η
χώρα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές. Εμείς θέλουμε
να αξιολογηθούμε από τους πολίτες για το πρόγραμμά μας και το πολιτικό μας ήθος. Θέλουμε
να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, της οποίας στόχος είναι η δίκαιη παραγωγή και διαμοιρασμός του πλούτου
και η μείωση των ανισοτήτων κάθε είδους.
Για αυτό και θα επιδιώξουμε την θετική ψήφο
των πολιτών και όχι απλά την ψήφο αποδοκιμασίας στα κόμματα της στασιμότητας.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτάσσει την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει
στιβαρή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση εθνικής αξιοπρέπειας με όρους
κοινωνικής δικαιοσύνης για τους
πολλούς και όχι για τους λίγους»

Συνέντευξη

Mαρία Σπυράκη

Συνέντευξη στον
Βαγγέλη
Πλάκα

Ευρωβουλευτής ΝΔ

«Ούτε σε σενάριο
επιστημονικής φαντασίας
συνύπαρξη ΝΔ με Βελόπουλο»
“Ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας δε μπορεί
να συνυπάρξει η Νέα Δημοκρατία του ορθολογισμού,
της επιστήμης και του σαφούς πολιτικού προσανατολισμού στη Δύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο διακινητή
των επιστολών του Ιησού που δεν έκρυψε ποτέ τη συμπάθεια του στο «ξανθό γένος», τονίζει στη συνέντευξή
της στην “Π” η Μαρία Σπυράκη.
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ μιλάει για τις πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας πως “Οι Έλληνες ξέρουν πως χρει-

Θεωρείτε πως αποτελούν «απειλή πολέμου»
όλα όσα υποστηρίζει ο Ερντογάν απέναντι
στην Ελλάδα; Μήπως πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει την ενεργοποίηση διεθνών κυρώσεων;
Η επιλογή του κ. Ερντογάν είναι αναθεωρητική και
αποσταθεροποιητική για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και για τον Νοτιοανατολικό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να
μετατοπίσει πολιτικά την Τουρκία εκτός Δύσης και
αυτή την απόφαση του υπηρετεί μέσω της οξύτατης
και απαράδεκτης, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις
σχέσεις καλής γειτονίας, ρητορικής.
Και ενώ επιχειρεί να απειλήσει την Ελλάδα και να
τρομοκρατήσει την Κύπρο, ο Τούρκος πρόεδρος
υποτιμά ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους στη διεθνή πολιτική σκηνή:
Α: Δεν υπάρχει ακροατήριο για αναθεωρητισμό. Με
την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία σύσσωμος
ο Δυτικός κόσμος αντιτάχθηκε στις βίαιες αλλαγές
συνόρων και στην διατάραξη του status quo,όπως
αυτό σταθεροποιήθηκε και μετά την ανεξαρτητοποίηση των χωρών που προέρχονται απο την πρώην
Σοβιετική Ένωση, ορισμένες εκ των οποίων όπως οι
Βαλτικές Δημοκρατίες, είναι ήδη μέλη της ΕΕ.
Αποστάσεις από την επιλογή του Πούτιν παίρνουν
πλέον και οι αναδυόμενες ισχυρές οικονομίες με
πρώτες την Κίνα και την Ινδία οι οποίες προφανώς
βλέπουν τα προβλήματα που προκαλεί ,και στις οικονομίες τους, η διεθνής αναταραχή.
Ο κ. Ερντογάν που στοχεύει ακριβώς ακολουθώντας
τα βήματα του Πούτιν;

αζόμαστε κυβερνήτη με γνώση και διεθνές αποτύπωμα
που να υποστηρίζεται από μια σοβαρή κυβέρνηση με
σχέδιο στις περιόδους των κρίσεων”. Για το θέμα των
υποκλοπών η κα. Σπυράκη επισημαίνει πως δεν πρέπει
να μεινει καμία σκια στην υπόθεση αλλά υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των παθογενειών της ΕΥΠ.
Για τις τουρκικές προκλήσεις υπογραμμίζει πως ο
Ερντογάν δεν λαμβάνει υπόψη ότι στη διεθνή πολιτική
σκηνή δεν υπάρχει ακροατήριο για αναθεωρητισμό.

Β: Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της στον Ευρωμεσογειακό χάρτη με ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες
με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία οι οποίες αποτυπώνονται
στο πεδίο.Οι απειλές του τύπου «θα έρθουμε νύχτα…» μπορεί να συσπειρώνουν το πολιτικό προσωπικό στην Τουρκία αλλά δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρυσμα.
Νύχτα ή μέρα ο κ.Ερντογάν θα βρει απέναντι του
την Ελλάδα πανίσχυρη και τους συμμάχους της να
μην αποδέχονται τον αναθεωρητισμό. Τα μηνύματα
που λαμβάνει δημόσια πλέον από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία ,ακόμη και τη Γερμανία αλλά και την ΕΕ δείχνουν
πως δεν υπάρχει χώρος για ψεύτο τσαμπουκάδες…
Αν δεν αξιολογήσει το πεδίο θα υποστεί τις συνέπειες.
Μπορεί ο πρωθυπουργός να ξεκαθάρισε πως
θα πάει σε εκλογές στο τέλος της θητείας,
ωστόσο έθεσε με σαφήνεια το προεκλογικό
διακύβευμα. Υποστηρίζετε λοιπόν πως «Μητσοτάκης ή χάος»;
Το δίλλημα είναι «σταθερότητα ή περιπέτεια». Οι
Έλληνες έχουμε εμπειρία από κυβερνήσεις «κουρελού» με μόνο συνδετικό ιστό την εξουσία. Δεν
πέρασαν αιώνες από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα -Καμμένου, της οποίας είχε προηγηθεί η κυβέρνηση Τσίπρα-Βαρουφάκη… Οι Έλληνες ξέρουν πως χρειαζόμαστε κυβερνήτη με γνώση και διεθνές αποτύπωμα
που να υποστηρίζεται από μια σοβαρή κυβέρνηση
με σχέδιο στις περιόδους των κρίσεων. Λάθη και
παραλήψεις έγιναν και γίνονται αλλά οι κυβερνήσεις κρίνονται από το σύνολο της δουλειάς τους. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης εργάζεται εντατικά για την
Ελλάδα που μας αξίζει.

Πως θα ζεσταθούμε φέτος τον χειμώνα και
πόσο θα το πληρώσουμε;

της. Ο πρωθυπουργός το έπραξε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει ως τώρα για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην ενεργειακή
κρίση 6,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,72% του
ΑΕΠ σύμφωνα με το Energy Rescue. Η συγκεκριμένη
δαπάνη είναι η υψηλότερη στην ΕΕ αναλογικά με το
ΑΕΠ. Και συνεχίζει με κλιμακωτά μέτρα που κατά τη
γνώμη μου θα έχουν θετικότερο αποτύπωμα καθώς
είναι πιο στοχευμένα και συνδυάζουν τη στήριξη με
την απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας.

Μέχρι τώρα δεν κατατέθηκε καμία επίσημη θεσμική
πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργία της ΕΥΠ.
Σαν να ήταν όλα καλά όταν άκουγαν το Στέργιο Πιτσιώρλα...

Δεν θα κρυώσουμε. Είναι όμως καθήκον μας να έχουμε αίσθηση του μέτρου και της κατάστασης που βιώνουμε όλοι στην Ευρώπη. Με το θερμοστάτη στους
19 βαθμούς και τη χρήση των συσκευών στο σπίτι,
σε ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ηλεκτρισμού συνεισφέρουμε όλοι με υπευθυνότητα στην
αντιμετώπιση της κρίσης.

Η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα στην επιλογή των
Ελλήνων. Μάλιστα μετά τη ΔΕΘ και την αναλυτική
παρουσίαση των επόμενων βημάτων από τον πρωθυπουργό αύξησε το δημοσκοπικό της προβάδισμα.

Σας προβληματίζει η δημοσκοπική πτώση της
ΝΔ; Βλέπω πως όλες οι πόρτες για μετεκλογική συνεργασία που φαίνεται πως θα απαιτηθεί, έχουν κλείσει για τη ΝΔ.

Στους πολίτες διαμορφώνεται μια εικόνα πως
«όλοι ακούνε όλους, όλοι παρακολουθούνται». Είναι έτσι; Αν ήσασταν στη θέση του
Νίκου Ανδρουλάκη τι θα κάνατε;

Οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε
ένα κυβερνητικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη με προτεραιότητες ασφάλεια
,ευημερία και δουλειές και μια κυβέρνηση αλά παλαιά με λεφτόδεντρα και υψηλό ρίσκο αστάθειας για
την πατρίδα μας. Αισθάνομαι ότι δεν θα επιτρέψουν
την επιστροφή στο 2015…

Υπάρχει προφανής ανάγκη να μην μείνει καμία σκιά
στην υπόθεση. Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη
να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές παθογένειες της
ΕΥΠ και να θωρακιστεί η υπηρεσία με βάση και τον
εθνικό της ρόλο. Στη θέση του κ. Ανδρουλάκη θα πήγαινα να ενημερωθώ από το θεσμικά αρμόδιο που
είναι ο διοικητής της ΕΥΠ και θα δημοσιοποιούσα
όλη τη συζήτηση. Στη θέση του κ.Τσίπρα αντί να
δημιουργώ σύννεφα καπνού γύρω από την ΕΥΠ θα
κατέθετα προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας

Και επειδή τελευταία κυκλοφορούν ευφάνταστα
σενάρια για συγκυβέρνηση της ΝΔ με την Ελληνική
Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο θα ήθελα να είμαι
απολύτως ξεκάθαρη: Ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας δε μπορεί να συνυπάρξει η Νέα Δημοκρατία του ορθολογισμού ,της επιστήμης και του
σαφούς πολιτικού προσανατολισμού στη Δύση , με
τον Κυριάκο Βελόπουλο διακινητή των επιστολών
του Ιησού που δεν έκρυψε ποτέ τη συμπάθεια του
στο «ξανθό γένος».
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Συνέντευξη

Δήμητρα Ακριτίδου
Πρόεδρος ΚΕΔΗΘ, Δημοτική Σύμβουλος

«Η πολιτική πρέπει
να καθίσταται πράξη
για να είναι ωφέλιμη»
Η πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δημοτική Σύμβουλος Δήμητρα Ακριτίδου, μιλάει στην «Πολιτική» για τις δράσεις
που υλοποίησε και προγραμματίζει η ΚΕΔΗΘ επ’ ωφελεία πολλών κοινωνικών
ομάδων.

Ολοκληρώνεται μία τετραετία ως Δημοτική
Σύμβουλος τι θα λέγατε για την περίοδο αυτή;
Είμαι Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης
την τελευταία τριετία, αλλά η ενασχόλησή μου με
την πολιτική και τα κοινά ξεκινά αμέσως μετά το λύκειο, γιατί πάντα με ενδιέφερε η στάση προσφοράς
μου προς τον κόσμο, τους αδυνατούντες συνανθρώπους μας και μέσα από όλες τις θέσεις ευθύνης που
κατείχα και φυσικά μέσα από την επαγγελματικής
μου ζωή στο χώρο της Παιδείας- όλων σχεδόν των
βαθμίδων- προσπαθούσα να έχω στο επίκεντρο τον
άνθρωπο.
Πάντοτε έθετα την ουσιαστική του υποστήριξη, ώστε
να μπορέσει ο καθένας και η καθεμιά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα τον καλυτερέψουν ως άνθρωπο και ως πολίτη. Αυτή μου η στάση
ζωής συνεχίζεται και θα συνεχίζεται… Αρχή μου
αποτελεί το ότι «Η πολιτική πρέπει να καθίσταται
πράξη για να είναι ωφέλιμη»
Κάνοντας έναν απολογισμό, τί ήταν αυτό που
θα μπορούσατε να πείτε πως βελτιώθηκε με
την προεδρία σας στην ΚΕΔΗΘ σε σχέση με το
παρελθόν και που σκοπεύετε να επικεντρωθείτε στη συνέχεια;
Η ΚΕΔΗΘ δήλωσε την παρουσία της δυναμικά το
τελευταίο εξάμηνο με μία σειρά δράσεων που διοργάνωσε τόσο με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, όσο και με
την ημέρα της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, καθώς και την ετήσια εκδήλωση προς όλα τα
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φοιτούντα στις δομές της, άτομα.
Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
μου, εκείνο που έθεσα ως σκοπό είναι η περαιτέρω
βελτίωση των λειτουργιών και των παρεχομένων
υπηρεσιών των δομών που υπάγονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση.
Κάνοντας μία συνοπτική αναφορά Θα ξεκινούσα
από τις δομές που έχουν ένα ειδικό βάρος, μιας και
φιλοξενούν ευπαθείς, ή αλλιώς ευάλωτες ομάδες.
Στην ΚΕΔΗΘ ανήκει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων που φιλοξενεί κάθε ημέρα άτομα που
χρειάζεται να μπορούν να «ξεφεύγουν» από το σπίτι
τους και να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον,
όπου θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά
και να σιτίζονται το μεσημέρι. Το ΚΗΦΗ χρειαζόταν
ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του και για
λόγους λειτουργικούς και για λόγους αισθητικούς,
κάτι που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ανανεώθηκαν τα έπιπλα, αγοράστηκε νοσοκομειακός εξοπλισμός, εξοπλίστηκε -όπως και όλες οι
δομές μας- με καθαριστές αέρα, υψηλής ποιότητας,
με ψύκτες νερού, αντικαταστάθηκαν δύο ρυπογόνα
κλιματιστικά με νέας τεχνολογίας.
Αντίστοιχες βελτιώσεις και αλλαγές έγιναν και στην
δομή όπου φιλοξενούνται Άτομα με Αναπηρία και
στο δικό του εξοπλισμό, γιατί εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο που πρέπει να στοχεύουμε,
κάτι που δεσμεύομαι ότι θα γίνεται συνεχώς. Βρήκαμε λύση και ξανακυκλοφορήσαμε το λεωφορείο
για τις μετακινήσεις των ατόμων με Αναπηρία από

και προς την δομή και το σπίτι τους, κάτι που έδωσε
ανακούφιση και λύση σε πολλούς συμπολίτες μας σε
ένα χρονίζον θέμα.
Τα πέντε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης που
λειτουργεί η ΚΕΔΗΘ εξυπηρετούν, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τα παιδιά, εκατοντάδες γονείς
που τα αφήνουν σε ασφαλές και υπό την παιδαγωγική κατάρτιση και φροντίδα περιβάλλον.
Φέτος για πρώτη φορά σε όσα παιδιά θα εγγραφούν
στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης της ΚΕΔΗΘ
θα τους παρέχεται και από μία δωρεάν προληπτική
εξέταση από παιδίατρο και οφθαλμίατρο.
Στην ΚΕΔΗΘ ανήκει και η λειτουργία του Europe
Direct που ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο εξωστρέφειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόσφατα
συνεργαστήκαμε σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
με το Ινστιτούτο Γκαίτε και φορείς από την μακρινή
Ταϋλάνδη τους οποίους φιλοξενήσαμε στην πόλη
μας. Υλοποιήσαμε –με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης- μία μεγάλη εκδήλωση, με θέμα «Η Ευρώπη
με τα μάτια των παιδιών-Πολιτιστικές Διαδρομές» με
δεκάδες παιδιά των ΚΔΑΠ μας, που κατασκεύασαν
σε εικαστικά εργαστήρια κούκλες με παραδοσιακές
φορεσιές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε ένα περιβάλλον σκηνοθετικά προσαρμοσμένο με παραδοσιακές στολές φορεμένες σε
κούκλες διαφόρων τύπων κατασκευών.
Όμως οι δράσεις δεν σταματούν εδώ, ετοιμάζονται
προγράμματα για την προαγωγή της γραφής και
στοιχείων δημοσιογραφίας και την έκδοση εντύ-

πων επικοινωνιακού και πληροφοριακού χαρακτήρα από τα παιδιά των ΚΔΑΠ, προγράμματα ειδικής
ψηφιακής εγγραμματοσύνης για νέους και νέες διαφόρων επαγγελματικών κατευθύνσεων. Στηρίζουμε
και συνεργαζόμαστε με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς που προάγουν επίκαιρα θέματα
Συνεχίζει να λειτουργεί με επιτυχία το Δημοτικό
Συμβούλιο Νέων που το εμπλέκουμε θετικά σε σειρά
καινοτόμων δραστηριοτήτων.
Τι μπορείτε να μας πείτε για τις δράσεις που
σκοπεύει να πραγματοποιήσει η ΚΕΔΗΘ;
Η ΚΕΔΗΘ συνεχίζει τις δράσεις που απευθύνονται
κατά περίπτωση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
και άτομα με πολλά και ποικίλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
Έπονται πολλά ακόμη που τώρα ετοιμάζονται προκειμένου η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου να
προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στους κατοίκους της πόλης μας.
Εκείνο για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι μετά την
ανανέωση και αντικατάσταση του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού που κάναμε και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας όλων των δομών που λειτουργεί,
πρόθεσή μου είναι η συνεχής αναβάθμισή τους για
την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.
Η ΚΕΔΗΘ είναι φορέας του Δήμου Θεσσαλονίκης δίπλα και για τους πολίτες της πόλης μας.

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

Γ. Ραγκούσης:

Ικανοποιημένοι στη Χαριλάου Τρικούπη
για την εμφάνιση Ανδρουλάκη

«Οι πολίτες θα αποφασίσουν
εάν θέλουν Δημοκρατία ή
παρακράτος»

Είδαμε όμως και νέους ανθρώπους κι
αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα» δήλωσε.

Την ικανοποίησή της για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 86η
ΔΕΘ και την αποδοχή των προτάσεων
του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ από τον κόσμο, εξέφρασε μιλώντας στο «Άναψε Φλας» του
Flash 99,4 fm η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του κόμματος και μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής, Μάρα Κουκουδάκη.
«Η παρουσία του προέδρου στέφθηκε
με επιτυχία. Είμαστε οι νικητές αυτής
της περιόδου» σχολίασε η κ. Κουκουδάκη. Αναφερόμενη στα μηνύματα που
εστάλησαν κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του προέδρου του κόμματος είπε «είδαμε πάρα πολύ κόσμο
που είχαμε χρόνια να δούμε. Υπάρχει
κόσμος που μας ακούει, ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και επιστρέφει.

Η κ. Κουκουδάκη μεταξύ άλλων είπε πως
το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από
τον αρχηγό του κόμματος είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο βάζοντας στο
επίκεντρό του τον άνθρωπο. Κληθείσα
να απαντήσει στο κάλεσμα Τσίπρα για
την επόμενη ημέρα και την συγκρότηση
μιας προοδευτικής κυβέρνησης δήλωσε
πως «στο τέλος οι πολίτες κρίνουν και η
κάλπη βγάζει το αποτέλεσμα.
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί εκβιαστικά να
βάλει διλήμματα» τόνισε κι έκανε λόγο
για «επανάληψη ενός προγράμματος
Θεσσαλονίκης, μοιράζοντας παροχές».
«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει ότι
δεν έχει κυβερνήσει. Δεν είναι από παρθενογένεση» υπογράμμισε. «Όταν λέμε
όχι θέλουμε μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική πρόταση κάνουμε τον διαχωρισμό ξεκάθαρο» δήλωσε.
Η κ. Κουκουδάκη τόνισε επίσης πως
στόχος του κόμματος είναι η ισχυρή
εντολή από την πρώτη Κυριακή, προκειμένου το κόμμα να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων την επόμενη ημέρα.
«Ο κόσμος να ξέρει πως ψηφίζει ΠΑΣΟΚ
και βγαίνει ΠΑΣΟΚ» είπε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την εναλλακτική πρόταση για μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας» και εμφανίστηκε ως εν αναμονή πρωθυπουργός σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Πειραιώς, Γιάννης Ραγκούσης
μιλώντας λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στη φετινή ΔΕΘ, στο «Άναψε Φλας» και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99,4 fm.
Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό κατέστη ξεκάθαρο τι θα κληθεί να ψηφήσει ο κόσμος
στις επόμενες εθνικές εκλογές. «Η δική μας πρόταση έχει στο επίκεντρο το κοινωνικό
σύνολο από τη μια και το κράτος δικαίου από την άλλη» τόνισε ο κ. Ραγκούσης. «Το
μήνυμα είναι σαφές. Οι πολίτες θα πρέπει να διαλέξουν αν θέλουν Αγία Οικογένεια ή
Προοδευτική Συμμαχία, Δημοκρατία ή παρακράτος. Τα διλήμματα είναι σαφή» τόνισε
ο Γιάννης Ραγκούσης.
Μιλώντας για τον στόχο της πρώτης Κυριακής ανέφερε πως «θα διεξαχθούν εκλογές με
απλή αναλογική και θα έχουμε καθαρή αποτύπωση της δύναμης των κομμάτων εντός
Βουλής όπως αυτή εκφράζεται από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Σε τελική ανάλυση είναι ότι ο δικός μας αγώνας δεν είναι για να ξαναπάρουμε καρέκλες εξουσίας
αλλά για να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική στα ζητήματα του κράτους και της οικονομίας» σχολίασε ο κ. Ραγκούσης. «Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης είναι
να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές και όχι να αλλάξουν οι καρέκλες εξουσίας» τόνισε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του στο «Άναψε Φλας» ο κ. Ραγκούσης υπογράμμισε
«αν ο λαός αποφασίσει ότι πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει και κάτι
διαφορετικό». Ο κ. Ραγκούσης πρόσθεσε πως βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ωστόσο θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θέμα συζήτησης για
εμάς είναι οι προτεινόμενες από τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικές.

Σ. Σιμόπουλος:

Καλυψώ Γούλα:

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει
ότι τηρεί το λόγο της»

«Χτίζουμε μαζί
την Ισότητα των Φύλων»

και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων, Καλυψώ Γούλα.
Με αφορμή την παρουσία της Γενικής
Γραμματείας στην 86η ΔΕΘ η κ. Γούλα
σημείωσε πως αυτός ήταν ο στόχος του
υπουργείου.
Να ενημερώσει τους πολίτες, ειδικά σε μια
περίοδο που υπάρχει έξαρση της έμφυλης
και ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου
«μαζί να χτίσουμε την ισότητα των φύλων».

«Το 10ημερο της ΔΕΘ είναι μια γιορτή
για την πόλη, βέβαια τα προβλήματα
παραμένουν» σχολίασε μεταξύ άλλων
μιλώντας στο «Άναψε Φλας» παραγωγής του www.myportal.gr ο βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος σχολιάζοντας την συνάντηση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης λίγο πριν
την φετινή διοργάνωση.
Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των
συναντήσεων δήλωσε πως «Ο πρωθυ-

πουργός και η κυβέρνηση έχουν αποδείξει ότι τηρούν τον λόγο τους και
αυτό είναι πολύ σημαντικό». Ειδικότερα για το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών ο κ. Σιμόπουλος είπε πως «όσον
αφορά στον ΟΑΣΘ έχουν γίνει ενέργειες που βελτίωσαν τη κατάσταση, αλλά
χρειάζεται να γίνουν πολλές ακόμη.
Για τον δύσκολο χειμώνα και τα μέτρα
στήριξης δήλωσε πως «Ο χειμώνας θα
είναι δύσκολος όμως θα τον ξεπεράσουμε όπως ξεπεράσαμε την πανδημία
και πολλά αλλά».

Ζητήματα ισότητας των φύλων δεν είναι αυτονόητα για όλους και προς αυτή
την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά, δήλωσε μιλώντας στο «Άναψε
Φλας» παραγωγής του www.myportal.
gr η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής

«Η ισότητα είναι προτεραιότητά μας.
Παγκοσμίως παλεύουμε γι’ αυτή» σημείωσε. Μεταξύ άλλων η ΓΓ Δημογραφικής
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων αναφέρθηκε στη δράση των 44
συμβουλευτικών κέντρων και των 19 ξενώνων που λειτουργούν στη χώρα, το δίκτυο
των δομών και τη γραμμή SOS 15900 στην
οποία μπορούν να απευθυνθούν θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
«Είναι σημαντικό τόσο τα θύματα όσο και
όσοι γνωρίζουν να μιλούν.
Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα»
σχολίασε μεταξύ άλλων η κ. Γούλα.
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Συνέντευξη

Θωμάς Βράνος

Συνέντευξη στον
Γιάννη
Γκουμάκη

Πρόεδρος ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης
Νέας Δημοκρατίας

“Η αυτοδυναμία της ΝΔ
είναι εθνικός στόχος”
Toν απολογισμό της κυβερνητικής παρουσίας στη ΔΕΘ, τον προεκλογικό σχεδιασμό της
ΝΔ και τη στάση του κόμματος στις επόμενες δημοτικές εκλογές, παρουσιάζει σε συνέντευξή του στην “Π” ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θωμάς Βράνος.

Κύριε πρόεδρε, η 86η ΔΕΘ είχε το άρωμα της
ανασκόπησης έργων που γίνονται και έρχονται
για τη Θεσσαλονίκη αλλά και το πάντρεμα της
επιχειρηματικότητας με την εξωστρέφεια. Αν
σας έλεγα να κάνετε μια δική σας ανασκόπηση
για την εφετινή ΔΕΘ, τι θα μπορούσατε να πείτε;
Η φετινή ΔΕΘ ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική για
τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα έβαλε τις βάσεις για
την προοπτική τόσο του εκθεσιακού φορέα, όσο
και της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Για την
επόμενη δεκαετία. Αφενός υπάρχει το μεγάλο
πρότζεκτ της ανάπλασης της ΔΕΘ. Είτε κάποιος
συμφωνεί, είτε διαφωνεί, το εγχείρημα προχωρά
με γοργούς ρυθμούς και θα ανανεώσει το Εκθεσιακό Κέντρο, ενώ θα αλλάξει και την ίδια την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Αφετέρου υπάρχει ένα συνολικό, συνεκτικό σχέδιο για την πορεία της Θεσσαλονίκης προς το 2030, που αποτελείται από 30
μείζονες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί στο σύνολό τους και η παρούσα κυβέρνηση
εγγυάται ότι δεν πρόκειται να μείνουν στα χαρτιά.
Πρόκειται για έργα, τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματα της Θεσσαλονίκης επί δεκαετίες, που για
πρώτη φορά αποκτούν προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα, αποκτούν την αναγκαία ωριμότητα
για να γίνουν πράξη. Είναι το μεγάλο κέρδος της
Θεσσαλονίκης από τη φετινή ΔΕΘ. Μια ατζέντα
για τη Θεσσαλονίκη του 2030, που υλοποιείται
ήδη. Χωρίς αερολογίες, χωρίς φανφάρες, χωρίς
ανέξοδες εξαγγελίες και αμαρτωλά “προγράμματα
Θεσσαλονίκης”, στα οποία αρέσκεται η “δώστα
όλα” αντιπολίτευση, η κυβέρνηση απέδειξε φέτος
ποιος πραγματικά έχει τη Θεσσαλονίκη και την
ανάπτυξή της στο επίκεντρο της πολιτικής του, με
ρεαλιστικούς όρους κι όχι ποιος την έχει μια φορά
το χρόνο στα λόγια.
Η σύγκριση της κυβερνητικής παρουσίας και ει8

δικά της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 86η ΔΕΘ, με εκείνη του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
καταλυτική.

και καλύτερα.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε μια συγκεκριμένη,
κοστολογημένη, εφικτή πρόταση διακυβέρνησης, τόσο για τα κεντρικά πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά ζητήματα, όσο και για τα τοπικά.
Μια πρόταση ασφαλούς πορείας της χώρας, της
κοινωνίας, της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα
χρόνια. Μια πρόταση – απάντηση στις ταυτόχρονες κρίσεις που βιώνουμε. Μια πρόταση
– εγγύηση για την ανάπτυξη. Και από την άλλη
πλευρά δεν είχαμε καν πρόταση, αλλά άκρατη
πλειοδοσία, με μέτρα 23,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ, που αποδεικνύει τον εμπαιγμό στους πολίτες. Και για τη Θεσσαλονίκη τι είχε να πει άραγε η αντιπολίτευση στη ΔΕΘ; Τίποτα. Μόνο κριτική στην κυβέρνηση. Άστοχη και άγονη. Λες και οι
Θεσσαλονικείς τρώνε κουτόχορτο και δεν αντιλαμβάνονται ποιος ολοκλήρωσε τις συνδέσεις
με τη Χαλκιδική, ποιος παραδίδει μετρό, ποιος
συμβοασιοποιεί κολλημένα επί χρόνια έργα στο
λιμάνι, ποιος διασφάλισε χρηματοδότηση για τη
σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Έδεσσα…

Εδώ και καιρό λειτουργούμε ως κομματικό όργανο σε προεκλογικούς ρυθμούς. Σταθερός στόχος
μας είναι να επικοινωνούμε στην κοινωνία της Β’
Θεσσαλονίκης το έργο της κυβέρνησης, τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και να γινόμαστε αγωγοί των προβληματισμών και της αγωνίας
των συμπολιτών μας προς την κυβέρνηση. Αναζητούμε διαρκώς λύσεις στα τοπικά ζητήματα και
συνδέουμε την κεντρική πολιτική με την τοπική
κοινωνία, μέσα από σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών εξωστρέφειας.

Καθυστερεί η μόνη κυβέρνηση που έτρεξε όλα
τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο καμιά
άλλη στο παρελθόν... Ευτυχώς οι πολίτες τους
γνωρίζουν και γνωρίζουν για τι είναι ικανοί. Η
φετινή ΔΕΘ, λόγω του συνετού λόγου της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, λόγω της σκληρής και αποτελεσματικής δουλειάς που γίνεται
τριάμισι χρόνια τώρα, αποτέλεσε το πρώτο δημόσιο βήμα για τη σύγκριση της ποιότητας του
λόγου και του έργου των πολιτικών δυνάμεων
του τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο θεσμός αποδείχτηκε και σε πολιτικό επίπεδο επιτυχημένος.
Διότι σε τεχνοκρατικό κάθε χρόνο τα πηγαίνει

Ποια είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει
τη χρονιά που έρχεται η ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης;

Στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και το επόμενο
διάστημα, μόνο που πλέον έχουμε μπροστά μας
εθνικές εκλογές και οφείλουμε να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας, ώστε να συμβάλουμε στο βαθμό που μας αναλογεί για την επίτευξη του στόχου. Και στόχος είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. Για εμάς δεν είναι μόνον
κομματικός στόχος. Είναι εθνικός. Είναι ο στόχος
της χώρας, ώστε με ασφάλεια και με σχέδιο να
αντιμετωπίσει όλες τις μεγάλες προκλήσεις του
παρόντος και του μέλλοντος. Χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς περιπέτειες, χωρίς… ρεσάλτα και
“τερατογενέσεις”.
Είναι εφικτή πιστεύετε η αυτοδυναμία της ΝΔ
στις εκλογές του 2023, μετά κι από το δύσκολο
χειμώνα που όπως κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός
παραδέχτηκε, θα περάσει η χώρα;
Προφανώς και πιστεύουμε στην αυτοδυναμία
και γι’ αυτή θα παλέψουμε. Είναι, όπως σας είπα,
εθνικός ο στόχος. Είναι παράμετρος επιβίωσης
για την πατρίδα. Είναι και θεμέλιο για το αναπτυ-

ξιακό οικοδόμημα της χώρας. Οι δυσκολίες περίσσεψαν τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Όμως λόγω
της σταθερής διακυβέρνησης της χώρας από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιμετωπίσαμε επαρκώς
και την υγειονομική κρίση και τις εθνικές κρίσεις
και το μεταναστευτικό και την ενεργειακή κρίση.
Και παράλληλα η χώρα αναπτύσσεται και δεν κινδυνεύει να τσακιστεί στα βράχια από πολιτικές
επιπολαιότητες, εμμονές και ιδεοληψίες.
Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλους
μας. Η ενεργειακή κρίση και η κρίση ακρίβειας
πλήττει όλους μας και είναι πιθανό, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, να επιδεινωθεί.
Τα ελληνικά νοικοκυριά ματώνουν οικονομικά.
Όμως οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση με
υπευθυνότητα και δίχως να ρισκάρει τη δημοσιονομική σταθερότητα, για την οποία πληρώσαμε
όλοι μας πολύ ακριβά, προσπαθεί και πετυχαίνει
να ελαφρύνει το δυσβάσταχτο βάρος, που επωμιζόμαστε χωρίς η ίδια να έχει την ευθύνη.
Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στον
Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι τυχαία. Ο δύσκολος χειμώνας είναι ακόμη μια πρόκληση, στην
οποία πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί με επάρκεια και επιτυχία. Προφανώς και δεν
μπορεί μια εθνική κυβέρνηση να λύσει μόνη της
ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Όμως οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως γίνεται ό,τι είναι δυνατό στο
μέτρο του εφικτού. Συνεπώς πιστεύω ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη συνέπεια και στη
νοικοκυρεμένη διαχείριση, στη διακυβέρνηση
της χώρας με προοπτική και με επιτυχή μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή πορεία κι όχι στην
ακατάσχετη παροχολογία, που έχει καταντήσει
ανέκδοτο.
Τα διλήμματα που έθεσε ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στις κάλ-

“Ο πρωθυπουργός κατέθεσε μια συγκεκριμένη,
κοστολογημένη, εφικτή πρόταση διακυβέρνησης,
τόσο για τα κεντρικά πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά ζητήματα, όσο και για τα τοπικά. Μια
πρόταση ασφαλούς πορείας της χώρας, της κοινωνίας, της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα χρόνια.
Μια πρόταση – απάντηση στις ταυτόχρονες κρίσεις
που βιώνουμε”

πες. Και οι πολίτες θα αποφασίσουν εάν η χώρα
θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
ή αν θα μπει σε μοιραίες περιπέτειες. Εξάλλου,
υπάρχει πλέον γνώση και μπορεί να γίνει σύγκριση της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και
της διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Μια κρίση που
δεν τη δημιούργησε η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα προσπαθεί σκληρά να την περιορίσει, δεν είναι κριτήριο επιλογής κυβέρνησης και επιλογής
κυβερνήτη. Επί τριάμισι χρόνια τώρα υπάρχουν
απτά δείγματα πολιτικής υπέρ των πολιτών, υπέρ
των εθνικών συμφερόντων, υπέρ της ανάπτυξης
του τόπου, της κοινωνικής ευημερίας και της προόδου. Κι από την άλλη δεν υπάρχει αντιπρόταση,
δεν υπάρχει υπευθυνότητα, δεν υπάρχει σχέδιο,
παρά μόνο στείρα άρνηση και μικροπολιτική εκμετάλλευση συγκυριών.
Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ξεκαθάρισε πως
οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας
όμως έθεσε το προεκλογικό δίλημμα. Επομένως ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια προεκλογική
περίοδο. Πώς θα κινηθείτε; Θα υπάρχει ανανέωση στο ψηφοδέλτιο;
Έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο σε
ό,τι αφορά στη ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης, όπως
σας ανέφερα. Με πρωτοβουλίες και δράσεις το
επόμενο διάστημα θα επικοινωνήσουμε το έργο
της κυβέρνησης και τις πολιτικές που υλοποιεί
και έχει σχεδιάσει σε όλους τους τομείς. Υπάρχει
συγκεκριμένος σχεδιασμός δράσεων, ημερίδων,
προβολής, επικοινωνίας με τους πολίτες της Β’
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα κυβερνητικά
στελέχη, με τους τοπικούς βουλευτές και πολιτευτές, και βέβαια υπό την καθοδήγηση της κομματικής ηγεσίας κεντρικά. Σχεδιασμός, τον οποίο θα
δείτε να εξελίσσεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών, που
θα μπουν στο ψηφοδέλτιο προφανώς και δεν θα
τα μάθετε από εμένα.
Ωστόσο, ως τοπικό κομματικό όργανο, αρμόδιο
για τη Β’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης,
είμαστε σε επαφές με ενδιαφερόμενους και καταθέτουμε τις αιτήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις μας στα αρμόδια όργανα κεντρικά. Ανανέωση
θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς στο ψηφοδέλτιο της Β’
Θεσσαλονίκης σε σχέση με το 2019. Σε ποιο βαθμό είναι νωρίς να το πούμε.

Αρίστη Παγιατάκη
- Η πρώτη
Το νέο βιβλίο του Βαγγέλη Πλάκα

Έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία σας για τις
εκλογές του ’23; Θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία
ξανά στη λογική των «χρισμάτων» στις Δημοτικές εκλογές;
Ως τοπική κομματική οργάνωση έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στην επιτυχή έκβαση
των βουλευτικών εκλογών. Με τις δημοτικές εκλογές θα ασχοληθούμε επισταμένως μετά τον αγώνα
των εθνικών εκλογών, που αποτελεί και το κύριο
διακύβευμά μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην
έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά στις
όποιες εξελίξεις στους οχτώ δήμους της περιοχής
ευθύνης μας.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελούν άλλωστε
ένα κρίσιμο στοίχημα για όλες τις τοπικές κομματικές οργανώσεις, διότι η Αυτοδιοίκηση είναι
ο πιο κοντινός θεσμός διοίκησης στον πολίτη.
Εκείνο που επιδιώκουμε είναι ο κομματικός μας
χώρος σε κάθε περιοχή να μείνει συσπειρωμένος
και ενωμένος, χωρίς πάντως να παρέμβουμε στις
θεμιτές φιλοδοξίες των αυτοδιοικητικών στελεχών μας.
Ο διάλογος για τα αυτοδιοικητικά σχήματα της
κεντροδεξιάς θα εξελίσσεται παράλληλα με τον
αγώνα για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές που προηγούνται
των αυτοδιοικητικών. Εμείς επιδιώκουμε ο διάλογος αυτός να είναι γόνιμος και να μην υπάρξουν
φαινόμενα διχασμού σε τοπικό επίπεδο. Για τα
“χρίσματα” θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος κεντρικά, αν και προσωπικά θεωρώ ότι δεν
πρόκειται να υπάρξουν “χρίσματα”.
Πιθανώς στηρίξεις στα κεντροδεξιά αυτοδιοικητικά σχήματα, αλλά κι αυτές διακριτικές, διότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μια λεπτή
υπόθεση τοπικού χαρακτήρα, που έχει να κάνει
με χαρακτηριστικά, τα οποία ξεπερνούν το ρόλο
μιας κομματικής οργάνωσης. Ακόμη δεν έχουμε
καν εικόνα των υποψηφιοτήτων. Σε περιπτώσεις
που οι κεντροδεξιές αυτοδιοικητικές παρατάξεις,
οι οποίες διεκδικούν έναν δήμο είναι περισσότερες της μίας, είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο να πάρει το κόμμα θέση υπέρ του ενός
ή του άλλου. Σε περιπτώσεις δήμων, όπου η κεντροδεξιά υποψηφιότητα είναι μία, τότε αυτή
αυτονόητα θα υποστηριχθεί.

Η ιστορία της Αρίστης Παγιατάκη, η οποία σε ορισμένες αναφορές χαρακτηρίζεται
ως «η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και της χώρας», παρουσιάζεται
στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα που μόλις κυκλοφόρησε από τις
εκδόσεις Μαλλιάρης- Παιδεία, με τον τίτλο «ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ – η πρώτη».
Η Αρίστη Παγιατάκη ήρθε πρώτη σε ψήφους στις δημοτικές εκλογές του 1951, αλλά
τελικά δεν ανέλαβε τα δημαρχιακά καθήκοντα μετά από ένα πολιτικό θρίλερ που
απασχόλησε ακόμη και τον τότε πρωθυπουργό της χώρας.
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο συγγραφέας «Ήταν, όμως, πρώτη σε πολλά. Πρώτη δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την πρωτιά εκείνων των εκλογών, ήταν πρώτη
διευθύντρια ινστιτούτου και κλινικής, πρωτοπόρα στην ιατρική επιστήμη, στην κοινωνική δράση και το γυναικείο κίνημα αλλά και «η πρώτη γυναίκα οδηγός», όπως
υπερηφανευόταν ο γιος της, γνωστός δημοσιογράφος, Σπύρος Παγιατάκης». Σύμφωνα με τον ίδιο «Η Αρίστη Παγιατάκη είναι ένα πρόσωπο που αξίζει μια θέση στην
ιστορία της Θεσσαλονίκης, της αυτό διοίκησης, της ιατρικής επιστήμης και του γυναικείου κινήματος».
Το βιβλίο περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα, δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής, από τα αρχεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Κέντρου Ιστορίας, του Αρχείου Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Τομέα ΜΝΕΣ του Α.Π.Θ.
και από το Αρχείο της οικογένειας, μαρτυρίες, τα οποία συγκέντρωσε ο συγγραφέας
μετά από επισταμένη έρευνα.
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24 Σεπτεμβρίου 2022

Το θέμα

Χρύσα
Κυριακού

Ποιοί αυτοδιοικητικοί θα
συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια
των επόμενων βουλευτικών
εκλογών

Δημοσιογράφος

Από τα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου στους διαδρόμους της Βουλής

Πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή βάζουν αυτοδιοικητικά στελέχη του
νομού Θεσσαλονίκης, που αφήνουν τα
έδρανα του δημοτικού αλλά και του περιφερειακού συμβουλίου και διεκδικούν
μια θέση στη Βουλή. Αντιδήμαρχοι, αντι-

Στο δήμο Θεσσαλονίκης υποψήφιος αναμένεται να είναι ο σημερινός πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου. Ο Πέτρος
Λεκάκης θα διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή θέτοντας υποψηφιότητα στην Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.
Ο κ. Λεκάκης, ο οποίος διατηρεί άριστες
σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος,
Νίκο Ανδρουλάκη έχει ήδη ξεκινήσει να

ριότητας, Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος
ήταν υποψήφιος και στις προηγούμενες
βουλευτικές εκλογές με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, θα διεκδικήσει με αξιώσεις
μια θέση στα έδρανα της Βουλής ενώ υποψήφιος με το ίδιο κόμμα θα είναι και ο δημοτικός σύμβουλος, Μιχάλης Πάππου.
Ο κ. Πάππου αναμένεται ωστόσο να είναι
υποψήφιος στη Β’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης.
Ο σημερινός αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου,
Κώστας Σωτηράκης, στενός φίλος του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι πολύ
πιθανό να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την Α’ Θεσσαλονίκης.
Υποψήφια αναμένεται να είναι και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, στο
δήμο Παύλου Μελά, Χαρά Αμανατίδου,
η οποία φέρεται να απάντησε θετικά στην
πρόταση που της έγινε από το κόμμα του
ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

περιφερειάρχες, πρώην και νυν δημοτικοί
σύμβουλοι αλλά και υποψήφιοι δήμαρχοι
προερχόμενοι κυρίως από το χώρο του
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναμένεται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια των επόμενων
βουλευτικών εκλογών.
Ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνταν ανέκαθεν από πολλούς ως το
πρώτο σκαλοπάτι για τα επόμενα πολιτικά
τους βήματα. Δεν είναι λίγοι οι Θεσσαλονικείς που ξεκίνησαν από την καρέκλα του
δημοτικού συμβούλου και κατέκτησαν μια
θέση στο κοινοβούλιο.
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εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση ενώ
έχει βρει και την ομάδα εργασίας με την
οποία θα πορευτεί στο δρόμο προς τις
εκλογές. Για μια θέση στη Βουλή ακούγεται
και το όνομα του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Σωκράτη Δημητριάδη,
χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του.
Δύο θα είναι οι υποψήφιοι στο δήμο Νεάπολης Συκεών. Ο αντιδήμαρχος Καθα-

Υποψήφιος με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ θα είναι στις επόμενες βουλευτικές
εκλογές και ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Στοΐτσας. Ο κ.
Στοΐτσας έχει εκφράσει τη βούλησή του
να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή και να
αφήσει πίσω του τα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου. Υποψήφιος με το ίδιο κόμμα επιθυμεί να είναι και ο αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης και Νέας Γενιάς
του δήμου Χαλκηδόνος, Γιάννης Μπατζαρακίδης.
Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται
για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ στη Β’ Θεσσαλονίκης είναι
του αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Θερμαϊκού Συμεών Καψάλα αλλά και του τέως δημάρχου

Αξιού, Δημήτρη Ζακαλκά.
Όσον αφορά τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στην «Πολιτική» ο Πρόεδρος
της Διοικούσας της ΝΔ, Ζήσης Ιωακείμοβιτς τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
εξαιρέσεις τον αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Άγγελο Χαριστέα και
τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού στο δήμο
Αμπελοκήπων Μενεμένης, Μανώλη Ιωαννίδη.
Ο κ. Χαριστέας σε παλαιότερες δηλώσεις
του είχε τονίσει πως είναι τιμή για τον ίδιο
να ακούγεται το όνομά του για το αξίωμα
του βουλευτή, προσθέτοντας πως ούτως ή
άλλως ασχολείται με τα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια και καλοβλέπει το ενδεχόμενο
να δώσει τη μάχη για την είσοδό του στη
Βουλή.

Παραπολιτικά

Tα πολιτικά… νυχτοπερπατήματα στη ΔΕΘ
Το πρώτο τριήμερο της ΔΕΘ, το «κυβερνητικό», στην πόλη βρέθηκε σχεδόν όλο το
υπουργικό συμβούλιο, δεκάδες βουλευτές και αμέτρητα κυβερνητικά στελέχη. Ειδικά
την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ δεν υπήρχε εστιατόριο ή μπαρ στο κέντρο
της πόλης που να μην συναντούσες και πολιτική παρέα.

H Nατάσα
και η Partytoura

Βέβαια, αν συζητήθηκε ένα δείπνο περισσότερο αυτό δεν ήταν άλλο από αυτό μεταξύ
των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, το βράδυ του Σαββάτου.
Αιφνιδιαστική ήταν η πρόταση του Καραμανλή στον Σαμαρά να δειπνήσουν μαζί. Μετά
το τέλος της ομιλίας Μητσοτάκη, ο Καραμανλής απηύθυνε την πρόταση στον Σαμαρά
και έτσι λίγο μετά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί συνέφαγαν τετ-α-τετ στον “Βράχο”
αγαπημένο στέκι του Καραμανλή. Το τι συζητήθηκε ασφαλώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο Σαμαράς μετά τα μεσάνυχτα πέρασε και απο το “Clocard” που τον περίμεναν
στενοί του φίλοι και είχε προγραμματίσει αρχικώς να δειπνήσει μαζί τους.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης συνηθίζει μετά την ομιλία του
στη ΔΕΘ, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη έφαγαν στο “Οψοποιον Μαγγανεία” μαζί με την κόρη τους Σοφία και τον γιό του Κωνσταντίνο, που συνόδευε τον
πρωθυπουργό σε μεγάλο μέρος του προγράμματος του στη ΔΕΘ.

Το Σαββατοκύριακο
του ΣΥΡΙΖΑ

Η «πράσινη» έξοδος

Σε κοντινή σχετικά απόσταση από τον
«Βράχο» είναι το «Παλατάκι», εκεί
όπου φέτος στήθηκε το καθιερωμένο
το βράδυ των εγκαινίων της ΔΕΘ πάρτυ από την Partytoura.
Πολλές οι πολιτικές παρουσίες για
άλλη μια χρονιά.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Μετά την ομιλία του
Αλέξη Τσίπρα στην 86η ΔΕΘ το βράδυ
του Σαββάτου , βουλευτές και στελέχη
του κόμματος αξιοποίησαν την ευκαιρία
για μια έξοδο σε εστιατόρια και μπαρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος
του κόμματος μετά την ομιλία του αποσύρθηκε στο ξενοδοχείο που διαμένει,
το Makedonia Palace, ώστε να ξεκουραστεί και να ετοιμαστεί για τη σημερινή
συνέντευξη Τύπου.
Μια μεγάλη παρέα Συριζαίων συγκεντρώθηκε στο “Ούζο στον Πίνακα” στην
πλατεία Άθωνος όπου μεταξύ των συνδαιτυμόνων ήταν οι βουλευτές και πρώην υπουργοί Νίκος Παππάς, Χρήστος
Σπίρτζης, Γιώργος Τσίπρας και Κατερίνα
Νοτοπούλου. Στο “Ολύμπιον” επίσης
έπιναν το ποτό τους αρκετοί βουλευτές
μεταξύ αυτών ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Κάλεσμα σε συναδέλφους του απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός
Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Στο
“Γυαλό” συγκεντρώθηκαν περίπου 15
βουλευτές μεταξύ των οποίων η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Δημήτρης
Βίτσας, ο Σταύρος Αραχωβίτης, η Χαρά
Καφαντάρη, η Πέττη Πέρκα κ.ά.

Στο ξενοδοχείο του, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε μετά
την ομιλία του στο “Βελλίδειο” το βράδυ της Τετάρτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Αφενός για να ξεκουραστεί με δεδομένο
το ατύχημα στο πόδι, αφετέρου για να
ετοιμαστεί για τη σημερινή συνέντευξη
Τύπου.
Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των
οποίων και ο γραμματέας του κόμματος
Ανδρέας Σπυρόπουλος, ωστόσο πέρασαν για ένα ποτό απο το Garcon.

Ξεχώρισε η παρουσία της Νατάσας Παζαϊτη, συζύγου του Κώστα Καραμανλή,
που διασκέδασε με την παρέα της.
Φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο
φόρεμα κάθισε με την παρέα της σε
κεντρικό τραπέζι της δεύτερης σειράς
έχοντας εκατέρωθέν της την έμπιστη
και για χρόνια συνεργάτιδα του Κώστα
Καραμανλή Έμη Μεδίτσκου και τον γιό
της Αλέξανδρο, ο οποίος είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα ο Δημήτρης Φίστας της αφιέρωσε ένα τραγούδι, το “Υπάρχουν
άνθρωποι που ζουν μονάχοι”, όπως
αργότερα αφιέρωσε τραγούδι “το
μερτικό μου απο την χαρά” και στον
Καραμανλή, τον “πρόεδρο” όπως τον
αποκάλεσε, με τη Νατάσα να του πετάει λουλούδια.
Από το πάρτυ πέρασαν πολλά πολιτικά
πρόσωπα όπως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο
βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος αλλά
και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
Τζορτζ Τσούνης.

Ζευγάρι η Έλενα Ράπτη
και ο Γιάννης Μπρατάκος
Τις ημέρες της ΔΕΘ πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ένα πολιτικό
ζευγάρι.
Η βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη και ο υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό και γενικός διευθυντής της ΝΔ
Γιάννης Μπρατάκος εδώ και λίγους μήνες είναι ζευγάρι στη ζωή και πλέον δεν το κρύβουν.
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Κοινωνικό Τιμολόγιο: Πώς θα κάνετε
αίτηση και πού θα δείτε αν είστε δικαιούχοι
Η διαδικασία ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΚΟΤ:
Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά τα εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού
και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021), όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.
Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση από 31/8/2022 και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2022 και που έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο
2021 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2022), μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση
η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2022).
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του
έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31 Αυγούστου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022), όσοι από τους εν ενεργεία
δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.
Πώς θα υποβάλετε αίτηση:
Με την είσοδο στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να
συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (των δικών τους, του/
της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους).
Μετά την συναίνεση, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία
ενώ στη συνέχεια επιλέγουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να υποβάλουν αίτηση.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ απαιτείται το e-mail και αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή
πιθανών ειδοποιήσεων.

Επιταγή ακρίβειας: Νωρίτερα η πληρωμή,
μέχρι 500 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους
1. Πότε θα καταβληθεί η Επιταγή ακρίβειας;
Η ενίσχυση θα δοθεί εφάπαξ σε ευάλωτα νοικοκυριά, με προτεραιότητα σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η καταβολή αναμένεται να γίνει τις πρώτες
ημέρες του Δεκεμβρίου.
2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ;
-1 εκατομμύριο συνταξιούχοι (από 634.000 που ίσχυε πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως
16.800 ευρώ (έναντι 14.400) και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (έναντι 200.000
ευρώ),
- 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, - 225.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο
-172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑμεΑ.
-800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν αυξημένο επίδομα κατά 50%,
-100.000 μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες –στη βάση του μοντέλου που
εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας- που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600
ευρώ και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ
έναντι 7.200 που ήταν πέρσι, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ έναντι
14.400 πέρσι και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ έναντι 200.000 ευρώ πέρσι.

με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή

Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για
νέα ζευγάρια έως 39 ετών ανακοίνωσε
ο Μητσοτάκης - Ποιους αφορούν
Το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι άμεσης αλλά και μακροπρόθεσμης υλοποίησης και θα απευθύνεται σε νέους έως 39
ετών, φοιτητές και νέα ζευγάρια που μένουν αναγκαστικά στο πατρικό τους καθώς οι
αυξημένες τιμές των ακινήτων και ειδικά των μικρών διαμερισμάτων τους εμποδίζουν
να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή.
Το στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. που θα ενεργοποιηθεί άμεσα θα απευθύνεται σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους προκειμένου να αποκτήσουν ή να μισθώσουν
φθηνότερο σπίτι. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, ενώ εκείνες που
προϋποθέτουν νέες κατασκευές προφανώς θα αναπτύσσονται σταδιακά.
Χαμηλότοκα δάνεια: Δρομολογείται ειδικό πρόγραμμα δανείων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση 375 εκατ. από το κράτος και 125 εκατ. ευρώ από τις
τράπεζες. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, για την αγορά πρώτης κατοικίας από 10.000 πολίτες μέχρι 39 ετών, σε περιοχές
που υπάρχουν σήμερα παλαιά κτίρια.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα μπορεί να αγοράσει ένα
σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ. Ποσό, δηλαδή, πολύ μικρότερο
από το ενοίκιο που θα έδινε για να μισθώσει μία κατοικία.

Στεγαστικά δάνεια με επιδότηση για αγορά
σπιτιού, αλλά τα έξοδα ποιος τα πληρώνει;
Μόλις ολοκληρωθεί η σύναψη των συμβολαίων αγοράς του ακινήτου ξεκινά ο Γολγοθάς των εξόδων.
Συμβολαιογράφος, Έξοδα μετεγγραφής ακινήτου στο κτηματολόγιο, έξοδα φακέλου
στο τραπεζικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο, έξοδα υποθήκης και πολλά άλλα είναι
μόνο λίγα από τα έξοδα που θα κληθεί να καταβάλει από την τσέπη του αγοραστής.
Ας τα δούμε όμως αναλυτικά χρησιμοποιώντας ένα από τα παραπάνω παραδείγματα.
Ο αγοραστής και ωφελούμενος του επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο για αγορά ακινήτου αξίας 150.000 ευρώ και αντικειμενικής αξίας
120.000 ευρώ. Κατ ελάχιστο τα έξοδα του συμβολαιογράφου για αξία ακινήτου 120.000
ευρώ θα ανέλθουν στα 1200 ευρώ. Εφόσον ο αγοραστής χρειάζεται και την νομική φροντίδα από δικηγόρο (κάτι που ισχύει σχεδόν στο 100% των αγοραπωλησιών) θα πρέπει
να προσθέσει κατά μέσο όρο και 600 ευρώ για τις υπηρεσίες αυτές.
Τα έξοδα μετεγγραφής στο κτηματολόγιο ανέρχονται περίπου στα 900 ευρώ ενώ ακολουθούν και τα έξοδα δήλωσης της υποθήκης από το τραπεζικό ίδρυμα, επίσης στο
κτηματολόγιο με την τελική έγκριση του δανείου τα οποία ανέρχονται περίπου στα
1.200 ευρώ

Να υπενθυμίσουμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το εν λόγο πρόγραμμα είναι αυτά του επιδόματος θέρμανσης και
αναμένεται να καθοριστούν ως εξής:
• Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ
• Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ.
• Έγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ.
• Έγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ.
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Γιάννης
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
υπηρεσίες δεν ήταν καλύτερες ενώ παράλληλα η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων παρέμενε εξαιρετικά αδύναμη.

Το αποκαλόκαιρο της «μεσαίας τάξης»
Δεν ήταν από εκείνους που είχαν ξεχάσει
πια τι θα πει καλοκαίρι. Οι διακοπές μπορεί να ήταν πάντα πιεσμένες, αλλά υπήρχαν. Τρία-τέσσερα καλοκαιρινά τριήμερα
με το πρωινό της Δευτέρας κλεμμένο ήταν
οι διακοπές του τα τελευταία χρόνια. Είχε
βρει τον ρυθμό της δικής του ζωής και σε
αυτόν αντιστοιχούσαν τα τριήμερα. Ούτε
ολόκληρος Αύγουστος με ιστιοφόρο στις
Κυκλάδες, ούτε όμως και αυθημερόν διαδρομές για μπάνιο στις παραλίες της Χαλκιδικής. Ήταν αυτό που αποκαλούσαν οι
πολιτικοί «μεσαία τάξη» και ήταν μια χαρά
με αυτήν του την ιδιότητα.
Η αλήθεια είναι ότι έβρισκε φτιαχτές και
ανούσιες τις ρητορικές αναφορές των
κομμάτων στην ανάγκη «ανοίγματος» στη
μεσαία τάξη γιατί αντιλαμβανόταν ότι

χρησιμοποιούσαν τον όρο ως καλολογικό
στοιχείο και όχι ως πληθυσμιακή ομάδα
της οποίας τις ανάγκες αφενός είχαν μελετήσει, αφετέρου είχαν σχεδιάσει πώς θα
ικανοποιήσουν. Στον Κυριάκο βέβαια είχε
πιστώσει τη μείωση της φορολογίας της
«μεσαίας τάξης», ας πούμε των μηχανικών
που δούλευαν στο ελεύθερο επάγγελμα
όπως αυτός.
Ήταν άλλωστε η υπόσχεση που τον είχε
οδηγήσει στην ψήφο για τη ΝΔ το 2019.
Όμως η ζωή της «μεσαίας τάξης» στα χρόνια του Κυριάκου δεν είχε βελτιωθεί, για
τον απλούστατο λόγο ότι η μείωση της
φορολογίας της «μεσαίας τάξης» δεν είχε
αντισταθμιστεί από αύξηση των εσόδων
από την πάταξη της φοροδιαφυγής των
«μεγάλων ψαριών», και έτσι οι δημόσιες

Το γραφείο ανακαινίσεων του Ανδρέα είχε
σταθερή δουλειά τα τελευταία χρόνια,
όμως η ανασφάλεια που είχε πλέον δημιουργήσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια
στην κοινωνία ήταν βέβαιο ότι θα έβαζε
φρένο στον κύκλο εργασιών του.
Βέβαια, η ανασφάλεια της κοινωνίας δεν
ήταν αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Ο Ανδρέας αναγνώριζε ότι
πανδημία και πόλεμος στην Ουκρανία είχαν κλείσει, αν δεν είχαν αδειάσει, τα πορτοφόλια των δυνητικών πελατών του.
Όμως τον ενοχλούσε πολύ που ο Κυριάκος και οι άβουλοι υπουργοί του, αντί να
συμπαρασταθούν σε εκείνες τις δυνάμεις
που θα κρατούσαν τις θέσεις εργασίας και
τελικά θα δημιουργούσαν το κλίμα ασφάλειας στην κοινωνία, δηλαδή στις μεσαίες
επιχειρήσεις όπως αυτή του Ανδρέα, πλειοδοτούσαν πλέον ανοιχτά σε υποσχέσεις
για το τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης
μετά από έξι μήνες και σε επιδόματα των
40 ευρώ για βενζίνη.

Αυτές δεν ήταν πολιτικές ανάπτυξης της
αγοράς, ούτε πολιτικές βελτίωσης της
ζωής της μεσαίας τάξης. Δεν ήταν καν
ανακούφιση για τα πιο χαμηλά στρώματα.
Ήταν απλώς κλασική προεκλογική απάτη.
Και αυτή τον Ανδρέα τον ενοχλούσε.
Η κυβέρνηση είχε πλέον αφήσει στην άκρη
κάθε ευθύνη της και ασχολούνταν μόνο με
ττην επικοινωνιακή τιμονιά που θα την
κάνει να περάσει τον κάβο της απλής αναλογικής. Ο Πρωθυπουργός απέρριπτε μετά
βδελυγμίας την προοπτική συμμαχικής
κυβέρνησης ή πιο καλά, την προοπτική
απώλειας των προνομίων της μονοκρατορίας. Στα μάτια του Ανδρέα, αυτά ήταν
τα τεκμήρια του φτηνού παλαιοκομματισμού που αναγνωρίζει τον εαυτό του ως
τον μόνο άξιο να κυβερνά. Ή μάλλον να
διαφεντεύει. Η Νέα Δημοκρατία δεν άξιζε
την ψήφο του. Δεν είχε βρει ακόμα ποιος
την άξιζε.
Ευτυχώς τουλάχιστον είχε τελειώσει το
παιχνίδι των ημερομηνιών για τις κάλπες και είχε μπροστά του μερικούς μήνες.
Ίσως και κανένα ακόμα χειμωνιάτικο τριήμερο ορειβασίας να σκεφτεί ήρεμα με τον
εαυτό του.

Γιάννης
Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος Msc,
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Σταθερότητα και συνέπεια για το μέλλον
Πρότεινε ο κος Αλέξης Τσίπρας από το
βήμα του Βελλίδειου, καθώς, ως αντιπολίτευση, έχει το προνόμιο να «προσφέρει» ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης»
που θύμισε το αντίστοιχο του 2014 και το
οποίο δεν στηριζόταν, όπως αποδείχθηκε,
σε εκτίμηση του πραγματικού συσχετισμού οικονομικών δυνάμεων της χώρας
μας με αποτέλεσμα να οδηγήσει στην δραματική συνθηκολόγηση και το μνημόνιο
του καλοκαιριού του 2015.

της: αντί για έλλειμμα, δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 10 εκατ. ευρώ για
την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022.
Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων
που εξήγγειλε μόνο για το 2023 σημαίνει
χειροτέρευση του πρωτογενούς αποτελέσματος της χώρας μας κατά 11,2% και για
τα επόμενα έτη χειροτέρευση κατά 5% για
κάθε ένα έτος, δηλαδή οδηγούμαστε από
πλεόνασμα 2% σε έλλειμμα 3% το 2024 και
μετέπειτα.

Ένα πρόγραμμα προεκλογικών παροχών,
που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις καθώς και των ανθρώπων της αγοράς
και της οικονομίας, κοστολογείται σε 23,5
δις. ευρώ για το 2023 και με επιπλέον μόνιμο δημοσιονομικό κόστος 10 δις. ευρώ για
κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

Χωρίς σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων
πολιτών θέτει τη χώρα εκτός στόχων προγράμματος σταθερότητας και με πλήρη
αδυναμία να καλύψει τις χρηματοδοτικές
της ανάγκες. Η παραβίαση των δημοσιονομικών στόχων και η αναίρεση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει και
στη δραστική περικοπή από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που χρηματοδοτεί πρότζεκτ
για τεχνολογίες αιχμής, βιώσιμες υποδομές, καθαρή ενέργεια, τουριστικές και
σύγχρονες οικιστικές αναπτύξεις, με άλλα

Χωρίς σοβαρότητα και υπευθυνότητα παρουσίασε την εικόνα μιας σχεδόν κατεστραμμένης χώρας όταν η ελληνική πραγματικότητα τον διαψεύδει με τα στοιχεία
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λόγια επενδύσεις ύψους 3,5 δις. ευρώ, που
σηματοδοτούν τη δυναμική είσοδο της
ελληνικής οικονομίας σε νέους δρόμους
ανάπτυξης προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.
Και ενώ γνωρίζει ότι ο ελληνικός λαός δυσκολεύεται να εμπιστευθεί για δεύτερη
φορά την αναντιστοιχία λόγων και πράξεων και την πλήρη έλλειψη προετοιμασίας
του ΣΥΡΙΖΑ για τη προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας, ο κος Αλέξης Τσίπρας
εξαγγέλλει μέτρα μοιράζοντας δεκάδες
δισεκατομμύρια σε όλους, προσλήψεις και
υποσχέσεις χωρίς καμία αξία.
Είχε την ευκαιρία στη ΔΕΘ να δείξει ότι
αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς τη σύνθετη
διεθνή πραγματικότητα με τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τις αναπτυξιακές
πρωτόγνωρες συγκυρίες και να αποδείξει
ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά δεν τα κατάφερε.

Απέδειξε ότι τίποτα δεν έμαθε και σε τίποτα δεν άλλαξε.
Πράγματι, σήμερα, χρειαζόμαστε τη συνετή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες, χρειαζόμαστε
την ενίσχυση του εισοδήματος συνταξιούχων και μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων, χρειαζόμαστε την
στήριξη του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.
Χρειαζόμαστε όμως και μια κυβέρνηση
σοβαρή και ικανή να εφαρμόσει πολιτικές
ρεαλιστικές και αποτελεσματικές, μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, την συνετή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει
αποδείξει ότι κάνει περισσότερα απ’ όσα
υπόσχεται. Χρειαζόμαστε και μια αντιπολίτευση με συγκροτημένες προτάσεις και
επεξεργασμένο πρόγραμμα, ώστε να λειτουργήσει η δημοκρατία προς όφελος του
ελληνικού λαού.

Συμεών
Διαμαντίδης
Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Θετικό το πρόσημο
των εξαγγελιών
του πρωθυπουργού

Σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που βιώνουμε, οι κρατικοί μηχανισμοί πρέπει να
λειτουργούν καταπραϋντικά και υποστηρικτικά προς την κοινωνία και την οικονομία.
Έτσι και ο Πρωθυπουργός στην 86η ΔΕΘ εξήγγειλε μέτρα για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης και της κατακόρυφης αύξησης των τιμών, τόσο για τους πολίτες
όσο και τις επιχειρήσεις. Η δε εστίαση των μέτρων στην στήριξη της απασχόλησης
είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητη. Και για εμάς στον ΣΕΒΕ η ενίσχυση της απασχόλησης, και δη σε επαγγέλματα σχετιζόμενα με τη διεθνή δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου μας, για το οποίο έχουμε
καταθέσει και σχετικές προτάσεις προς την Πολιτεία.
Η εξαγωγική κοινότητα κρίνει θετικά τις αποφάσεις στο σύνολό τους, ευελπιστώντας
πως θα καταφέρουν να δώσουν μία ανάσα στα νοικοκυριά και να ελαχιστοποιήσουν
τις απώλειες για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα της ενέργειας είναι σύνθετο
και, δυστυχώς, εκτιμούμε πως θα μας απασχολεί για αρκετό καιρό. Το χειρότερο απ’
όλα όμως είναι ότι συνιστά ένα θέμα το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στη διατήρηση και
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Στη δική μας περίπτωση ο ανταγωνισμός λειτουργεί με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.
Οι Ισπανοί και Πορτογάλοι παραγωγοί για παράδειγμα είναι πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικοί από τους Έλληνες. Κι αυτό δε συμβαίνει λόγω ποιότητας ή άλλων επιχειρηματικών παραγόντων, αλλά εξαιτίας του αποκλεισμού των δύο χωρών από την αύξηση των
τιμών ενέργειας με βάση απόφαση της Ε.Ε. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη αν δούμε
το τι συμβαίνει και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το κόστος ρεύματος
είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Γιάννη
Γκουμάκη
Δημοσιογράφου

Επτά μέρες καταιγίδα
και ένα χρόνο ανομβρία

Είναι άδικο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας (και δεν εννοώ μόνο
πληθυσμιακά) να περιμένει μια ΔΕΘ, 7 μέρες το χρόνο για να ζήσει το μεγαλείο. Είναι ακόμη πιο άδικο και
ασύμφορο να ζει τα μεγάλα πράγματα όλα ταυτόχρονα, μια καταιγίδα πολιτικών επισκέψεων, δημοσιογραφικών προβολέων, συναυλιών και επιχειρηματικών ιδεών μέσα σε ελάχιστες ώρες και μετά να επικρατεί για ολόκληρο το χρόνο ανομβρία.
Ναι, εδώ και δεκαετίες, η Θεσσαλονίκη κάθε χρονιά περιμένει τη ΔΕΘ. Αλλά ποιος λογαριάζει από πιο πριν
το χάος που τη συνοδεύει; Και με τι κόστος; Θα πει κάποιος, την προτιμούσες «βουβή» όπως τα τελευταία 2
χρόνια; Όχι. Θα την προτιμούσα λιγότερο «χαοτική». Ναι ήταν ο κορονοϊός πέρσι και πρόπερσι, ναι. Φέτος
λειτούργησε «κανονικά». Αλλά η ουσία είναι μία. Η κανονικότητα αυτή της λειτουργίας της ΔΕΘ έρχεται με
κόστος για τον απλό πολίτη.
Φέτος έζησα τη ΔΕΘ από κοντά. Από πιο κοντά απ’ότι την έχω ζήσει ποτέ μου. Είδα τον πρωθυπουργό, είδα
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είδα και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλους τους υπόλοιπους
που τους συνόδευαν. Είδα τα περίπτερα, το σταντ μας με το ΑΠΘ, το εργαστήριο μας της ειρηνευτικής
δημοσιογραφίας και έναν από τους αγαπημένους μου καθηγητές, τους συμφοιτητές μου, παρακολούθησα
ένα φόρουμ, περίπου 7 ομιλίες και 2 συναυλίες μέσα σε 6-7 μέρες.
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα από πολιτικής πλευράς και δημοσιογραφικής. Με μια λέξη, κυνηγητό.
Κυνηγητό επιτελείων στα περίπτερα, δημοσιογράφοι πίσω να τρέχουν και μπροστά να προπορεύεται ο
εκάστοτε πολιτικός. «Μα καλά, έτσι δεν ήταν πάντα;» Κλειστοί δρόμοι το πρώτο σαββατοκύριακο, πάρκινγκ πουθενά (με κίνδυνο πάρκαρα κοντά στο ΠΑΜΑΚ μετά φόβου μη μου το πάρει ο γερανός το πρώτο
Σάββατο). Φλας να αναβοσβήνουν και χέρια ημετέρων τεντωμένα σε κάθε βήμα. Να πιάσουν και να πιαστούν. Ένα παιχνίδι εντυπώσεων με θύμα συχνά τον απλό επισκέπτη και πολύ συχνά, την ίδια την έκθεση.
Δε μπορώ να πω πως δε μου άρεσε όλο αυτό. Δε μπορώ να πω πως το απόλαυσα επίσης. Για μένα ήταν
κάτι καινούργιο. Για το Θεσσαλονικιό όμως παππού που έχει ζήσει τη ΔΕΘ στα πολύ καλά της και τη ζει και
σήμερα, για το εγγονάκι του που ακούει χρόνια τις ιστορίες, για τον επαρχιώτη που ήρθε στη ΔΕΘ πρώτη
φορά φέτος, για όλους αυτούς; Είδαν αυτό που περίμεναν; Το έζησαν όπως το περίμεναν;

Δυστυχώς, το υφιστάμενο μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα είναι μη βιώσιμο, γι’ αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα τώρα που η κοινωνία
βιώνει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και το τέλος του καθεστώτος της εποπτείας στην χώρα μας, η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις
στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, να προωθήσει χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων, να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά της έργα και να
στηρίξει την κοινωνία, και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, στα πλαίσια του κοινωνικού
κράτους δικαίου.

Θα ήταν άραγε έτσι οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών στο κέντρο της πόλης αν πραγματοποιούνταν
πιο τακτικά και με μεγαλύτερη ουσία; Αν είχαμε δύο διεθνή fora κι όχι ένα. Αν είχαμε τρία; Ίδιας εμβέλειας
και ιστορικότητας. Θα παρέλυε η πόλη όταν επισκέπτονταν οι πολιτικοί την έκθεση αν οι εγκαταστάσεις
βρισκόταν εκτός οικιστικού ιστού; ή έστω αν ήταν παρέμεναν εκεί που είναι σήμερα αλλά ήταν αλλιώς.
Αλλιώς, δε ξέρω πώς. Όχι έτσι χαοτικά. Είναι κάποιες από τις απορίες μου.

Πρέπει να αντιληφθούμε πως η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Και οι πλέον δυναμικές επιχειρήσεις είναι οι εξαγωγικές. Ας
μην ξεχνάμε πως οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τρέχουν με 40% στο α’ επτάμηνο του
2022, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 30 δις ευρώ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, με το
πέρας του έτους η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ θα ανέρχεται σε 25%. Φυσικά, η έμμεση
συνεισφορά τους είναι πολλαπλάσια γι’ αυτό πλέον αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η
βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξωστρέφειά της.

Δε λέω ότι η ΔΕΘ δεν είναι καλή. Μια χαρά είναι για εμάς και βγάζει και ειδήσεις. Αλλά δε φτάνει. Το κόστος
που πληρώνει ένας πολίτης που θέλει να την χαρεί, είναι μεγάλο έτσι όπως διεξάγεται. Δε λέω ότι πρέπει
ή δεν πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση για το αν η ΔΕΘ θα φύγει η θα μείνει. Όπως είπα και πρόσφατα
όμως, αν με τα προσχέδια κατατεθειμένα ανοίξει π.χ. το 2024 ξανά η συζήτηση από τη βάση της για το
που θα πάει η ΔΕΘ, θα οδηγηθούμε σε ένα «Μετρό 2», με ότι αυτό συνεπάγεται. Ευελπιστώ η ανάπλαση
να φέρει λύσεις στα προβλήματα «χάους» που προανέφερα. Και ελπίζω κάποια στιγμή η ΔΕΘ να ξαναγίνει
μια πραγματική γιορτή. Το αξίζει η πόλη και οι πολίτες της.

Ευελπιστούμε λοιπόν πως τα μέτρα θα εξειδικευθούν και προσαρμοστούν περαιτέρω
στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικές οικονομίας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση.

Ας το πιάσουμε τώρα από την πλευρά του κλάδου μας. Ο δημοσιογράφος ίσως να το απόλαυσε όλο αυτό.
Να το ευχαριστήθηκε έστω εν μέρει. Τι άλλο όμως έχει να περιμένει ο δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ σε κάποιο μέσο της Θεσσαλονίκης για φέτος; Μια ΔΕΘ 7 μέρες και... Και του χρόνου.

Όσο για εμάς τους δημοσιογράφους, δε λυπόμαστε τα παπούτσια μας. Μακάρι να είχαμε δύο και τρία
φόρα, να τρέχουμε, θα αγοράζαμε και παπούτσια συχνότερα. Θα έκανε καλό και στην οικονομία της πόλης, συν ότι θα οδηγούσε και σε αποσυμφόρηση αν ξέραμε ότι θα δούμε και θα ακούσουμε μέλη της
Βουλής δύο ή τρεις φορές αντί για μια μέσα στο χρόνο.
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Τώρα το σπίτι σου µαθαίνει από εσένα
και προσαρµόζεται αυτόµατα στις
ανάγκες σου, για να απολαµβάνεις
άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας!
smarthink.gr

