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Στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της με-
γάλης απειλής του δημογραφικού αναφέρεται η Μαρία Συρεγγέλα 
στη συνέντευξή της στην «Π».  Η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια 
για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την  Ισότητα των 
Φύλων, παρουσιάζει τα μέτρα  για τη στήριξη της οικογένειας και 
των εργαζόμενων γονέων, όπως η θέσπιση γονικών αδειών, το επί-
δομα γέννησης παιδιού, μείωση ΦΠΑ για βρεφικά είδη, περισσότε-
ροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, επέκταση του ωραρίου των παιδικών 
σταθμών και των δημοτικών έως τις 5.30 το απόγευμα, το πρόγραμ-
μα «Νταντάδες της γειτονιάς» και τη δημιουργία χώρων φύλαξης 
βρεφών στις επιχειρήσεις.  Επίσης παρουσιάζει και τα μέτρα για τη 
στήριξη των νέων.  Η κα. Συρεγγέλα σχολιάζοντας τα θέματα σεξου-

αλικής κακοποίησης παιδιών που βρίσκονται τελευταία στην επι-
καιρότητα σημειώνει πως «η αστυνομία και η Δικαιοσύνη κάνουν 
πολύ καλά τη δουλειά τους. Οι δράστες συλλαμβάνονται και τιμω-
ρούνται» και προσθέτει πως η σημερινή κυβέρνηση αυστηροποίη-
σε τις ποινές για τον βιασμό ανηλίκου.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας τονίζει πως «εί-
μαστε εδώ για να ακούσουμε, να στηρίξουμε τις γυναίκες θύματα 
βίας προσφέροντάς τους δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, εργα-
σιακής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής, καθώς και δωρεάν 
φιλοξενία σε όσες πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το κακο-
ποιητικό περιβάλλον».

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει 
πρόβλημα σε κάθε λύση

Βαγγέλης Πλάκας
Η εξωτερική «μάχη» για την τουρκική 
προκλητικότητα, η εσωτερική με την 
ακρίβεια

«Πράσινοι» πονοκέφαλοι στο 
Δήμο Καλαμαριάς, «γαλάζιοι» 
στον Κορδελιού-Ευόσμου

«Αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό 
στηρίζοντας νέους και οικογένειες»

Μαρία Συρεγγέλα - Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συνέντευξη: Θα σβήνει μετά τα μεσάνυχτα 
ο εορταστικός φωτισμός

Πάει για επανεκλογή ο 
Π. Τσακίρης στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Kώστας 
Κουκοδήμος
Δήμαρχος Κατερίνης

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον εορταστικό στολισμό στους 
δήμους της Θεσσαλονίκης με κυρίαρχο χαρακτηριστικό να είναι η 
ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας εορταστικού κλίματος και της εξοι-
κονόμησης ενέργειας λόγω της ενεργειακής κρίσης. 

Φαβορί για την επανεκλογή του εμφανίζεται ο Παντελής Τσακίρης στο 
δήμο Ωραιοκάστρου, ο οποίος επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει ξανά με 
την παράταξη «Πρωταγωνιστές» και να κρατήσει τα ηνία του δήμου 
για πέντε χρόνια ακόμη

«Βγάλαμε την Κατερίνη από την 
αφάνεια, στην επόμενη θητεία θα 
γίνει δήμος-πρωταγωνιστής»
Έργα υποδομών, τουριστική εξέλιξη και περισσότερα από 35 εκ. ευρώ 
μέσω προγραμμάτων για την ανάπτυξη του Δήμου Κατερίνης, έχει εξα-
σφαλίσει η διοίκηση του Κώστα Κουκοδήμου, από το 2019, όταν ανέλα-
βε για πρώτη φορά τα ηνία του δήμου. 

Ο κ. Κουκοδήμος μίλησε στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ, έκανε απολογισμό 
του έργου του, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για τον 
δημαρχιακό θώκο, στις επερχόμενες εκλογές. 

Στο δήμο Καλαμαριάς οι υποψήφιοι που προέρχονται από τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ έχουν φτάσει τους τρεις ενώ στο δήμο Κορδελιού-Ευό-
σμου, οι υποψήφιοι με αναφορές στο χώρο της ΝΔ έχουν αισίως φτάσει 
τους πέντε.

Θεοδώρα Τζάκρη
Η πολιτική αλλαγή αποτελεί 
μονόδρομο για την σωτηρία της χώρας

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης
Ο γαλλογερμανικός άξονας ως υπερβολή

Γιάννης Παπαγεωργίου
Οι ισχυρές βάσεις της οικονομικής πολιτικής 
στηρίζουν τη δημοσιονομίκη σταθερότητα

Σίμος Διαμαντίδης
Ήρθε η ώρα της υλοποίησης 
για το «μακεδονικό σήμα»
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EDITORIAL

Ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε σε άλλη μια διαβεβαίωση πως 
οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά, στις 
8 Οκτωβρίου του 2023 ο πρώτος γύρος και μια εβδομάδα αργότερα 
όπου απαιτηθεί ο δεύτερος.  Ο προεκλογικός χορός έχει ξεκινήσει 
εδώ και λίγες εβδομάδες και επίσημα, με τους ενδιαφερόμενους να 
ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους και σταδιακά και στελέχη που 
θα στελεχώσουν τους συνδυασμούς τους.  Δεν ξέρω πόσοι από όσους 
σήμερα δηλώνουν υποψήφιοι θα φθάσουν ως την κάλπη αλλά σίγου-
ρα η προεκλογική μάχη προμηνύεται σε πολλούς δήμους σκληρή και 
πολωτική. 

Ο προεκλογικός χορός όμως απαιτεί δύο παρτενέρ.  Αν ο ένας είναι ο 
υποψήφιος και ο συνδυασμός του, ο άλλος είναι ο πολίτης.  Ο πολίτης 
έχει ευθύνη να ενημερωθεί για τους υποψηφίους, τι πρεσβεύουν, τι 
αποτύπωμα έχουν αφήσει στην τοπική κοινωνία, ποιοι είναι οι συ-

νεργάτες τους και πως λένε ότι θα διοικήσουν.  Να συγκρίνουν και να 
αξιολογήσουν.  

Ο πολίτης όμως , που εδώ και πολλά χρόνια έχει σπάσει τα κομματικά 
δεσμά στην αυτοδιοίκηση και κρίνει κυρίαρχα με άλλα κριτήρια, δεν 
θέλει ο επόμενος χρόνος να αναλωθεί σε μια αντιπαράθεση των υπο-
ψηφίων.  Θέλει ο Δήμος του να συνεχίσει να λειτουργεί και οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι να καταθέτουν ουσιαστικές και εφικτές προτάσεις που  
θα ασκούν πίεση στην εκάστοτε διοίκηση και φυσικά θα αποτελεί το 
πρόγραμμά τους αν  εκλεγούν..  Ο πολίτης δεν θέλει μόνο επικοινωνία 
αλλά θέλει και ουσία.   Όσοι υποψήφιοι επενδύουν μόνο στην επικοι-
νωνία, ειδικά στις πιο μικρές κοινωνίες, θα αποτύχουν παταγωδώς.

Οι επόμενες εκλογές θα είναι πολύ κρίσιμες και θα οδηγήσουν σε δι-
οικήσεις πενταετίας.  Αυτή η ευθύνη μας βαραίνει όλους.

Γιάννης 
Μπελενιώτης
 Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Η κατάληψη του Πολυτεχνείου 
της Θεσσαλονίκης απο τους 
φοιτητές το 1973

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

Απο την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και την 
αιματηρή της καταστολή την 17η Νοεμβρίου του 1973 συμπληρονται 
σε λίγες ημέρες 49 χρόνια. Λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου ουσιαστική 
ήταν η εξέγερση των φοιτητών της Θεσσαλονίκης και η κατάληψη της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Μετά τη γνωστοποίηση της κατάληψης του Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
στην Αθήνα, υπήρξε κινητικότητα και των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνονται φοιτητές και συ-
ζητούν το τι θα κάνουν. Στις 16 Νοεμβρίου μέσα και έξω απο τη Σχολή 
έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες φοιτητές και προχωρούν σε κατάληψη 
του ιδρύματος.

Δημιουργείται και ραδιοφωνικός σταθμός. “Με τη σημερινή κατά-
ληψη του Πολυτεχνείου ο φασισμος πηρε την απαντηση ότι δεν θα 
περάσει”, διατρανώνει η εκφωνήτρια Κλεοπάτρα Παπαγεωργίου. Το 
βράδυ έξω απο το υπό κατάληψη Πολυτεχνείο συγκεντρώνονται στρα-
τιωτικές δυνάμεις και άρματα. Παρατάσσονται στην κεντρική είσοδο 
που “λούζεται” απο το φως προβολέων. Στο μεταξύ φθάνει και η δρα-
ματική είδηση της εισόδου των τανκς στο Πολυτεχνείου της Αθήνας. 
Επιτροπή των φοιτητών διαπραγματεύεται με τπν πρύτανη και τον 
προϊστάμενο της εισαγγελείας που βρίσκονται έξω απο το Πολυτε-
χνείο της Θεσσαλονίκης και συμφωνείται η συντεταγμένη αποχώρηση 
των φοιτητών με τον όρο να μην πειραχθεί κανείς. Οι φοιτητές απο-
χωρούν τις πρώτες πρωινές ώρες απο την κεντρική είσοδο αλλά η συμ-
φωνία δεν τηρείται. Πολλοί θα χτυπηθούν, δεκάδες θα συλληφθούν 
και θα οδηγηθούν στην Ασφάλεια.

Δημοσιογράφος
Συνέντευξη Κλαούντια Έγγερς

Σε ακούμε/βλέπουμε/διαβάζουμε:

Με ακούτε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 9,45fm εδώ και 26 
χρόνια αδιάλειπτα κάθε μεσημέρι να συζητάμε με τους 
ακροατές και να αναλύουμε όσα μας προβληματίζουν , 
μας εξοργίζουν , μας θυμώνουν ή ακόμη και ότι μας κάνει 
να γελάμε.  Γινόμαστε ένα με τους ακροατές, συμφωνού-
με, διαφωνούμε, μαλώνουμε, γελάμε και ενίοτε κλαίμε.
Γι αυτό και το ραδιόφωνο είναι τα πάντα για μένα, δίνω 
ψυχή .

Με βλέπετε στην γειτονιά , στο φούρνο, το μανάβη,  στο 
σούπερ μάρκετ, στο τρέξιμο όπως όλοι για να τα προλά-
βουμε όλα. Και στα social media μιας και το Internet έχει 
μια σημαντική θέση στη καθημερινότητα μας, είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου και αναγκαίο 
για την δουλειά μας.

Ποιο είναι το πρώτο θέμα που θέτουν οι ακροατές ως 
πρόβλημα/ανάγκη;

Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς, η 
έλλειψη θέσεων στάθμευσης, το χύμα, το σκουπιδαριό, ο 

ωχαδερφισμός, η απείθαρχη καθημερινότητα, το μπάχα-
λο παντού, η παρατημένη στην τύχη της πόλη, το “μπάτε 
σκύλοι αλέστε” στα πανεπιστήμια, η ασφάλεια και η ακρί-
βεια… η λίστα ατελείωτη δεν μπορώ να διαλέξω μόνο ένα 
γιατί όλα είναι σημαντικά .

Ακούτε τα ίδια παράπονα πολλά χρόνια; Το ρωτάω 
αυτό διότι η Θεσσαλονίκη είναι κατά πολλούς καθη-
λωμένη επί δεκαετίες στην ίδια ατζέντα.

Καθηλωμένη επί δεκαετίες στην ίδια ατζέντα είναι όλη η 
χώρα όχι μόνο η Θεσσαλονίκη… σε έναν κόσμο που αλ-
λάζει δραματικά, με γενιές ανθρώπων να γονατίζουν από 
την εργασιακή και οικονομική αβεβαιότητα. 

Κυριαρχεί η πόλωση και ο διχασμός και πολύ φοβάμαι θα 
παραμείνουμε καθηλωμένοι σε σχέση με άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες κατηγορώντας όπως πάντα οι μεν τους δε και 
πάει λέγοντας. Όλα στο χρόνο αλλάζουνε και όλα τα ίδια 
μένουν .

Βρίσκετε στις ερωτήσεις σας στους πολιτικούς και 
τους εκπροσώπους των φορέων της Θεσσαλονίκης 

“Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, η χώρα 
παραμένει καθηλωμένη στην ίδια ατζέντα»

τις απαντήσεις που περιμένετε;

Σχεδόν ποτέ… έχουν master στο να αποφεύγουν με δεξιό-
τητα μια δύσκολη ή δυσάρεστη κατάσταση… χρειάζεται 
αρκετή πίεση με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταλή-
γουμε δυσάρεστοι γι’ αυτούς αλλά όχι για τους ακροατές 
που αναζητούν απαντήσεις .

5 Νοεμβρίου 2022
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Πολιτική Ανάλυση

Mε διεθνή ατζέντα κινήθηκε αυτές τις 
ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, δεδομένης της επίσκεψής του 
σε χώρες της Βαλτικής και την παρουσία 
του στη διάσκεψη στο Βερολίνο για τα 
δυτικά Βαλκάνια.  Παρουσίες στις οποίες 
βρήκε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να 
αναδείξει την ανάγκη μιας κοινής ευρωπα-
ϊκής στάσης στο θέμα της αντιμετώπισης 
της ενεργειακής κρίσης, ήταν άλλωστε απο 
τους πρώτους που έθεσαν σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο το θέμα της ανάγκης να τεθεί 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που 
εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Όπως επίσης 
και της τουρκικής προκλητικότητας με τον 
Ερντογάν να υψώνει διαρκώς τους τόνους 
των επιθέσεων και προκλήσεων απέναντι 
στην Ελλάδα.  Παράλληλα ο κ. Μητσοτά-
κης, σε αντιδιαστολή με την τακτική που 
έχει επιλέξει η γειτονική χώρα αναδεικνύει 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμα-
τίζει η Ελλάδα στα Βαλκάνια αλλά και ως 
πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας 
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης.

Την ίδια ώρα όμως τρέχουν και οι εξελίξεις 
στο εσωτερικό μέτωπο, που έχει αποκτή-
σει εδώ και αρκετές εβδομάδες προεκλογι-
κά χαρακτηριστικά και συνθήκες “σκληρού 
ροκ”.  Η υπόθεση του βουλευτή Α. Πάτση 
μπορεί να οδήγησε στην άμεση διαγρα-
φή του αυτό δεν σημαίνει ομως ότι δεν 
κλόνισε την κυβέρνηση αλλά και τη βάση 
της Νέας Δημοκρατίας.  Στην κυβέρνηση 
φαίνεται πως “ξεπέρασαν” σε επίπεδο 
πολιτικού κόστους, όπως τουλάχιστον δι-
αφαίνεται απο τις δημοσκοπήσεις και το 
προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέ-
ξη Τσίπρα, το θέμα των τηλεφωνικών πα-
ρακολουθήσεων αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως η τελευταία υπόθεση δεν προστίθεται 
στα αδύναμα σημεία της κυβερνητικής πα-

ράταξης που αναμφίβολα την εκθέτουν.   
Και στην πολιτική, ειδικά για τα κόμματα 
που ασκούν την διοίκηση και έχουν έστω 
και την αναμενόμενη κυβερνητική φθορά, 
πάντα υπάρχει ένα σημείο καμπής που 
μπορεί και ακόμη και με μια απλή αφορ-
μή να επηρεάσει δραματικά τις πολιτικές 
ισορροπίες.  

Για το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα 
του πρωθυπουργού περιλαμβάνει νέες πε-
ριοδείες στην περιφέρεια αλλά και σε περι-
οχές της πρωτεύουσας ενώ προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση είναι το θέμα της αντι-
μετώπισης της ακρίβειας με συνέχιση των 
στοχευμένων -και όχι οριζόντιων- μέτρων.
Παράλληλα φαίνεται πως στο Μαξίμου 
έχουν αποφασίσει να σηκώνουν το γάντι 
και να απαντούν στα αντιπολιτευτικά πυρά 
που εξαπολύει με όλο και μεγαλύτερη 
ένταση και συχνότητα η Κουμουνδούρου.  
“Λαϊκισμο και δημιουργία κλίματος σκαν-
δαλολογίας”, επιρρίπτει στην αξιωματική 
αντιπολίτευση η κυβέρνηση και ταυτίζουν 
την πολιτική της τακτική με την στάση της 
πριν την νίκη της στις εκλογές του 2015.  
Το 2015 άλλωστε, ειδικά το πρώτο εξάμηνο 
με την παρουσία στην κυβέρνηση Τσίπρα 
και του Γιάνη Βαρουφάκη, θα υπενθυμί-
ζεται διαρκώς από την πλευρά της Νέας 
Δημοκρατίας προς τους κεντρώους ψηφο-
φόρους στο πλαίσιο και του προεκλογικού 
διλήμματος που ήδη απο το βήμα της ΔΕΘ 
έχει θέσει ο πρωθυπουργός.
 
Στον ΣΥΡΙΖΑ

Η υπόθεση Πάτση αποτέλεσε “βούτυρο 
στο ψωμί” για την αντιπολιτευτική στρα-
τηγική του ΣΥΡΙΖΑ. “Επίρρωση των όσων 
υποστηρίζουμε”, δηλώνουν στελέχη της 
Κουμουνδούρου αναφερόμενοι στα επι-
χειρήματά τους πως η κυβέρνηση ευνοεί 
ημετέρους και συμφέροντα εις βάρος των 

Η εξωτερική “μάχη” για την τουρκική 
προκλητικότητα, η εσωτερική με την ακρίβεια

Βαγγέλης 
Πλάκας
Δημοσιογράφος

πολλών και ασθενέστερων.  Τον τόνο έδω-
σε προσωπικά ο πρόεδρος του κόμματος 
Αλέξης Τσίπρας σε συνεντεύξεις και πα-
ρεμβάσεις του.  Απο τις προεδρικές πα-
ρεμβάσεις  όπως και πολλών κορυφαίων 
στελεχών του κόμματος προκύπτει ότι οι 
αντιπολιτευτικοί τόνοι ανεβαίνουν διαρ-
κώς.  Πρώτον για θέματα διαφάνειας και 
στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφα-
ση -όπως αποτυπώθηκε και στην κατάθεση 
επίκαιρης ερώτησης απο τον κ. Τσίπρα – 
να παραμείνει ψηλά στην δημόσια ατζέντα 
το θέμα των υποκλοπών. Για το ίδιο θέμα 
έγιναν και οι συναντήσεις με την επιτροπή 
Pega του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
βρέθηκε στην χώρα μας.

Δεύτερον για τα θέματα της ακρίβειας και 
της δύσκολης καθημερινότητας λόγω του 
υψηλού πληθωρισμού με την επίρριψη 
ευθυνών στην κυβέρνηση για ενδογενείς 
αιτίες και την ανάδειξη της ανάγκης δια-
φορετικών μέτρων όπως μείωση του ΦΠΑ 
στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα.  
Στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επίσης επενδύουν και στην 
συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 
προσεχούς Τετάρτης απο ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 
ώστε να καταδειχθεί αναντιστοιχεία κυ-

“Για το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα του πρωθυ-
πουργού περιλαμβάνει νέες περιοδείες στην περι-
φέρεια αλλά και σε περιοχές της πρωτεύουσας ενώ 
προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι το θέμα της 
αντιμετώπισης της ακρίβειας με συνέχιση των στο-
χευμένων -και όχι οριζόντιων- μέτρων“

βέρνησης-κοινωνίας.

Οι περιοδείες και του κ. Τσίπρα και οι 
κομματικές εκδηλώσεις ανά τη χώρα θα 
συνεχιστούν με αντικείμενο την ανάλυση 
και εξειδίκευση των προτάσεων που είχαν 
κατατεθεί στη ΔΕΘ. 

Το ΠΑΣΟΚ

Το θέμα της παρακολούθησης του κινητού 
του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη επι-
χειρεί να κρατήσει στα ψηλά της πολιτικής 
ατζέντας και το ΠΑΣΟΚ. Την Πέμπτη μετά 
απο σειρά δημοσιευμάτων για το θέμα, 
κατατέθηκε αίτημα νέας συνεδρίασης της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής για την κλήση “σε ακρόαση, των 
ιδιοκτητών και εκπροσώπων των εταιρει-
ών που φέρονται να εμπορεύονται κακό-
βουλα λογισμικά όπως το Predator, καθώς 
και του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα 
του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη Δημητρι-
άδη, που επίσης φέρεται σύμφωνα με τα 
παραπάνω δημοσιεύματα να εμπλέκεται 
στην δραστηριότητα εταιρειών που εμπο-
ρεύονται παράνομα λογισμικά παρακο-
λούθησης στην Ελλάδα”. 
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Τις πολιτικές εξελίξεις, κυρίως από τη σκοπιά της οικονομίας αλλά πάντα σε προεκλογικό κλίμα, σκιαγραφούν από τη δική τους οπτική και με βάση τα προ-
γράμματα των κομμάτων τους, ο Βουλευτής Ημαθίας και αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και η βουλευτής Πέλλας και Αν. 
Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεοδώρα Τζάκρη.

Πολιτική αντιπαράθεση
για ενέργεια και ακρίβεια

Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης

Θεοδώρα 
Τζάκρη

Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ 
και αν. γραμματέας ΚΟ

Βουλευτής Πέλλας και Αν. Τομεάρχης 
Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η πολιτική αλλαγή αποτελεί 
μονόδρομο για την σωτηρία 
της χώρας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει 
πρόβλημα σε κάθε λύση

Λίγες μόνο ημέρες μετά την ομιλία του Αρχηγού 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα 
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ως συ-
νήθως, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη 
αποτυχία στην οικονομική και στην κοινωνική 
της πολιτική, η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα του Economist,σκαρφάλωσε δεκαέξι θέσεις 
στην παγκόσμια κατάταξη για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον καταγράφοντας τη μεγαλύτερη βελ-
τίωση από όλα τα υπόλοιπα κράτητα τελευταία 
τρία χρόνια.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σεσύντομο χρονικό 
διάστημα που η χώρα μας βλέπει να γράφονται 
διθύραμβοι στο εξωτερικό, έπειτα και από τον 
χαρακτηρισμό της ως ένα από τα εφτά οικονο-
μικά θαύματα ενός ανήσυχου κόσμου, από τον 
Πρόεδρο του Rockefeller International στους 
FinancialTimes πριν από μόλις ενάμιση μήνα. 

Τα δημοσιεύματα βέβαια αυτά, δεν καταδεικνύ-
ουνμόνο τον θετικό αντίκτυπο που έχουνστη δι-
εθνή κοινότητα τα αποτελέσματα της αναπτυξι-
ακήςκαι οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης 
της ΝΔ αλλά παράλληλα αποκαλύπτουν και την 
μυωπική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που ελλεί-
ψει σοβαρών επιχειρημάτων, προσπαθεί εμμο-
νικά να σύρει την πολιτική αντιπαράθεση στον 
βούρκο του λαϊκισμού, της συκοφαντίας και των 
fakenews. 

Η Κυβέρνηση όμως δεν έχει σκοπό να ακολου-
θήσει αυτόν τον κατήφορο. Και με σημείο ανα-
φοράς την σταθερή οικονομική ανάπτυξη και 
τις αξιόπιστες δημοσιονομικές επιδόσεις κατά 
το έτος 2022,που συντελούν στην εντυπωσιακή 
πτώση της ανεργίας σε κάτω από 12,5% και σε 
επιστροφή το 2023, για πρώτη φορά μετά από 
3 χρόνια σε πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής 
Κυβέρνησης ύψους 1,6 δις ευρώ από εκτιμώ-
μενο έλλειμα 3,6 δις ευρώ το 2022, εργάζεται 
μεθοδικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες για την 
περαιτέρω αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, 
απλώνοντας ισχυρά δίχτυα κοινωνικής προστα-
σίας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κατηγορίες συμπο-
λιτών μας, μέσα σε καιρούς δύσκολους. Και από 
αυτό κυρίως θα κριθεί. Γιατί οι πολίτες,μπορεί 
να συμφωνούν με την ανάγκη περαιτέρω δημο-
σιονομικής επιβάρυνσης για την ενίσχυση της 
αμυντικής θωράκισης της χώρας ως απάντηση 
στις ανιστόρητες προκλήσεις της εξ ανατολών 
γείτονος

Στις 7 Ιουλίου του 2019 το χρήμα  και η παρα-
πληροφόρηση κέρδισαν μία μάχη ενάντια στην 
αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον. 
Το πολύ καλά μελετημένο και δομημένο «Αντισύ-
ριζα μέτωπο» έντρομο από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ –ΠΣ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποτέλεσαν την 
ολιγόμηνη παρένθεση που ήλπιζαν μετέτρεψε 
την πολιτική σε ένα τοξικό πεδίο, με μόνο στόχο 
την λεηλασία του δημόσιου ταμείου, των κοινω-
νικών και εργασιακών δικαιωμάτων και την δη-
μιουργία ενός ανίκητου ολιγοπωλίου, με σημείο 
αναφοράς το επιτελικό μονοπώλιο Μητσοτάκη. 
Τρεισήμισι χρόνια  μετά οι Ελληνίδες και οι Έλ-
ληνες πληρώνουν βαρύ τίμημα για εκείνη την 
λανθασμένη επιλογή. 
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που 
κατέχει τις θλιβερές πρωτιές στην ακρίβεια, στο 
κόστος της ενέργειας, στο κόστος των πρώτων 
υλών, στον αποκλεισμό των παραγωγικών τάξε-
ων από το τραπεζικό σύστημα, στην ανεργία των 
νέων και στην υπαμειβόμενη εργασία. Είμαστε 
η μόνη χώρα της Ευρωζώνης στην οποία το ει-
σόδημα του 80% των πολιτών εξανεμίζεται στις 
πρώτες 15 μέρες του μήνα. Είμαστε η μόνη χώρα 
όπου με κρατικές εγγυήσεις 19 δις ευρώ κερδο-
σκοπικά fundsυποκαθιστούν τις τράπεζες και 
επιτίθενται μετωπικά σε ότι απέμεινε από την πε-
ριουσία μισθωτών, επαγγελματιών, αγροτών και 
μικρομεσαίων. Με αυτά τα δεδομένα και με τον 
κ. Μητσοτάκη να δηλώνει υπερήφανος για την 
πολιτική του ένα είναι βέβαιο. Αν κατορθώσει να 
επανεκλεγεί  αυτή η επικίνδυνη αντίληψη, τότε η 
ελληνική κοινωνία θα βρεθεί αντιμέτωπη με συν-
θήκες που θα την καταστρέψουν ολοκληρωτικά. 
Ευτυχώς υπάρχει ελπίδα. Στέρεα θεμελιωμένη σε 
δύο πόδια. 
Το ένα είναι το ηθικό, θεσμικό και οικονομικό 
κεκτημένο της περιόδου 2015-2019. Όταν, παρά 
«τα λάθη» που έγιναν, υπό το βάρος της εποπτεί-
ας των δανειστών και του υπέρογκου χρέους που 
παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο 
του 2015, τα εισοδήματα αρκούσαν για να βγει 
ο μήνας και μετά την έξοδό μας από τα μνημό-
νια τον Αύγουστο του 2018 είχαν μπει οι βάσεις 
για την σημαντική αύξησή τους.Το άλλο είναι οι 
έξι δεσμεύσεις που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας 
στην ΔΕΘ με στόχο να επαναφέρουμε την χώρα 
σε τροχιά δίκαιης και βιώσιμης κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης. 
Η επούλωση του τραύματος της προσωπικής δι-
αφοράς των συνταξιούχων που επιβλήθηκε από 
τους δανειστές θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά 

με την επιστροφή στο ακέραιο των αναδρομικών 
για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις συ-
νέπειες. 

Η κρατικοποίηση της εθνικής τράπεζας και η 
ανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ θα 
πυροδοτήσουν την έξωση της νεοφιλελεύθερης 
αισχροκέρδειας από την καθημερινότητα των 
πολιτών και την επιχειρηματική διαδικασία. 
Η διάσωση και ενίσχυση του δημόσιου πανε-
πιστημίου, η διάσωση και άμεση στελέχωση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μισθούς που 
ανταγωνίζονται τους ευρωπαϊκούς, αλλά και η 
απελευθέρωση της πρόσβασης όλων των Ελληνί-
δων και Ελλήνων στην διάγνωση, στην θεραπεία 
και στο φάρμακο θα εγγυηθούν την αξιοπρέπεια 
και την κοινωνική συνοχή όλων. Η κατάργηση 
των αντεργατικών νόμων, η αύξηση των μισθών 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως έχει 
αποδειχθεί σε όλο τον κόσμο, θα ευνοήσουν την 
οικονομική επανεκκίνηση εμπόρων και μικρομε-
σαίων. Η άρση του δυσβάσταχτου βάρους που 
σήκωσαν στην πλάτη τους συγκεκριμένες παρα-
γωγικές τάξεις ολοκληρώνει την υπόσχεσή μας 
για «δικαιοσύνη παντού». Η Ελλάδα πρέπει να 
ξαναβγεί στο προσκήνιο και θα τα καταφέρουμε. 
Η Ελλάδα αξίζει μια ανεμπόδιστη και αποτελε-
σματική Δικαιοσύνη. Και θα το κατακτήσουμε. Οι 
νέοι μας πρέπει να παύσουν να φεύγουν από την 
χώρα για να επιβιώσουν. Και θα το επιτύχουμε. 

Σε όλη την Ευρώπη, σε όλον τον κόσμο οι δυνά-
μεις της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού 
και της αριστεράς ανακτούν τον έλεγχο με την 
ψήφο του λαού και οι Έλληνες πολίτες είναι έτοι-
μοι να επανασυνδεθούν με αυτό το παγκόσμιο 
κύμα αντίστασης στον νεοφιλελευθερισμό και 
την ακροδεξιά. 
Στις προσεχείς εθνικές εκλογές το ψηφοδέλτιο 
που θα ρίξουμε στην κάλπη είναι η εντολή μας 
και η ευθύνη μας για σχηματισμό πλατιάς συμ-
μαχικής δημοκρατικής κυβέρνησης με πρωθυ-
πουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική αλλαγή 
δεν μπορεί να περιμένει γιατί η ιστορία δεν μας 
αφήνει περιθώριο δισταγμού. 

Κλείνουμε τα αυτιά στην προπαγάνδα του κα-
θεστώτος, κοιτάζουμε στα μάτια τα παιδιά μας, 
τους συγγενείας και τους φίλους μας και γινόμα-
στε μέρος του ιστορικά αναγκαίου και εφικτού 
πολιτικού άλματος. Χάσαμε μια μάχη το 2019, θα 
κερδίσουμε τον πόλεμο το 2023. – 

DEBATE

Γιάννης 
Γκουμάκης

Επιμέλεια:

και μπορεί να κατανοούν τους κλυδωνισμούς 
στην οικονομία λόγω της ενεργειακής κρίσης, της 
κρίσης στις τιμές των προϊόντων και της πληθω-
ριστικής πίεσης στα νοικοκυριά και στις επιχει-
ρήσεις ως συνεπαγόμενα της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
πιέζονται από τη δύσκολη καθημερινότητα και 
δεν αγωνιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο που 
αυτή έχει στο πορτοφόλι τους.

Και ακόμη και αν βλέπουν ότι οι στοχευμένες 
προσπάθειες της Κυβέρνησης σε διεθνές αλλά 
και σε εθνικό επίπεδο για συγκράτηση των επι-
πτώσεων έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα 
σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της Eurostat,που 
καταδεικνύουν πτώση του πληθωρισμού στην 
Ελλάδα στο 9,8% τον Οκτώβριο του 2022 σε 
σχέση με την αύξηση σε 10,7% στην Ευρωζώνη, 
προσδοκούν - και δικαίως - ακόμη μεγαλύτερη 
προσπάθεια από την Κυβέρνηση. Προς αυτή την 
κατεύθυνση η δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήδη έχει αρχίσει να 
υλοποιείται, για επιστροφή του μερίσματος της 
ανάπτυξης με τρόπο δίκαιο στην ελληνική κοι-
νωνία, δημιουργεί ήδη κλίμα αισιοδοξίας στην 
κοινωνία. 

Μία κοινωνία που βλέπει ήδη την Κυβέρνηση
να έχει δώσει πάνω από 4,5 δις για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης να έχει συμπεριλά-
βει επιπλέον 1 δις ευρώ αποθεματικό στον Προ-
ϋπολογισμό του 2023 για την αντιμετώπισή της, 
να έχει ήδη θεσμοθετήσειασπίδα προστασίας 
για πάνω από 1,3 εκατ. νοικοκυριά μέσω της έκ-
πτωσης των 25 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, να έχει δρομολογήσει έκτακτη κατα-
βολή επιδόματος 250 ευρώ σε παραπάνω από 2 
εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας για τον 
μήνα Δεκέμβριο, να έχει οριοθετήσει την κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 2.700.000 
συμπολίτες μας την πρώτη μέρα του 2023 και να 
έχει εγκαινιάσει ήδη το καλάθι του νοικοκυριού, 
που θα συγκρατεί τις τιμές στα σούπερμάρκετς.
Αντίπαλος βέβαια του καλού είναι πάντα το κα-
λύτερο.

Και αυτό προσπαθούμε καθημερινά να πράττου-
με ψάχνοντας να βρούμε λύση για κάθε πρόβλη-
μα, σε πείσμα των αφορισμών της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης που ψάχνει να βρει πρόβλημα 
σε κάθε λύση.
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Στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώ-
πιση της μεγάλης απειλής του δημογραφικού αναφέρε-
ται η Μαρία Συρεγγέλα στη συνέντευξή της στην «Π».  
Η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για τη Δημογραφική 
Πολιτική, την Οικογένεια και την  Ισότητα των Φύλων, 
παρουσιάζει τα μέτρα  για τη στήριξη της οικογένειας 
και των εργαζόμενων γονέων, όπως η θέσπιση γονικών 
αδειών, το επίδομα γέννησης παιδιού, μείωση ΦΠΑ για 
βρεφικά είδη, περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών και των 
δημοτικών έως τις 5.30 το απόγευμα, το πρόγραμμα 
«Νταντάδες της γειτονιάς» και τη δημιουργία χώρων 
φύλαξης βρεφών στις επιχειρήσεις.  Επίσης παρουσιά-
ζει και τα μέτρα για τη στήριξη των νέων. 

Η κα. Συρεγγέλα σχολιάζοντας τα θέματα σεξουαλικής κα-
κοποίησης παιδιών που βρίσκονται τελευταία στην επι-
καιρότητα σημειώνει πως «η αστυνομία και η Δικαιοσύνη 
κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Οι δράστες συλλαμ-
βάνονται και τιμωρούνται» και προσθέτει πως η σημερι-
νή κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές για τον βιασμό 
ανηλίκου.
Σε ό,τι αφορά τη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας τονίζει 
πως «είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να στηρίξουμε τις 
γυναίκες θύματα βίας προσφέροντάς τους δωρεάν υπη-
ρεσίες ψυχολογικής, εργασιακής στήριξης και νομικής 
συμβουλευτικής, καθώς και δωρεάν φιλοξενία σε όσες 
πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το κακοποιητικό 
περιβάλλον».

Μαρία Συρεγγέλα

«Αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό
στηρίζοντας νέους και οικογένειες»

Οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανη-
λίκων που αποκαλύπτονται το τελευταίο δι-
άστημα, συγκλονίζουν. Τι κάνει η πολιτεία γι’ 
αυτές;

Οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων προκαλούν σοκ και αποτροπι-
ασμό. Οφείλουμε όλοι και όλες να είμα-
στε σε εγρήγορση και να καταγγέλλουμε 
αμέσως στις αρμόδιες αρχές περιστατικό 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών που 
μπορεί να αντιληφθούμε. Η προστασία 
κάθε παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. 
Να τονίσουμε ότι η αστυνομία και η Δι-
καιοσύνη κάνουν πολύ καλά τη δουλειά 
τους. Οι δράστες συλλαμβάνονται και τι-
μωρούνται. Η σημερινή κυβέρνηση προ-
χώρησε μάλιστα σε αλλαγές του Ποινικού 
Κώδικα και αυστηροποίησε τις ποινές για 
τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας, τον 
βιασμό ανηλίκου, την εμπορία ανθρώπων, 
την αρπαγή ανηλίκου και όλα τα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας εγκλήματα. Για τον 
βιασμό ανηλίκου προβλέπεται πλέον ισό-
βια κάθειρξη, ενώ έχει αλλάξει ο τρόπος 
εξέτασης των θυμάτων κακοποίησης για 
να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματο-
ποίησή τους.

Επίσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμέ-
νεται να προχωρήσει σε νομοθετική πρω-
τοβουλία η οποία θα προβλέπει την κατα-
χώρηση νομικών υποθέσεων που έχουν 
σχέση με την παραβατικότητα σε βάρος 
ανηλίκων στο ποινικό μητρώο των δρα-
στών. Παράλληλα η κυβέρνηση προχώρη-
σε στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου δρά-
σης για την προστασία των παιδιών από 
τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλ-
λευση. Πρόκειται για μία ολιστική παρέμ-
βαση για την πρόληψη του φαινομένου και 
την παροχή προστασίας και στήριξης στα 
θύματα.

Καλείτε τις γυναίκες «να σπάσουν τη σιωπή» 
απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού και κα-
κοποίησης.  Πως θα τις προστατεύσετε στην 

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συνέντευξη

πράξη;

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύ-
ξηση των καταγγελιών για περιστατικά 
βίας και κακοποίησης. Ολοένα και περισ-
σότερες γυναίκες βρίσκουν τη δύναμη και 
το θάρρος να μιλήσουν και να ζητήσουν 
βοήθεια. 
Εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να 
στηρίξουμε τις γυναίκες θύματα βίας προ-
σφέροντάς τους δωρεάν υπηρεσίες ψυχο-
λογικής, εργασιακής στήριξης και νομικής 
συμβουλευτικής, καθώς και δωρεάν φιλο-
ξενία σε όσες πρέπει να απομακρυνθούν 
άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον.
Η χώρα μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο 
Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση της έμφυλης βίας. Το Δίκτυο περι-
λαμβάνει τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 
SOS 15900, 44 Συμβουλευτικά Κέντρα σε 
όλη την Ελλάδα και 19 ξενώνες φιλοξενίας. 
Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί 
λειτουργοί συμβουλεύουν τα θύματα να 
ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις και 
τρίτα πρόσωπα (άτομα από το ευρύτερο 
περιβάλλον τους) που επιθυμούν να ενη-
μερωθούν για τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα. 
Είμαστε στο πλευρό των θυμάτων και βο-
ηθάμε τις γυναίκες να σταθούν στα πόδια 
τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» 
επεκτάθηκε και σε άλλους δήμους. Πώς θα 
βοηθήσει τις εργαζόμενες μητέρες και τις οι-
κογένειες;

Η στήριξη της οικογένειας και των εργα-
ζομένων κυρίως μητέρων είναι στις προ-
τεραιότητές μας. Δεν θέλουμε οι γυναίκες 
μετά τη γέννηση ενός παιδιού να εγκατα-
λείπουν την επαγγελματική τους πορεία 
επειδή δεν έχουν βοήθεια με τη φύλαξη 
του βρέφους τους. Δεν θέλουμε οι μητέρες 
να μπαίνουν στο δίλημμα οικογένεια ή ερ-
γασία.
Γι’ αυτό το λόγο ξεκινήσαμε το πρόγραμμα 

«Νταντάδες της γειτονιάς», μία πρωτοβου-
λία που εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επι-
τυχία σε πολλές χώρες και «απαντά» στα 
προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας.
Στην πρώτη φάση μπορούν να εγγραφούν 
στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr όσοι 
και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν 
ως επιμελητές και επιμελήτριες. Από το 
συγκεκριμένο «Μητρώο Επιμελητών» και 
τη σχετική ηλεκτρονική βάση που θα δη-
μιουργηθεί, οι γονείς θα επιλέγουν «ντα-
ντά» για το παιδί τους. Να τονίσουμε ότι 
προς το παρόν η πλατφόρμα είναι ανοιχτή 
μόνο για τους/τις επιμελητές/τριες, ενώ θα 
υπάρξει σχετική ανακοίνωση μόλις ανοίξει 
η πλατφόρμα για να καταθέσουν αίτηση οι 
γονείς.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε εμπράκτως 
τους νέους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες 
που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται 
και μετά την απόκτηση των παιδιών τους, 
κάνοντας πράξη μια προεκλογική μας δέ-
σμευση. Με τις «Νταντάδες της γειτονιάς» 
βελτιώνουμε την καθημερινότητα των γο-
νέων, ενισχύουμε τη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και προωθούμε την 
ισότητα γυναικών και ανδρών στην απα-
σχόληση.  

Η γυναίκα σήμερα τυπικά έχει ισότητα με τους 
άνδρες; Στην πράξη;

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 
σημαντικά βήματα στο θέμα της ισότη-
τας των φύλων. Μίας ισότητας που δεν 
εξαντλείται μόνο σε κανονιστικές διατυ-
πώσεις, αλλά αντίθετα που, στοχεύει στο 
παρόν και το μέλλον των γυναικών, μέσα 
από πολικές που εστιάζουν στο σύνολο 
της δημόσιας ζωής:  στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικο-
γενειακής βίας, στην ισότιμη συμμετοχή 
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης αλλά και 
γενικότερα στην αγορά εργασίας, καθώς 
και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις τομεακές πολιτικές. 

Να επαναλάβω ότι η πλήρης ισότητα των 
φύλων δεν περνά μόνο μέσα από τους νό-
μους ή τον κρατικό έλεγχο. Περνά πρωτί-
στως μέσα από την ίδια μας την κουλτούρα 
και τη στάση μας απέναντι στον υπάλλη-
λό μας, στον συνεργάτη μας, στον γνωστό 
μας. Οφείλουμε όλοι και όλες να καταπολε-
μήσουμε ριζωμένα στερεότυπα και να δη-
μιουργήσουμε τις συνθήκες που ευνοούν 
την ίση και ισότιμη προώθηση των γυναι-
κών και των ανδρών σε όλους τους τομείς 
της ζωής.

Το δημογραφικό αναδεικνύεται σε μείζον πρό-
βλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πως θα το 
αντιμετωπίσετε;

Είναι γεγονός ότι το δημογραφικό αποτε-
λεί μία από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις για τη χώρα μας. Η κυβέρνηση κοιτάει 
την απειλή του δημογραφικού ζητήματος 
«κατάματα» και προωθεί μέτρα και πολιτι-
κές για την αντιμετώπισή του. 
Προχωράμε σε σημαντικές παρεμβάσεις 
για τη στήριξη της οικογένειας και των ερ-
γαζόμενων γονέων, όπως η θέσπιση γονι-
κών αδειών, το επίδομα γέννησης παιδιού, 
μείωση ΦΠΑ για βρεφικά είδη, περισσό-
τεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, επέκταση 
του ωραρίου των παιδικών σταθμών και 
των δημοτικών έως τις 5.30 το απόγευμα, 
το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» 
και η δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών 
στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για 
τον επαναπατρισμό των νέων που ανα-
γκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους 
εργασίας και υιοθετεί στεγαστική πολιτική 
για να στηρίξει τους νέους και όσους έχουν 
ανάγκη, διευρύνοντας μία σειρά από επι-
λογές σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα 
και αξιοποιώντας την ανεκμετάλλευτη πε-
ριουσία που έχει το Δημόσιο. Προωθούμε 
δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα 
και αντιμετωπίζουμε σοβαρά και υπεύθυ-
να το δημογραφικό πρόβλημα.

Βαγγέλη 
Πλάκα

Συνέντευξη στον 
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Αυξάνονται οι υποψήφιοι δήμαρχοι στον δήμο Ωραιοκάστρου 

Η κυριαρχία Τσακίρη και οι 
υποψηφιότητες που αλλάζουν 
τα μέχρι σήμερα δεδομένα

Το θέμα

Φαβορί για την επανεκλογή του εμφα-
νίζεται ο Παντελής Τσακίρης στο δήμο 
Ωραιοκάστρου, ο οποίος επιθυμεί να πρω-
ταγωνιστήσει ξανά με την παράταξη «Πρω-
ταγωνιστές» και να κρατήσει τα ηνία του 
δήμου για πέντε χρόνια ακόμη. 

Οι τριβές στην παράταξή του από πρω-
τοκλασάτα στελέχη, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις είναι εμφανείς, φαίνεται πως 
ο κ. Τσακίρης προσπαθεί να τις ισορροπή-
σει με την προσχώρηση σε αυτήν αρκετών 
στελεχών τόσο από την παράταξη του 
πρώην δημάρχου, Αστέριου Γαβότση, όσο 
και από τις παρατάξεις των Παντελή Σκαρ-
λάτου, Ανέστη Πολυχρονίδη  και Γιώργου 
Παπακωνσταντίνου. 

Βγαίνει μπροστά ο Αταμιάν- Συνεχίζει 
τις επαφές ο Μπάτος 

Την ώρα που ο σημερινός τομεάρχης Και-
νοτομίας και Εξωστρέφειας της ΠΚΜ, Σω-

τήρης Μπάτος κρατά ακόμη κλειστά τα 
χαρτιά του, αν και όλα δείχνουν ότι θα 
επιλέξει  να παραμείνει στην Περιφέρεια, 
αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο καθόδου 
του ως υποψήφιου δημάρχου, ανοίγει 
ο δρόμος σε άλλες υποψηφιότητες. Μια 
από αυτές είναι του πρώην αντιδημάρ-
χου Πολιτισμού της διοίκησης Γαβότση, 
Πέτρου Αταμιάν, ο οποίος θα είναι όπως 
όλα δείχνουν υποψήφιος δήμαρχος στις 
εκλογές του ερχόμενου Οκτώβρη έχοντας 
στο πλευρό του παλιά και νέα στελέχη, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι ο κ. Αταμιάν, ο οποί-
ος προέρχεται από τον χώρο της ΝΔ, μπο-
ρεί να κερδίσει τις εκλογές και να είναι ο 
νέος δήμαρχος Ωραιοκάστρου. 

Ο πρώην αντιδήμαρχος διατηρεί άριστες 
σχέσεις με το σύνολο των αυτοδιοικητι-
κών του Ωραιοκάστρου και φέρεται να έχει 
τη στήριξη αρκετών στελεχών του πρώην 
δημάρχου, Αστ. Γαβότση, όσο και νέων αν-
θρώπων που επιθυμούν την αλλαγή στον 
δήμο, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πε-
ριφερειακός σύμβουλος, Γιώργος Καγιάς. 

Δεν ενδιαφέρεται ο Γαβότσης- Ξανά 
υποψήφιος ο Πολυχρονίδης

Ο Αστέριος Γαβότσης δεν επιθυμεί να εί-
ναι εκ νέου υποψήφιος, παρά τις σχετικές 
πιέσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς.  Ο 
κ. Γαβότσης συνεχίζει τις επαφές του με 
στελέχη της περιοχής και συνομιλεί τακτι-
κά με φίλους και πρώην συνεργάτες του 
εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα 
τεκταινόμενα στο δήμο. 

Τον τελευταίο καιρό ο Ανέστης Πολυχρο-
νίδης, επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ», φαίνεται να έχει 
μπει σε τροχιά εκλογών και φέρεται να έχει 
επιτύχει ευρύτερες συνεργασίες τόσο με 
εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους, όσο 
και με νέα πρόσωπα, που τα προηγούμενα 
χρόνια συμμετείχαν σε άλλες δημοτικές 
παρατάξεις. 

Ο Ανέστης Πολυχρονίδης «εκμεταλλευ-
όμενος» το κενό με τους υποψηφίους στο 
Ωραιόκαστρο, θα διεκδικήσει για μια ακό-
μη φορά τον δημαρχιακό θώκο προβάλ-
λοντας την αυτοδιοικητική του εμπειρία 
αλλά και τον ρόλο που έπαιξε η αντιπολι-
τευτική τακτική που ακολούθησε η παρά-
ταξή του τα τρία αυτά χρόνια. 

Απώλειες μετρά ο Σκαρλάτος

Ο Παντελής Σκαρλάτος είναι ο μόνος υπο-
ψήφιος, μετά τον νυν δήμαρχο, ο οποίος 
έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιό-
τητά του στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, 
ο κ. Σκαρλάτος το τελευταίο χρονικό διά-
στημα μετρά απώλειες πρωτοκλασάτων 
στελεχών του, μεταξύ των οποίων ο Θ. Μα-
τσουκατίδης και ο Γ. Λαζαρίδης, οι οποίοι 
εμφανίζονται δυσαρεστημένοι τόσο από 
τη στάση, όσο και από τις επιλογές του κ. 

Σκαρλάτου και για το λόγο αυτό διαχωρί-
ζουν τη θέση τους και πολύ πιθανό να εί-
ναι υποψήφιοι με άλλες παρατάξεις. 

Θέλει ο Χατζηευαγγέλου, δεν θέλουν 
στον ΣΥΡΙΖΑ –Σταθερή υποψηφιότητα ο 
Θεμελής 

Μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Γρη-
γόρη Εδιρνέλη, τα ηνία της παράταξης 
ανέλαβε ο Πασχάλης Χατζηευαγγέλου ο 
οποίος έχει δηλώσει, ανεπίσημα προς το 
παρόν, ότι επιθυμεί να διεκδικήσει τον δη-
μαρχιακό θώκο. 

Ωστόσο, ο κ. Χατζηευαγγέλου φέρεται να 
μην έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
αναζητά υποψήφιο για τις επόμενες εκλο-
γές.  Αντιθέτως ο Άγγελος Θεμελής θα 
είναι και πάλι επικεφαλής της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» του ΚΚΕ.

Χρύσα 
Κυριακού
Δημοσιογράφος
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Κάθε παιδί δικαιούται να ζει με την οικογένειά του και ν’ απολαμβάνει την ασφάλεια, 
την προστασία και κυρίως την αγάπη της. 

Όταν, όμως, αυτή η συνθήκη δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εξασφαλισθεί και το παιδί 
εκτίθεται σε κινδύνους, τότε αναλαμβάνει το κράτος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, 
να αναζητήσει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να του προσφέρει μία «εναλλακτική» 
οικογένεια. Έτσι συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξή του, υποστηρίζει τα δικαιώματά 
του και ενισχύει την ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία.

Ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας είναι οι εναλλακτικές μορφές φροντίδας για 
παιδιά και έφηβους που βρίσκονται xωρίς οικογένεια ή σε ακατάλληλο οικογενειακό 
περιβάλλον, εξασφαλίζοντάς τους όλα όσα προβλέπει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού που επικυρώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και τέθηκε σε ισxύ το 1990 με 
το άρθρο 49.

Καταφύγιο και φάρος για την αγωγή, περίθαλψη και μόρφωση των παιδιών αυτών 
γίνονται τα Ιδρύματα που έρχονται κυρίως με αγάπη αλλά και επαγγελματισμό να 
καλύψουν το μεγάλο κενό στη ζωή τους, δίνοντας την πρώτη αγκαλιά, ως οικογένεια. 
Στόxος όμως των Ιδρυμάτων είναι η, όσο το δυνατόν, γρηγορότερη αποïδρυματοποί-
ησή τους.
Η ομαλή επανένταξή τους στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε με αναδοχή είτε με υιοθεσία, 
διασφαλίζει την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού ή εφήβου σε οικογενειακό περι-
βάλλον και την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας.

Ως Πρόεδρος του ΚΚΠΠΚΜ, και σε συνεργασία με επιστήμονες και εργαζόμενους, 
ασχολήθηκα με ιδιαίτερη προσήλωση τόσο με την Υιοθεσία και Αναδοχή όσο και με 
την αποïδρυματοποίηση των παιδιών. 

Το ΚΚΠΠΚΜ, για πρώτη φορά συμμετέχει δια της Προέδρου του, στο Εθνικό Συμβού-
λιο Αναδοχής και Υιοθεσίας και αποτελεί πρότυπο λειτουργίας σχετικά με το θεσμό, 
καθώς έχουμε διοργανώσει το πρώτο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπο-
ψήφιους θετούς & ανάδοχους γονείς ενώ πραγματοποιήσαμε τα πανελλαδικά τέσσε-
ρα εκπαιδευτικά προγράμματα για ανάδοχους γονείς & εννέα για θετούς. 

Έχουμε εγγράψει στο Εθνικό μητρώο 78 άτομα, ως αναδόχους και πραγματοποιήθηκε 
ήδη μία εξαιρετικά συγκινητική πρώτη αναδοχή παιδιού με αναπηρία από το παράρ-
τημα Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών. 

Τα τελευταία τρία χρόνια με διαρκή διεπιστημονική δουλειά από τους επιστήμονές 
μας και με συνεχή υποστήριξη της οικογενείας τους, επέστρεψαν στις οικογένειές 
τους, οκτώ παιδιά, μετά από δεκαπέντε χρόνια παραμονής τους στο Ίδρυμα, ενώ ακό-
μα δέκα μετακινήθηκαν σε Στέγες Υποστηριζόμενες Διαβίωσης και άλλα δύο παιδιά 
μας βρίσκονται σε ανάλογη διαδικασία προωθώντας στην πράξη την αποασυλοποίη-
ση, καθώς  και την οικογενειακή επανένωση που πρέπει ν’ αποτελεί τον πρώτο στόχο 
μας, για κάθε παιδί που ζει σε ίδρυμα.

Για κάθε, λοιπόν, παιδί που ψάχνει μια πόρτα ανοικτή, για να το υποδεχτούν άνθρω-
ποι με αγάπη, κατανόηση, άνθρωποι δυνατοί, με ανοιχτή αγκαλιά υπάρχει το Εθνικό 
Συμβούλιο Αναδοχής & Υιοθεσίας, που επαγρυπνά ώστε, όσο καλή δουλειά κι αν γίνε-
ται στα Ιδρύματα, κανένα παιδί να μην μείνει πολύ χρόνο σε αυτά, καθώς μια αγκαλιά 
ανθρώπων που θέλουν να γίνουν γονείς είναι ανοικτή και περιμένει να κλείσει μέσα 
της ένα παιδί.

Αυτός είναι ένας συγκινητικός δρόμος, που βαδίζουμε όλοι μαζί, ώστε υπερήφανα να 
έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας, προς τα παιδιά μας που αποτελούν το αύριο του 
κόσμου και της ζωής μας. 

Κοσμοσυρροή «πρασίνων» 
στην Καλαμαριά και «γαλάζιων» 
στο Κορδελιό – Εύοσμο 

Πληθώρα υποψηφιών στους δύο μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης

Αναδοχή & Υιοθεσία: 
Μια πόρτα ανοικτή μια 
αγκαλιά ζεστή, για κάθε παιδί

Βίκη 
Νάκου 
Πρόεδρος Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας 
Κεντρικής ΜακεδονίαςΑν και επίσημα τα κομματικά επιτελεία υποστηρίζουν 

«πρώτα οι εθνικές εκλογές και μετά τα ενδεχόμενα 
χρίσματα σε υποψηφίους δημάρχους», αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν τους απασχολεί η πληθώρα των υποψη-
φίων από το ίδιο κόμμα, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει 
την κάθοδό τους στις εκλογές του 2023, στους δύο με-
γαλύτερους δήμους της Θεσσαλονίκης.  

Ο λόγος για τον δήμο Καλαμαριάς, όπου οι υποψήφι-
οι που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ 
έχουν φτάσει τους 3 και τον δήμο Κορδελιού Ευό-

σμου, όπου οι υποψήφιοι από το χώρο της ΝΔ έχουν 
αισίως φτάσει τους 5. Και μπορεί το πιο πιθανό σενά-
ριο να είναι τα κόμματα να μη δώσουν επίσημα χρί-
σματα σε υποψηφίους, παρά μόνο άτυπη στήριξη σε 
ορισμένους, ωστόσο φαίνεται πως προβληματίζονται 
από τις πολλαπλές υποψηφιότητες από τον ίδιο χώρο. 

Στο δήμο Καλαμαριάς έναν κατεξοχήν «πράσινο» 
δήμο, που το 2019 άλλαξε χέρια, έχουν ήδη ανακοι-
νώσει την απόφασή τους να διεκδικήσουν τα ηνία του 
δήμου οι Χρήστος Βάρδας, Γιώργος Τελίδης και 
Ματθαίος Αμπατζίδης. Και οι τρεις τους προέρχο-
νται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Βάρδας 
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του αρκετά νωρίς, τον 
Μάρτιο του 2021, και έχει τη στήριξη από τον επικε-
φαλής της περιφερειακής παράταξης «Πράξεις για τη 
Μακεδονία» Χρήστο Παπαστεργίου, τον τέως δήμαρχο 
Καλαμαριάς Χριστόδουλο Οικονομίδη, την ευρωβου-
λευτή με το ΠΑΣΟΚ το διάστημα 2004-09 Ευαγγελία 

Τζαμπάζη και άλλα γνωστά στελέχη του κόμματος.

 Ο Γιώργος Τελίδης, δημοτικός σύμβουλος και πρώ-
ην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, προερχόμε-
νος από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης 
ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό ότι θα διεκδικήσει τον 
δημαρχιακό θώκο. Ο κ. Τελίδης δεν έχει προχωρήσει 
σε κάποια ανακοίνωση υποψηφίων που θα στελεχώ-
σουν το ψηφοδέλτιό του ωστόσο στο πλευρό του έχει 
ταχθεί η παράταξη του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με επικεφαλής 
τον Θεοδόση Μπακογλίδη. 

Υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 θα 
είναι και ο πρώην αντιδήμαρχος Ματθαίος Αμπα-

τζίδης, ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα 

ξεκινήσει την παρουσίαση των υποψηφίων του συν-
δυασμού του.

Στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου αναμένεται «γαλά-
ζια» μονομαχία με τους υποψηφίους από το κυβερνών 

κόμμα να φτάνουν τους  πέντε. Ο δήμαρχος Κορδε-

λιού Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός μπορεί να 
προέρχεται από το χώρο της ΝΔ, ωστόσο, δεν φαίνεται 
να έχει ιδιαίτερα ερείσματα στο κόμμα με τον μοναδι-
κό που έχει ανοικτές πόρτες  να είναι ο αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας, Χρήστος Δεμερτζής. Από τον χώρο της 
ΝΔ προέρχεται και ο γιατρός, Βασίλης Ανδρεάδης, ο 
οποίος διαδέχθηκε τον Γιάννη Καμαρινό  στην ηγεσία 
της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης. 

Υποψήφιος από την ίδια παράταξη θα είναι και ο 
Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο οποίος έχει προχωρήσει 
στην ανακοίνωση υποψηφίων και από τις δύο δημο-
τικές ενότητες του δήμου. Την πρόθεσή του να διεκ-
δικήσει τον δήμο εξέφρασε και το γνωστό στέλεχος 
της ΝΔ, Μίλτος Τασούλης, ο οποίος ανακοίνωσε τα 
πρώτα 20 στελέχη της παράταξής του. Υποψήφια για 
τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου θα είναι και η Μαρία 

Μανούκα, πρώην υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
το 2019 με τον πρώην δήμαρχο, Πέτρο Σούλα.  Η κα 
Μανούκα έχει ιδιαίτερα ερείσματα στη ΝΔ τόσο από 
την πλευρά του πατέρα της, όσο και από την πλευρά 
του συζύγου της, γενικού γραμματέα στο δήμο Αμπε-
λοκήπων Μενεμένης. 

ΦΩΤΟ: Ματθαίος Αμπατζίδης

ΦΩΤΟ: Χρήστος Βάρδας,

ΦΩΤΟ: Γιώργος Τελίδης
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Την πρόθεσή του να διεκδικήσει για άλλη μια θητεία τον δημαρχιακό θώκο Ωραιοκά-
στρου στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023  έκανε γνωστή μιλώντας στο «Άναψε Φλας» 
του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Τσακί-
ρης. 

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρχος» σχολίασε ο κ. Τσακίρης συμπληρώνοντας πως 
τις επόμενες ημέρες αναμένεται η διοίκηση της περιοχής να πραγματοποιήσει μεγάλη 
εκδήλωση απολογισμού της τριετίας όπου αναμένεται και επίσημα ο κ. Τσακίρης να 
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. 

«Θα μετονομαστεί η παράταξη, γιατί έχει διευρυνθεί. Υπάρχει πολύς κόσμος που έχει 
αγκαλιάσει την παράταξη και το έργο μας. Για όλα αυτά θα ενημερώσουμε τους πολίτες 
και θα ζητήσουμε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες» τόνισε ο κ. Τσακίρης. 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρωτοβουλία που ανέ-
λαβε ο ίδιος και οι συνεργάτες του για τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου σε 
έκταση 200 στρεμμάτων στην περιοχή της Νεοχωρούδας. 

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κ. Τσακίρης η παραγωγή ενέργειας θα είναι της τά-
ξεως 6 Megawatt και θα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του δήμου. «Θα καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες του δήμου. Για να σας δώσω να καταλάβετε τα μεγέθη ο δήμος 
δαπανά 2,5 εκ. ευρώ το χρόνο γι’ αυτές τις ανάγκες. Με την δημιουργία του πάρκου 
θα εκμηδενίσουμε αυτές τις δαπάνες και παράλληλα θα επωφεληθούν και ευπαθείς 
ομάδες» τόνισε ο κ. Τσακίρης και συμπλήρωσε πως το έργο θα ολοκληρωθεί σε περί-
που 2 χρόνια. «Οι προμελέτες έχουν συνταχθεί και είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα 
καταθέσουμε την οικονομοτεχνική μελέτη και να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτο-
μέρειες» εξήγησε ο κ. Τσακίρης. 

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των επαφών και ολομελειών των τοπικών οργανώ-
σεων δηλώνει ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, 
Ευριβιάδης Ελευθεριάδης. Μιλώντας στην εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής www.
myportal.gr) του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm ο γραμματέας της κομματικής 
οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στους σκοπούς αυτών των πρωτοβουλιών. 

«Όλες οι κινήσεις που έχει να κάνει ένα πολιτικό καθοδηγητικό όργανο εντάσσονται 
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και στρατηγικής» τόνισε ο κ. Ελευθεριάδης συ-
μπληρώνοντας ότι το μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι εκείνο 
της οικονομίας. «Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι χαμηλοί μισθοί απορρέουν από μια 
εικόνα ότι στην ελληνική κοινωνία, στις ελληνικές οικογένειες δεν φτάνει στις τσέπες 
των καταναλωτών τα οφέλη της ανάπτυξης» σχολιάζει ο κ. Ελευθεριάδης. Ο ίδιος μά-
λιστα εξήγησε πως «το ζήτημα της οικονομίας θα κρίνει την ψήφο του ελληνικού λαού 
στις επόμενες εθνικές εκλογές» σημείωσε. 

Ο κ. Ελευθεριάδης σχολίασε μεταξύ άλλων ότι στόχος του κόμματος στις επόμενες 
εθνικές εκλογές είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά στις πρώτες κάλπες της απλής αναλο-
γικής. 

Στην ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγ-
γελματιών αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Άναψε Φλας» του ραδιοφωνικού 
σταθμού Flash 99,4 fm ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. 
 
Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για αλ-
λαγή του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κι αν υπάρχουν σκέψεις για αντί-
στοιχη απόφαση στην Χαλκιδική ανέφερε: «Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τους 
εμπορικούς κι όχι μόνο συλλόγους. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για το κόστος λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων.  Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα βλέπουμε πως 
δουλεύουν οι επιχειρήσεις» είπε ο κ. Κουφίδης. 

Και συνέχισε: «Τα οριζόντια μέτρα που υπήρχαν την περίοδο της πανδημίας θα πρέπει 
να γίνουν πιο συγκεκριμένα και οι παρεμβάσεις να είναι πιο στοχευμένες για να μην 
χαθούν θέσεις εργασίας και να μην κλείσουν επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 

Ο κ. Κουφίδης έκανε λόγο για αργά αντανακλαστικά σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά την 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως στην Ελλάδα ήδη υπάρ-
χουν συσσωρευμένα κέρδη εδώ και μια δεκαετία. 

«Με τον ιό θα ξανασυναντηθούμε, θα 
πρέπει να φροντίσουμε την άμυνά μας 
και να θωρακίσουμε τον οργανισμό 
μας» εξήγησε ο πρόεδρος του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσι-
ος Εξαδάκτυλος μιλώντας στο «Άναψε 
Φλας» (παραγωγής www.myportal.gr) 
του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 
fm καλώντας τους άνω των 60 ετών και 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
να επαναλάβουν τον εμβολιασμό τους 
κατά του κορονοϊού. 

Σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο «μπαί-
νουμε σε μια εποχή που οι ιώσεις έχουν 
πιο εύκολο έδαφος να διανύσουν ενα-
ντίον μας» εξηγώντας πως γι’ αυτό 
το λόγο καταγράφεται αύξηση στον 
αριθμό των κρουσμάτων αλλά και στις 
εισαγωγές ασθενών σε απλές κλίνες 
Covid-19 των νοσοκομείων. 

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου ωστόσο ξακαθάρισε πως «φέ-
τος έχουμε πολλά περισσότερα όπλα 
από ότι πέρσι για την αντιμετώπιση της 
ασθένειας: τα εμβόλια, την δυνατότητα 
να χορηγούνται φάρμακα από το στόμα 
και φυσικά, το γεγονός ότι μια μερίδα 
του πληθυσμού νόσησε ή εμβολιάστη-
κε, επομένως έχει αποκτήσει κάποια 
ανοσία» όπως είπε χαρακτηριστικά. 

«Ο ιός είναι εδώ. Μέσα στο χειμώνα τα 
πράγματα θα δυσκολέψουν» τόνισε και 
κάλεσε τους άνω των 60 ετών και τους 
ευάλωτους πληθυσμούς να επικαιρο-

ποιήσουν τον εμβολιασμό τους. «Θα 
τον αντιμετωπίσουν με χειρότερο τρό-
πο από ότι εάν είχαν εμβολιαστεί Πρέ-
πει να κάνουν την τέταρτη δόση για να 
έχουν έναν ομαλό χειμώνα» υποστηρί-
ζει ο κ. Εξαδάκτυλος. 

Αναφορικά με τη συνύπαρξη κορονοϊού 
και γρίπης, ο κ. Εξαδάκτυλος υποστή-
ριξε στο «Άναψε Φλας» ότι οι κίνδυνοι 
δεν είναι οι ίδιοι. «Από τη γρίπη έχουμε 
συγκεκριμένο αριθμό νεκρών το χρόνο. 
Ο κορονοϊός οδήγησε περισσότερους 
στο μοιραίο» καλώντας όσους πρέπει 
να εμβολιαστούν και για τον ιό της γρί-
πης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση σχολίασε 
ότι στην αγορά κυκλοφορούν πλέον δι-
πλά self test και για τον ιό της γρίπης 
και για την Covid-19, ώστε εάν κάποιος 
έχει συμπτώματα αλλά το τεστ του 
βγαίνει αρνητικό να ελέγχει εάν νοσεί 
από γρίπη. 

Ενόψει ενός νέου κύματος της πανδημίας Ετοιμάζει μεγάλη 
εκδήλωση και ανακοινώνει 
νέα υποψηφιότητα ο Τσακίρης 
στο Ωραιόκαστρο 

Ευρ. Ελευθεριάδης: 
«Η οικονομία θα κρίνει 
την ψήφο του ελληνικού λαού» 

Γ. Κουφίδης: 
«Να στηριχτούν οι επιχειρήσεις 
να μην χαθούν θέσεις εργασίας» 

Συνεντεύξεις από την εκπομπή  «Άναψε Φλας» 
στον Flash 99,4 παραγωγής MyPortal.gr
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Μετά την διαγραφή του βουλευτή Γρεβενών Αν-
δρέα Πάτση παρατηρείται κινητικότητα στο γα-
λάζιο χώρο στα Γρεβενά για το ποιος θα μπει στο 
ψηφοδέλτιο, με δεδομένο πως ο εν ενεργεία βου-
λευτής δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος.  Ένα από 
τα ονόματα που ακούγονται είναι και αυτό του 
πρώην αντιπεριφερειάρχη και πρώην δημάρχου 
Δέλτα Μίμη Φωτόπουλου, που έλκει την καταγωγή 
του από την μονοεδρική περιφέρεια.

Υποθέτω πως αν πάρει την απόφαση ο Φωτόπου-
λος να θέσει βουλευτική υποψηφιότητα δεν θα 
είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα.  Δεν ξέρω 
αν αυτό συνδέεται με κάποιον τρόπο με τις πλη-
ροφορίες που είδαν πρόσφατα τη δημοσιότητα, 
σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης δη-
λώνει πως τον ενδιαφέρει στις εκλογές του 2023 
να είναι υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα.

Συγκίνηση στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά

Ο δήμος Δέλτα 
και τα Γρεβενά

Mε την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της ξεκίνησε νωρίτερα η εκ-
δήλωση του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης που ήταν αφιερωμένη στην Φώφη Γεν-
νηματά.

Συγκίνησε ο σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης ο οποίος κατέφθασε στο χώρο 
της εκδήλωσης, στο θέατρο Συκεών, μαζί με το γιό τους Γιώργο.  Θυμήθηκε 
πως γνώρισε τη Φώφη Γεννηματά, σε ένα μπαρ πριν 20 χρόνια, και στιγμές 
της πολιτικής της πορείας στις οποίες ήταν δίπλα της.  «Στήριξε το ΠΑΣΟΚ 
στα δύσκολα, με όλους τους προέδρους του.  Το 2015 κλήθηκε να βγάλει τα 
κάστανα απο τη φωτιά για το ΠΑΣΟΚ.  Δεν την ακουμπούσαν τα ύπουλα και 
πισώπλατα μαχαιρώματα.  Δεν έβλεπε το δέντρο αλλά το δάσος, δηλαδή 
την ενότητα του χώρου», σημείωσε στην ομιλία του.

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ευρυβιάδης 
Ελευθεριάδης σημείωσε η εκδήλωση αποτελούσε χρέος της Νομαρχιακής 
και καταδεικνύει την θεσμική συνέχεια του ΠΑΣΟΚ. Χαιρετισμούς στην εκ-
δήλωση απηύθυναν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Χάρης Καστανίδης, Β’ 
Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος 
Δαινιηλίδης και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Τρελλόπουλος.  Στην 
εκδήλωση προβλήθηκε και βίντεο με την Φώφη Γεννηματά να μιλάει για το 
δημιούργημα του πατέρα της, το ΕΣΥ.

Μεταξύ πολλών το παρών στην εκδήλωση έδωσαν η ανεξάρτητη βουλευ-
τής Κωνσταντίνα Αδάμου, ο διευθυντής της ΚΟ του κόμματος Θανάσης Γλα-
βίνας, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Αντώνης Σαουλίδης και Πέννυ 
Δαλαμπούρα, ο επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Χρήστος Παπαστεργίου, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Β’ Θεσ-
σαλονίκης Κώστας Κοκολάκης.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές 
άμεσα και στο παρασκήνιο έχουν ξεκινήσει διεργασίες για 
την συγκρότηση των νέων ψηφοδελτίων. Για το ψηφοδέλ-
τιο της Α’ Θεσσαλονίκης υπάρχει συζήτηση για δύο ονόμα-
τα-έκπληξη.

Το πρώτο αφορά υποψηφιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος 
σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Το δεύτερο αφορά την γνω-
στή τραγουδίστρια, που συνδέεται με φιλία με τον Αλέξη 
Τσίπρα, Τάνια Τσανακλίδου. Το όνομά της συζητείται και 
για το Επικρατείας του κόμματος

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της ΔΕΠΘΕ, δηλαδή της Δη-
μοτικής Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί τα δημοτικά 
ΜΜΕ, υπέβαλε προ ημερών ο Μηνάς Σαμαντζίδης.  Έμεινε στη θέση αυτή από 
τον Απρίλιο του 2020 και η παραίτησή του ήρθε σε συμφωνία με τον Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα.

Ο Μηνάς Σαμαντζίδης αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πολιτική 
και οργανωτική προετοιμασία της νέας υποψηφιότητα του Ζέρβα.  Σημειω-
τέον πως ο Μηνάς Σαμαντζίδης ως πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης πρότεινε 
την ένταξη του Ζέρβα στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Σεπτεμβρί-
ου του 2015 και πως στις εκλογές του 2019 ήταν θερμός υποστηρικτής της 
υποψηφιότητας Ζέρβα, «κόντρα» στην επίσημη θέση της  ΝΔ που στήριζε τον 
Νίκο Ταχιάο. 

Δύο ονόματα-έκπληξη για το ψηφοδέλτιο Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ 

Ο «στρατηγός» της εκστρατείας Ζέρβα 

Παραπολιτικά

Στην προεκλογική αρένα μπαίνει και ο Δήμαρχος 
Κορδελιού-Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιάνός μέσω 
εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει η δημοτική 
του παράταξη “Νέα Πνοή” την επόμενη Κυριακή. 

O Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Κλεάνθης 
Μανδαλιανός, μιλάει για το σήμερα, αλλά κυρίως 
το αύριο της πόλης, σε ανοιχτή εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου και 
ώρα 11:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. 

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την ανοιχτή εκδήλωση 
μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Φίλες και φίλοι 
αγαπητοί συμπολίτες, σας προσκαλώ την Κυρια-
κή 6 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
(Μεγ. Αλεξάνδρου 57) σε μια ανοιχτή εκδήλωση 
για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο της πόλης 
μας».

Στο μεταξύ υποψήφιος με την παράταξη του θα 
είναι στις επόμενες εκλογές γνωστός δημοσιογρά-
φος της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε μέσω 
των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μανδαλιανός, ο Στρα-
τής Λιμνιός προστέθηκε στην παράταξή του “ΝΕΑ 
ΠΝΟΗ” και θα διεκδικήσει μια θέση στο δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Νέα υποψηφιότητα 
ανακοινώνει αύριο  
ο Μανδαλιανός 
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5 Νοεμβρίου 2022

Έργα υποδομών, τουριστική εξέλιξη και περισσότερα 
από 35 εκ. ευρώ μέσω προγραμμάτων για την ανάπτυ-
ξη του Δήμου Κατερίνης, έχει εξασφαλίσει η διοίκηση 
του Κώστα Κουκοδήμου, από το 2019, όταν ανέλαβε για 
πρώτη φορά τα ηνία του δήμου. 

Ο κ. Κουκοδήμος μίλησε στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
έκανε απολογισμό του έργου του, ενώ ξεκαθάρισε ότι 
θα είναι και πάλι υποψήφιος για τον δημαρχιακό θώκο, 
στις επερχόμενες εκλογές. 

Kώστας Κουκοδήμος

«Πετύχαμε τους στόχους μας: 
οικονομική εξυγίανση, 
χρηματοδοτήσεις, έργα υποδομής»

Τρία χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Κατερίνης. 
Ποιους στόχους πετύχατε, ποιους έχετε ως εκ-
κρεμότητα;

Οι στόχοι μας αναλαμβάνοντας το Σεπτέμ-
βριο του 2019 τη διοίκηση του Δήμου Κα-
τερίνης ήταν η οικονομική εξυγίανση, ο 
προγραμματισμός έργων βασικών υποδο-
μών και επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, 
η εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων για ζω-
τικής σημασίας προβλήματα της πόλης και 
των κοινοτήτων.  

Έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων προστέθηκε και ο μεγάλος και κρίσι-
μος στόχος της διαχείρισης της πανδημίας, 
της εξυπηρέτησης των ιδιαίτερα μεγάλων 
αναγκών που προέκυψαν από αυτή, την 
προστασία και τη μέριμνα για τις ευάλωτες 
και ευπαθείς ομάδες. 

Περιγράφω και θυμίζω ότι οι δήμοι κλή-
θηκαν να σηκώσουν ένα τεράστιο βάρος, 
σε συνθήκες πρωτόγνωρες, κλήθηκαν να 
στηρίξουν τους δημότες τους ευρισκόμε-
νοι και εμείς οι ίδιοι σε μια κρίση που δεν 
φανταζόμασταν ποτέ ότι θα αντιμετωπί-
σουμε. 

Τα καταφέραμε. Στήσαμε ένα δίχτυ προ-
στασίας για τους δημότες, είτε αυτό λέ-
γεται απολυμάνσεις,  είτε τήρηση μέτρων 
προστασίας, ασφάλειας για μαθητές, για 
ηλικιωμένους, για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, για τη σίτιση και τη συνδρομή μας 
σε ανθρώπους που αδυνατούσαν να αντα-
ποκριθούν, για την οικονομική ανακούφι-
ση επαγγελματιών και άλλα. 

Δήμαρχος Κατερίνης
Συνέντευξη

Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, πε-
τύχαμε και στους τρεις βασικούς στόχους 
που είχαμε θέσει στην αρχή της θητείας 
μας.   

Πρώτος μας στόχος, η οικονομική εξυ-
γίανση:  Παραλάβαμε έναν δήμο με ένα 
τεράστιο φορτίο χρεών. Μέσα σε μια τρι-
ετία ο Δήμος Κατερίνης προχώρησε στην 
αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων προς προμηθευτές, ενώ κα-
τέθεσε τρεις προϋπολογισμούς απόλυτα 
ρεαλιστικούς. 

Το 2019 η εικόνα του δήμου μας ενδεικτικά 
να πω ότι ήταν η εξής: 

-Εγκαταλελειμμένη παραλιακή ζώνη και  
ανυπαρξία τουριστικού σχεδιασμού και 
προβολής της περιοχής μας, δημοτικές 
εκτάσεις αναξιοποίητες, κατεστραμμένες ή 
εγκαταλελειμμένες υποδομές, κτίρια κου-
φάρια, αφιλόξενοι κοινόχρηστοι χώροι, 
δημότες που διεκδικούσαν τα αυτονόητα 
(νερό στα χωριά, καθαρούς και προσβάσι-
μους χώρους αναψυχής και πρασίνου). 

Δεύτερος στόχος, ο προγραμματισμός 
έργων βασικών υποδομών, όπως δίκτυο 
ύδρευσης στον Κορινό, η αντιμετώπιση 
λειψυδρίας με μικρά ή μεγαλύτερα έργα 
ύδρευσης σε κοινότητες που τους θερι-
νούς μήνες έλεγαν το νερό -νεράκι, έργα 
αγροτικής οδοποιίας σε αγροτικές περιο-
χές του δήμου μας είναι κάποια ενδεικτικά 
έργα που είτε ολοκληρώθηκαν είτε δρο-
μολογήθηκαν μέσα από χρηματοδοτήσεις 
που πετύχαμε. 

Όλα τους είχαν προτεραιότητα καθώς επί 
σειρά ετών, ταλαιπωρούσαν τους δημότες 
στην πόλη ή τις κοινότητες. Υπάρχει σα-
φώς πολύς δρόμος για να πούμε ότι πετύ-
χαμε απόλυτα αυτό το στόχο όμως μέσα σε 
μια τριετία έγιναν πολλά έργα και τέθηκαν 
οι βάσεις για ακόμη περισσότερα. Και αυτό 
συνδέεται με τον τρίτο στόχο, την εξασφά-
λιση χρηματοδοτήσεων που πετύχαμε 
μέσα στην τριετία. 

Εξασφαλίσαμε ουσιαστικά περισσότερα 
από 35 εκ. ευρώ για έργα και παρεμβάσεις 
είτε μέσω προγραμμάτων όπως το «Α.Τρί-
τσης» είτε μέσα από μελέτες που ολοκλη-
ρώσαμε και καταθέσαμε. 

Πρόσφατα κάνατε απολογισμό στα έργα που 
εντάξατε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 
Πόσα χρήματα δόθηκαν στον δήμο σας και για 
ποια έργα;

Μέσα από το πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» 
ο Δήμος μας πέτυχε τη χρηματοδότηση 

1.810.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία   Το 
έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση πα-
ρεμβάσεων σε 11 υφιστάμενες αγροτικές 
οδούς, σε Κοινότητες του Δήμου, με σκοπό 
τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηρι-
στικών και του οδοστρώματός, συνολικού 
μήκους 8.946,02 μ.  

Επίσης πετύχαμε τη χρηματοδότηση  
1.100.000 ευρώ για την αποπεράτωση του  
Πολιτιστικού μας Κέντρου 

Εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» την ένταξη του έργου: «Απο-
χέτευση όμβριων Παραλίας» προϋπολογι-
σμού 2.500.000 ευρώ.

Και φυσικά, 1,8 εκατομμύρια ευρώ για την 
αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Κορινού, με προϋπολογισμό. 
Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον Κορι-
νό, το οποίο επί πάρα πολλά χρόνια απο-
τελούσε «απαίτηση» των κατοίκων του, 
οι οποίοι ταλαιπωρούνταν από διακοπές 
στην υδροδότηση, ιδιαίτερα τους μήνες 

Ελένη 
Ζέρβα

Συνέντευξη στην 

“Θα είμαι λοιπόν και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος και 
το επιχείρημα είναι ένα: μέσα σε μια τριετία η Κα-
τερίνη βγήκε από την αφάνεια. Στα επόμενα πέντε 
χρόνια θα γίνει δήμος πρωταγωνιστής“
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της τουριστικής περιόδου.

Τέλος πάλι από το πρόγραμμα Τρίτσης 
430.000 ευρώ  για την αντικατάσταση αγω-
γών ύδρευσης Κατερίνης 

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα χρηματο-
δοτικά προγράμματα, Πράσινο Ταμείο, Τα-
μείο Ανάκαμψης, που ο δήμος Κατερίνης 
κατέθεσε προτάσεις και μελέτες και πέτυχε 
σημαντικές χρηματοδοτήσεις. 

Ενδεικτικά και πάλι να σας αναφέρω: 
- 5 εκατομμυρίων ευρώ, για παρεμβάσεις 
σε 17 κοινόχρηστους χώρους και πλατείες 
στην Κατερίνη.  -1,1  εκ. ευρώ για τις γωνιές 
ανακύκλωσης -1,2 εκ. ευρώ για τη διαχείρι-
ση αστικών αποβλήτων Pay as you throw 
μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος -1,1 εκ. 
ευρώ για το Τ9 Κλειστό Γυμναστήριο στο Σ. 
Σταθμό -1,1 εκ. ευρώ για το δρόμο Καρυές 
-Μηλιά - 2,3 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη έξυ-
πνων τεχνολογιών στο πρόγραμμα Smart 
Cities-283.000 ευρώ για δυο νέες Παιδικές 
χαρές ΑμΕΑ σε Πάρκο και Πλατεία Ευκαρπί-
δη - 702.000 ευρώ για την κατασκευή αγω-
γού ύδρευσης στα Φωτεινά. - 334.010 ευρώ 
από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρί-
ωση και την μετατροπή δύο χώρων σε κοι-
νόχρηστους, στην Επέκταση του Καπνικού 
Σταθμού Κατερίνης.- 100.000 ευρώ για τον 
εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 27 στά-
σεων αστικών λεωφορείων.  -700.000 ευρώ 
για την ενεργειακή αναβάθμιση Β’ ΔΑΚ  

-825.000 ευρώ για προμήθεια νέων απορ-
ριμματοφόρων -400.000 για μηχανήματα 
έργου  -372.000 ευρώ για το κυνοκομείο 
-379.000 ηλεκτρικά ποδήλατα -443.000 
ευρώ  για συστήματα πυροπροστασίας σε 
σχολικές μονάδες -253.000 ευρώ για την 
κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής 
ΑμΕΑ σε σχολεία -110.000 ευρώ για την 
ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών 

Επιπλέον 20 εκ.  ευρώ προτάσεις έργων 
και μελετών του Δήμου έχουν κατατεθεί σε 
αντίστοιχα προγράμματα και περιμένουμε 
έγκριση, ενώ πετύχαμε και την παραχώρη-
ση δυο χώρων πρώην στρατοπέδων κοντά 
στον αστικό ιστό της πόλης. 

Αυτές είναι κάποιες από τις σημαντικότε-
ρες χρηματοδοτήσεις, προτάσεις και πα-
ρεμβάσεις μας στα πρώτα 3 χρόνια διοί-
κησης, που δίνουν το στίγμα της πολιτικής 
που ακολουθήσαμε, παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα που δυσκόλεψαν την προσπάθεια 
μας λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

Ο Δήμος Κατερίνης αποτελεί τουριστικό προο-
ρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είστε 
ευχαριστημένος από την απόδοση αυτού του 
τομέα και ποιες κινήσεις έχετε κάνει για την 
ενίσχυσή του;

Εδώ ο στόχος ήταν ένας. Να βγει ο δή-
μος μας από την αφάνεια. Το καταφέρα-
με.  Ένας δήμος όπως η Κατερίνη με ακτές 
και μεγάλη δυναμικότητα τουριστικών 
μονάδων, δεν είχε ούτε στρατηγική, ούτε 
πρόγραμμα, ούτε πολιτική τουρισμού. Συ-
στήσαμε Αντιδημαρχία Τουρισμού.  Άμεσα 
προχώρησαν οι διαδικασίες για την αξιο-
ποίηση δημοτικών εκτάσεων και σήμερα, 
τρία χρόνια μετά η εικόνα της παραλια-
κής ζώνης άλλαξε.  Μετατράπηκε σε πόλο 
έλξης ντόπιων και ξένων επισκεπτών με 

αποκορύφωμα το καλοκαίρι του 2022 που 
καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση και 
πληρότητα σε Παραλία Κατερίνης, Ολυ-
μπιακή Ακτή και Κορινό. 

Μια σειρά παρεμβάσεων και έργων στο 
παραλιακό μέτωπο, η κατασκευή της προ-
βλήτας, η  αντικατάσταση αποδυτηρίων, ο 
καθαρισμός ακτών, τα sea trucks έφεραν 
το δήμο μας στο προσκήνιο και την πρώτη 
σημαντική μας διάκριση με  την απονομή 
του χρυσού βραβείου προσβασιμότητας 
ΑμΕΑ στις ακτές του δήμου μας 

Στον ορεινό τουρισμό, καθιερώσαμε τα 
Γαστρονομικά Φεστιβάλ σε ορεινές κοι-
νότητες και προσελκύσαμε το ενδιαφέρον 
επισκεπτών από όλη τη χώρα. 

Ταυτόχρονα εκπονήθηκε ένα σπουδαίο 
πρόγραμμα προβολής και συμμετοχής 
σε στοχευμένες εκθέσεις εντός και εκτός 
χώρας, προωθήθηκε ο γαστρονομικός και 
ορεινός τουρισμός.  Η Κατερίνη έγινε ορα-
τή,  instragramers από όλη την Ελλάδα επι-
σκέφθηκαν,  φωτογράφισαν και ανέδειξαν 
τις ομορφιές του δήμου Κατερίνης. 

Τέλος, να αναφερθώ σε δράσεις που έφε-
ραν στην Κατερίνη κόσμο από όλη την 
Ελλάδα μέσα στην Άνοιξη. Το Φεστιβάλ 
Πάρκου Κατερίνης με μια πληθώρα πολι-
τιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών 
δράσεων στην καρδιά της πόλης. Δεινό-
σαυροι και streetfood, πλανητάριο, θέα-
τρο, συναυλίες, υπαίθριο σκάκι, αθλητι-
σμός, εθελοντισμός. Συστατικά γιορτής και 
μάλιστα από τις πιο επιτυχημένες. 

 Θα είστε και πάλι υποψήφιος για τον Δήμο 
Κατερίνης; Κι αν ναι ποιο είναι το επιχείρη-
μα με το οποίο σκοπεύετε να πείσετε τους 
πολίτες να σας εμπιστευτούν και πάλι;

Με σχέδια και μελέτες τέθηκαν οι βάσεις 
ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης και επι-
τέλους μπήκαν οι προτεραιότητες που ο 
τόπος είχε πραγματικά ανάγκη. Είμαι πε-
ρήφανος γι’αυτό. 

Ξεκινήσαμε από τα λεγόμενα «μικρά και 
καθημερινά», για να φτάσουμε σήμερα να 
μιλάμε για έναν δήμο που βραβεύτηκε με 
το 1ο Βραβείο σε Πανευρωπαϊκό διαγωνι-
σμό (Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους για ον 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών “ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ”. 

Μιλάμε για έναν Δήμο που κατέθεσε με-
λέτη και προχωρά τις διαδικασίες για να 
αλλάξει τη φυσιογνωμία ενός ολόκληρου 
οικισμού και να   μετατρέψει μια εγκαταλε-
λειμμένη ζώνη 42 στρεμμάτων,  σε ζωτικό 
χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, 
σε μια Τεχνόπολη σε απόσταση αναπνοής 
από την πόλη της Κατερίνης. Αναφέρομαι 
στη μεγάλη αστική αναβάθμιση στον οικι-
σμό Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, 
καθώς υπογράψαμε Μνημόνιο συνεργα-
σίας μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΟΣΕ Α.Ε.& 
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.

Θα είμαι λοιπόν και πάλι υποψήφιος Δή-
μαρχος και το επιχείρημα είναι ένα: μέσα 
σε μια τριετία η Κατερίνη βγήκε από την 
αφάνεια. Στα επόμενα πέντε χρόνια θα γί-
νει δήμος πρωταγωνιστής. 

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον εορταστικό στολισμό στους δήμους της Θεσσαλονίκης με κυρί-
αρχο χαρακτηριστικό να είναι η ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας εορταστικού κλίματος και της εξοικο-
νόμησης ενέργειας λόγω της ενεργειακής κρίσης. 
Εδώ και λίγο καιρό η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μπει στον αγώνα για την αντιμετώπιση του αυξημένου 
ενεργειακού κόστους, με το σύνολο των δήμων να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια προκειμένου να 
μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, ειδικά ενόψει του εορταστικού 
διακόσμου.
Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει και οι δήμοι της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες 
συνθήκες λαμβάνοντας μία σειρά από μέτρα προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη προμηθευτεί λάμπες τύπου LED για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, 
ενώ άλλοι προσανατολίζονται στο να περιορίσουν τον χρόνο φωταγώγησης κτιρίων και δρόμων.

Λαμπιόνια με χρονοδιακόπτη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος, σύμφωνα με όσα τόνισε κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, φέτος η 
ενεργειακή κατανάλωση για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα 
είναι κατά 58% χαμηλότερη σε σχέση με το 2021. Ο δήμαρχος αναφερόμενος στο πλαίσιο του φετινού 
σχεδιασμού για τα Χριστούγεννα υποστήριξε ότι ελήφθησαν μέτρα, ώστε να υπάρξει σημαντικός περιορι-
σμός στην κατανάλωση ενέργειας, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι ο η Θεσσαλονίκης δεν θα μείνει σε καμία 
περίπτωση σκοτεινή, αστόλιστη και μουντή.
Για να πετύχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με όσα ανακοίνω-
σε ο κ. Ζέρβας, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε τρεις κινήσεις:

•Το άναμμα του εορταστικού διακόσμου της πόλης θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου κι όχι στο τέλος Νοεμβρίου.
•Ο εορταστικός διάκοσμος θα σβήνει στη 1.00 τα ξημερώματα με τη χρήση ειδικών έξυπνων συστημάτων 
φωτισμού.
•Ο φωτισμός θα είναι τύπου led.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο φετινός εορταστικός διάκοσμος 
αντιστοιχεί σε KWh στο 2,4% της μηνιαίας κατανάλωσης του δημοτικού φωτισμού και στο 0,2% της ετή-
σιας.

Στο δε δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κατά δήλωση του δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου, ο εορταστικός 
φωτισμός θα ανάψει στις 10 Δεκεμβρίου και θα σβήνει τα μεσάνυχτα.

Δυο χριστουγεννιάτικες αγορές 

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσουν και οι δύο χριστουγεννιάτικες αγορές σε δύο κε-
ντρικά σημεία της πόλης. Στο πάρκο της ΧΑΝΘ και στην πλατεία Δικαστηρίων, πίσω από το άγαλμα του 
Ελευθερίου Βενιζέλου θα στηθούν ξύλινα σπιτάκια και πάγκοι, όπου οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης 
θα μπορούν να πωλούν φαγητά, γλυκά, ζεστά ροφήματα και κρασί, χριστουγεννιάτικα είδη διακόσμησης 
και στολίδια. «Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη την περίοδο των γιορτών σε προο-
ρισμό για επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, να την ομορφύνουμε, να προσδώσουμε 
εκείνη την εορταστική ατμόσφαιρα που αναλογεί σε μια πόλη με φιλοδοξία, αισιοδοξία, σε μια δυναμική 
ευρωπαϊκή πόλη», ανέφερε ο κ. Ζέρβας.

Εορταστικό κλίμα μεν, με εξοικονόμηση ενέργειας δε

Θα σβήνει μετά τα μεσάνυχτα 
ο εορταστικός φωτισμός

Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει ο «Αστερόκοσμος»

Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
τύπου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo. Ο κ. Κυριάκος Ποζρικί-
δης αναφερόμενος στην προτροπή για εξοικονόμηση που υπάρχει από την 
πλευρά της κυβέρνησης και αν αυτό θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της 
Διεθνούς Εκθέσεως και τον εορταστικό διάκοσμο του «Αστερόκοσμου» είπε 
ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο γίνονται προσπάθειες για όσο το δυνατόν με-
γαλύτερη εξοικονόμηση και μείωση της κατανάλωσης. «Θα παρθούν όλα τα 
μέτρα χωρίς να παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία όλων των εκδηλώσε-
ων», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo. 
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5 Νοεμβρίου 2022

Στεγαστικά δάνεια για νέους:  
Χωρίς εγγυητή ποσά έως 150.000 ευρώ

Επιταγή ακρίβειας: Ανοίγει η «βεντάλια» 
των δικαιούχων, η μεγάλη αλλαγή φέτος

Θα πούμε το ψωμί... ψωμάκι: 
Έρχεται νέα αύξηση της τιμής, η κραυγή αγωνίας 
των φούρνων και αιτήματα για «σωτηρία»

Τι θα κρίνει τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές 
εισφορές των επαγγελματιών

Δεδομένης της έως τώρα επίσης πρόβλεψης για πληθωρισμού κατά περίπου 9% φέ-
τος, κατά το ίδιο ποσοστό θα αυξηθούν όλες οι εισφορές (κύριας ασφάλισης, υγείας, 
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) για όλους τους μη μισθωτούς, δηλαδή τόσο τους 
ελεύθερους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους, όσο τους αγρότες.

Aυτό σημαίνει πως οι κατώτατες (1η κατηγορία) εισφορές των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών και αυταπασχολουμένων (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης) υπέρ της κύριας ασφά-
λισης θα ανέλθουν σε 168 ευρώ/μήνα (έναντι 155 ευρώ/μήνα σήμερα). Οι ανώτατες 
εισφορές (6η κατηγορία) θα ανέλθουν σε 545 ευρώ (έναντι 500 ευρώ)

Οι κατώτατες εισφορές υγείας της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας θα ανέλθουν στα 60 
ευρώ (έναντι 55 ευρώ) ενώ οι ανώτερες θα ανέλθουν σε 72 ευρώ (αντί 66 ευρώ).

Έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών που επιλέγουν την 1η ασφαλιστι-
κή κατηγορία και καταβάλλουν μόνο εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας αναμένε-
ται να πληρώνουν από το 2023 το ποσό των 228 ευρώ έναντι 210 ευρώ σήμερα.

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης θα ανέλθουν σε 42,5 ευρώ (1η κατηγορία) έναντι 
39 ευρώ. Οι εισφορές στη 2η κατηγορία θα ανέλθουν 49,3 ευρώ (έναντι 47 ευρώ) και 
στη 3η κατηγορία 61 ευρώ (έναντι 56 ευρώ).

Όσον αφορά τις εισφορές κύριας ασφάλισης για τους νέους επαγγελματίες με έως 5 
έτη ασφάλισης θα ανέλθουν σε 101,3 ευρώ έναντι 93 ευρώ, ενώ οι εισφορές υπέρ της 
υγείας θα φτάσουν στα 36 ευρώ έναντι 33 ευρώ.

Οι κατώτατες εισφορές κύριας ασφάλισης των αγροτών θα ανέλθουν σε 99,2 ευρώ ένα-
ντι 91 ευρώ, ενώ οι ανώτατες θα φτάσουν στα 321,5 ευρώ (έναντι 295 ευρώ).

Οι κατώτατες εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αγροτών θα ανέλθουν σε 
34,8 ευρώ (έναντι 32 ευρώ), ενώ οι ανώτερες σε 41,4 ευρώ (έναντι 38 ευρώ).

Οι πιθανότερες ημερομηνίες καταβολής των χρημάτων είναι μετά τις 15 Δεκεμβρίου 
και πριν τις 25 Δεκεμβρίου, ώστε οι 2,3 εκατ δικαιούχοι να δουν στους λογαριασμούς 
τους τα 250 ευρώ πριν το τέλος του έτους.
Η βασικότερη αλλαγή είναι η αύξηση κατά 50 ευρώ στο τελικό ποσό το οποίο από 200 
ευρώ θα πάει στα 250, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και η «βεντάλια» των δικαιούχων».

Ένα κιλό ψωμί πλέον κοστίζει από 2,50 ευρώ έως και 3,10 ευρώ ενώ πριν έξι μήνες η 
ανώτερη τιμή ήταν μέχρι 2,80. Με την τιμή του κιλού στο ψωμί ήδη να κυμαίνεται σε 
υψηλά επίπεδα ο κλάδος των αρτοποιών αναμένει το άνοιγμα του χρηματιστηρίου για 
να δουν ποια θα είναι η πρώτη αντίδραση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συμφωνία μετά τις επιθέ-
σεις που δέχτηκε ο στόλος της στην Κριμαία.

Οι έμποροι του κλάδου διαμηνύουν πως δε θα υπάρξει πρόβλημα επάρκειας σε καμία 
περίπτωση όμως η τιμή είναι άγνωστο ποια θα είναι. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η Μόσχα υποστηρίζει ότι μόνο το 
3% των εξαγόμενων τροφίμων από την Ουκρανία έχουν πάει σε φτωχές χώρες, ενώ τα 
μισά φορτία είχαν ως προορισμό χώρες της Δύσης.

Νέα στοιχεία στο πρόγραμμα παροχής στεγαστικών δανείων σε νέους. 
Έχουν προστεθεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις ορισμένα νέα στοιχεία που 
αποσκοπούν στην επιτάχυνση υλοποίησης της δράσης αλλά και τη θωράκιση από εν-
δεχόμενη απόπειρα κατάχρησης. 

Συγκεκριμένα:

• Τέθηκε ανώτατο όριο 200.000 ευρώ στην αξία της κατοικίας που μπορούν να αγοράσουν 
οι δικαιούχοι. Έτσι αποτρέπεται το ενδεχόμενο αγοράς πολυτελών κατασκευών με το επι-
δοτούμενο δάνειο του προγράμματος.

• Απαγορεύεται η αγορά του ακινήτου από συγγενή πρώτου βαθμού του δανειολήπτη.

• Διευκρινίζεται πως δεν θα υπάρχει εγγυητής του δανείου.

• Τίθεται 8μηνη προθεσμία (6μηνη αρχικά με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών) από την 
προέγκριση του δανείου μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Έτσι προλαμβάνο-
νται καθυστερήσεις που θα δέσμευαν τα δανειακά κεφάλαια εις βάρος άλλων δικαιούχων 
που έχουν κλείσει τη συμφωνία αγοράς του ακινήτου.

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δα-
νείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέ-
λεξαν, καθώς το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων. Και 
πάντως θα είναι μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Το κυριότερο, με 
την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία του σπιτιού. Επιπλέον, 
το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90 %) 
σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών που καλύπτουν συνήθως έως το 80 %. 
Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνε-
ται στο 10 % της αξίας του σπιτιού αντί για 20 % που προβλέπεται στις συμβάσεις των 
τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι θα είναι:

• συνταξιούχοι με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ (έναντι 7.200 
που ήταν), ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (έναντι 14.400 την προηγούμε-
νη φορά) και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (έναντι 200.000 ευρώ που ίσχυε),

• οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ,

• οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν διπλή δόση τον 
Δεκέμβριο,

• οι δικαιούχοι επιδόματος ΑμεΑ,

• οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι θα λάβουν αυξημένο επίδομα κατά 50%,

• οι μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ 
και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.

Η καταβολή για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, 
τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια ανέργους, θα γίνει αυτόματα χωρίς οι δικαι-
ούχοι να πρέπει να υποβάλλουν κάποια αίτηση.

Τα χρηστικά της οικονομίας με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή
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Μετράμε αντίστροφα... 

Στα ειδεχθή εγκλήματα 
απαντάμε με -πραγματικά- ισόβια

Ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές του 2023 και 
ήδη ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα. Αντίστροφα 
για να «στηθούν» οι κάλπες στους δήμους και τις πε-
ριφέρειες της χώρας, με τον νέο νόμο που δημιούρ-
γησε πενταετείς θητείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και με νέους συσχετισμούς στα δημοτικά συμβού-
λια. Αντίστροφα για να φύγουν με τη βούληση του 
κυρίαρχου λαού δήμαρχοι αποτυχημένοι, με κανένα 
οραματικό σχέδιο και πρόγραμμα που αρκέστηκαν 
απλώς στη διαχείριση της καθημερινότητας (με απο-
τυχία κι εκεί) και καταδίκασαν τοπικές κοινωνίες. 

Αντίστροφα λοιπόν μετρούν τις μέρες και οι δημότες 
του δήμου Παύλου Μελά, ενός ιστορικού δήμου, με 
περήφανους κατοίκους, προκειμένου να αλλάξει η 
σελίδα και να κάνουν την «ΑΝΑΤΡΟΠΗ». Δυστυχώς, 
η σημερινή διοίκηση του δημάρχου και των συνερ-
γατών του θα μείνει στην ιστορία του δήμου μας ως 
η πλέον αποτυχημένη και με το πρόσημο μπροστά 
να είναι αρνητικό. Ο σημερινός δήμαρχος και οι συ-
νεργάτες που επέλεξε απέτυχαν παταγωδώς να δώ-
σουν λύσεις στα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα 
του τόπου μας. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού, 

Σε μια χώρα όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
ένα παιδί πέφτει θύμα βιασμού κάθε τέσσερις ημέ-
ρες, σε μια κοινωνία όπου μέσα στους πρώτους οχτώ 
μήνες του 2022 έχουν βιαστεί συνολικά 57 παιδιά 
και μάλιστα, όταν μόλις μία στις πέντε περιπτώσεις 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι σαφές πως 
απαιτούνται άμεσα, τώρα, ρήξεις και ανατροπές, 
γενναίες πολιτικές αποφάσειςώστε να καταπολεμη-
θεί αυτή η αθλιότητα.

Ήδη από τον Απρίλιο και με αφορμή την υπόθεση 
της 9χρονης Τζωρτζίνας είχα επισημάνει με γραπτή 
μου παρέμβαση πως σε εγκλήματα ιδιαζόντως ειδε-
χθή δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ποινή πέρα από 
τα ισόβια. Όταν, όμως, λέμε ισόβια, να εννοού-
με πραγματικά ισόβια, έτσι ώστε να υπάρχει 
στους επίδοξους δράστες ο φόβος της παρα-
δειγματικής τιμωρίας.

Άνθρωποι για παράδειγμα που μαγαρίζουν παιδικές 
ψυχές για να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους 
διαστροφές, άνθρωποι που καταδικάζουν παιδιά σε 
ένα μόνιμο εφιάλτη, δεν μπορούν να έχουν το δικαί-
ωμα να εκμεταλλευτούν τυχόν ευεργετικές διατάξεις 
του Νόμου, ανήκουν μόνο στη φυλακή. Οι άνθρωποι 

Γιώργος Λίλτσης
Επικεφαλής ανεξάρτητης 
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Παύλου Μελά

Νίκος 
Καραγιαννακίδης
Δκηγόρος, 
πολιτευτής της ΝΔ 
στην Α’ Θεσσαλονίκης

«έξυπνου» δήμου που θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των δεκάδων χιλιάδων δημοτών του και κυρίως 
να θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο «αύριο» για 
το ζωντανό κύτταρο της περιοχής μας, τους νέους, 
τα παιδιά μας. 

Κακοτεχνίες στους δρόμους, κακοφωτισμένες γειτο-
νιές, σκουπίδια, κακοσυντηρημένες αθλητικές εγκα-
ταστάσεις, ανασφάλεια, κυκλοφοριακό κομφούζιο, 
αταξία στον δημόσιο χώρο, παρατημένα πάρκα και 
παιδικές χαρές είναι ορισμένα από τα κομμάτια που 
συνθέτουν το παζλ και την εικόνα του δήμου Παύλου 
Μελά. Έλλειψη αντιπλημμυρικών, απουσία σοβα-
ρών έργων υποδομής, απουσία ώριμων μελετών για 
την υλοποίηση έργων, καμία πρωτοβουλία για την 
βελτίωση της καθημερινότητας, κακές αστικές συ-
γκοινωνίες, απουσία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας 
που είναι απαραίτητη για να επικοινωνούν μεταξύ 
τους οι διάφορες περιοχές του μεγάλου σε έκταση 
δήμου μας, μηδενική σχεδόν αξιοποίηση ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων και κονδυλίων για την υλοποίη-
ση δράσεων, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, κανένα 
κίνητρο για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξη 
της περιοχής που μπορούν να δημιουργήσουν καλά 

αυτοί έχουν χάσει το δικαίωμα της επανένταξης, δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία μας 
ως «οι καλοί γείτονες της διπλανής πόρτας». 
Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που έχουν παραβιαστεί, 
γραμμές που -πρέπει- να είναι ευδιάκριτες.Το ερώτη-
μα ενδεχομένως ρητορικό: Ποιος «σωφρονισμός» 
μπορεί να «σωφρονίσει» έναν άνθρωπο που 
βίαζε και προωθούσε στην πορνεία ένα κορι-
τσάκι 12 ετών;

Στο πλαίσιο αυτό, κινείται αναμφισβήτητα προς τη 
σωστή κατεύθυνση η ξεκάθαρη θέση που διατύπωσε 
πρόσφατα σε δημόσια τοποθέτηση του ο Υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, πως σε ορισμένες περι-
πτώσεις τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια.  Με δε-
δομένο πως η αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα 
είναι έργο αυτής της Κυβέρνησης, θέλω να πιστεύω 
πως η θέση που εξέφρασε ο Υπουργός  θέτει νέα 
δεδομένα και καταγράφει μια πραγματική πρόθεση 
της να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. 

Μια συζήτηση όπου πρέπει να σταθούν όλοι στο 
ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούν τη σοβαρό-
τητα της κατάστασης και να δράσουν. Δεν μπορού-
με να απαντούμε στη φρίκη με θεωρίες, απαιτεί-

αμειβόμενες θέσεις εργασίας, εκατοντάδες απευ-
θείας αναθέσεις και αποφάσεις πίσω από κλειστές 
πόρτες. Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά ακόμα. 
Πολλά περισσότερα. 

Μια λέξη συμπυκνώνει τα οκτώ χρόνια της 
σημερινής διοίκησης και χαρακτηρίζει το έργο 
της. ΑΤΟΛΜΙΑ. Και μια λέξη απουσιάζει από το 
λεξικό του δημάρχου και των συνεργατών του: 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ. 

Γιατί στην πολιτική για να είσαι χρήσιμος και ταυ-
τόχρονα αποτελεσματικός πρέπει να έχεις φαντασία, 
να λαμβάνεις πρωτοβουλίες, να επιδεικνύεις γρήγο-
ρα αντανακλαστικά, να μην χάνεις ευκαιρίας, να μην 
καθυστερείς, να μην κωλυσιεργείς και κυρίως να μην 
αδιαφορείς. Γιατί οι δημότες Παύλου Μελά μόνο 
αδιαφορία λαμβάνουν όταν την ώρα που άλλοι δή-
μοι της δυτικής Θεσσαλονίκης πρωτοστατούν, εμείς 
αρκούμαστε σε... ό,τι έχει ευχαρίστηση η εκάστοτε 
κυβέρνηση. Ό,τι κι αν, έχει ευχαρίστηση. 

Η παράταξή μας από την δημιουργία της είναι πα-
ρούσα σε κάθε γειτονιά, κοντά στους πολίτες που 

ται άμεσα δράση, συγκεκριμένες παρεμβάσεις και 
υπερβάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, ο παρα-
δειγματισμός και η αποτροπή της τέλεσης ανάλογων 
ειδεχθών εγκλημάτων στο μέλλον.

Αυτή η συζήτηση για την οποία έκανε λόγο ο Υπουρ-
γός πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, να οριοθετηθεί 
το εύρος των εγκλημάτων που θα τυγχάνουν πιο 
σκληρής αντιμετώπισης. Η κοινωνία δεν μπορεί να 
περιμένει, δεν έχει άλλες αντοχές. Μια κοινωνία, 
που όπως αποκαλύπτουν και πρόσφατες δημοσκο-
πήσεις- είναι επιφυλακτική για το αν θα αποδοθεί 
πραγματικά δικαιοσύνη στην υπόθεση των παιδοβι-
αστών. 

Δεν είναι τυχαίο, πως μόλις ένα 29% των ερωτηθέ-
ντων πιστεύει πως πράγματι θα αποδοθεί δικαιοσύ-
νη, την ώρα που ένα συντριπτικό 78% πιστεύει 
πως η ισόβια κάθειρξη είναι η ελάχιστη των 
ποινών που πρέπει να επιβάλλεται. Και ας έχου-
με υπόψη και κάτι ακόμη: Είναι τόσο φρικιαστικά 
και αποτρόπαια τα συγκεκριμένα αδικήματα,που 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα ακόμη και 
συμπατριώτες μας που αυτοτοποθετούνται στα 
αριστερά του πολιτικού φάσματος, συμφωνούν με 

έχουν πρόβλημα, δίπλα στους ευάλωτους και τους 
αδύναμους. Με προτάσεις και σχέδιο. Με όραμα για 
το δήμο Παύλου Μελά του 2030, και κυρίως με όρεξη 
και μεράκι να δουλέψουμε σκληρά, να σηκώσουμε 
τα μανίκια για να οικοδομήσουμε μαζί με τους πο-
λίτες τον δήμο που μας αξίζει. Έναν καλύτερο δήμο, 
που θα δίνει έμφαση στους δημότες του, στα παιδιά 
μας. Έναν δήμο προορισμού και όχι διέλευσης. Έναν 
δήμο που θέλεις και ονειρεύεσαι να ζεις. 

Το 2019 φτάσαμε κοντά. Το 2023 κάνουμε την 
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και πετυχαίνουμε όλοι ΜΑΖΙ ΤΗ 
ΝΙΚΗ για ένα καλύτερο μέλλον. Με τους πο-
λίτες, για τους πολίτες. Αυτό είναι άλλωστε η 
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ». Η παράταξη των πολιτών. 

Όλοι μαζί, συστρατευόμαστε για έναν κοινό σκοπό. 
Για να γίνει το όνειρο, πραγματικότητα. 

Γι’ αυτό μετράμε αντίστροφα. Για να κάνουμε πράξη, 
όσα δεσμευτήκαμε. Για να φέρουμε τους πολίτες σε 
πρώτο πλάνο. Για να δημιουργήσουμε έναν δήμο 
Παύλου Μελά που με αισιοδοξία θα ατενίζει το μέλ-
λον. 

συντριπτικά ποσοστά ότι τα ισόβια χωρίς δικαίωμα 
επανένταξης στην κοινωνία είναι η μόνη ικανοποιη-
τική ποινή για τα συγκεκριμένα εγκλήματα.

Έχει φτάσει η ώρα για την Πολιτεία, με τη σύμφω-
νη γνώμη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών να 
δράσει. Ελπίζω και εύχομαι να το πράξει.

“Δεν μπορούμε να απαντού-
με στη φρίκη με θεωρίες, 
απαιτείται άμεσα δράση, 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
και υπερβάσεις, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος, ο παρα-
δειγματισμός και η αποτρο-
πή της τέλεσης ανάλογων 
ειδεχθών εγκλημάτων στο 
μέλλον»
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Παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις και 
τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν ολό-
κληρο τον κόσμο, η πορεία της ελληνικής 
οικονομίας κρίνεται θετική, καθώς η άνο-
δος των εξαγωγών και των επενδύσεων, η 
σταθερή μείωση της ανεργίας και ο υψη-
λός ρυθμός ανάπτυξης αποτυπώνονται κα-
θημερινά στην ελληνική πραγματικότητα.

Σαφώς το κράτος δεν μπορεί να απορ-
ροφήσει το σύνολο των κραδασμών που 
προκαλεί η διεθνής αναταραχή. Όμως οι 
φιλικές προς την ανάπτυξη και επιχειρη-
ματικότητα πολιτικές που εφαρμόζονται 
αποδίδουν τα μέγιστα. 

Τα μέτρα που αφορούν στα νέα κίνητρα 
και στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση 
που επενδυτικού περιβάλλοντος, στη μεί-
ωση πάνω από 50 φορολογικών συντελε-
στών και ασφαλιστικών εισφορών,  στη 
σημαντική ενίσχυση-στήριξη της αγοράς 
και της κοινωνίας απέναντι στην ενεργει-

ακή κρίση, στην κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης αποδεικνύουν την 
προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας που 
δημιουργεί τις προοπτικές για δημοσιονο-
μική ισορροπία με στόxο την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας.

Η προσήλωση της κυβέρνησης στη δημο-
σιονομική διαχείριση αποβλέπει στο να 
πετύxει, όπως οφείλει, τους στόxους που 
έχουν τεθεί και συγκεκριμένα να συγκρα-
τήσει φέτος το πρωτογενές έλλειμμα στο 
1,7 % του ΑΕΠ και του χρόνου να περάσει 
σε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,7% του 
ΑΕΠ.

«Αξιοποιώντας τα υψηλότερα έσοδα, τα 
οποία προκύπτουν από την ακρίβεια και 
δεν είναι μόνιμα τα κάνουμε επιδοτήσεις», 
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών  Xρ. Σται-
κούρας. Αυτό δεν είναι επιδοματική πο-
λιτική, είναι η καλύτερη δυνατή εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού, που απορρέει από 

Το λεωφορείο κολλημένο στο πρωινό κλα-
σικό μποτιλιάρισμα της Εγνατίας. Η Τάνια 
φαντάστηκε για μια στιγμή πως δεν κρεμι-
όταν από το χερούλι του λεωφορείου του 
ΟΑΣΘ, παστωμένη με υπεράριθμούς που 
εισέπνεαν ή εξέπνεαν το κάθε σταγονίδιο 
με ιό ή μικρόβιο πάνω της, αλλά καθόταν 
αξιοπρεπώς στο κάθισμα βαγινιού του πο-
λυπόθητου Μετρό, λίγο πριν η άγνωστη 
γυναικεία φωνή από το μεγάφωνο ανακοι-
νώσει τις επόμενες στάσεις: Συντριβάνι, 
Αγίας Σοφίας, Βενιζέλου, Δημοκρατίας… 
Είχε πλέον αρχίσει να πιστεύει ότι αυτή 
η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ. Η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη θα έβρισκε κάποιον ακόμα 
λόγο να καθυστερήσει το έργο ώστε να 
πληρώσει το κράτος τα διαφυγόντα κέρδη 
στους μεγαλό-εργολάβους φίλους της. 

Αυτό άλλωστε δεν έκανε τρία και πλέον 
χρόνια τώρα; Μοίραζε λεφτά στους ημέτε-
ρους. Και όχι έστω σε τίποτα νοικοκυραί-
ους της βιοπάλης που άντε να δεχόταν η 

Τάνια ότι είχαν και αυτοί πέντε ανάγκες. 
Αλλά στους κάθε λογής μεγαλοκαρχαρίες 
που θησαύριζαν με το δημόσιο χρήμα. Με 
τις περίφημες «απευθείας αναθέσεις». 

Από εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες που κατέβασαν 
ρολά λόγω της πανδημίας μέχρι νομικές 
υπηρεσίες για τον κάθε φορέα του ευρύ-
τερου δημοσίου που τάχα έπρεπε να που-
ληθεί για να εξυγιανθεί το κράτος, όπως 
έλεγε η Τρόικα την εποχή των μνημονίων, 
όλα γίνονταν με τον ίδιο μαγικό τρόπο. 
Τις «απευθείας αναθέσεις». Την εκσυγ-
χρονισμένη μορφή πελατειασμού που η 
Νέα Δημοκρατία είχε φορμάρει στα μέτρα 
των κάθε λογής υψηλών συνδαιτυμόνων 
της. Γιατί ναι, μετά και από την αποκάλυ-
ψη αυτού του ανερμάτιστου βουλευτή με 
τις offshore και τα αγορασμένα κόκκινα 
δάνεια των έρμων δανειοληπτών, για την 
Τάνια ήταν πλέον φανερό ότι το γιουρούσι 
ήταν πλέον οργανωμένο από το κόμμα. 

Το διαβόητο Μητρώο Στελεχών δεν ήταν 
τίποτα άλλο παρά η θεσμοθέτηση της 
επετηρίδας για την είσοδο στον κόσμο 
της αραπαχτής. Δεν ήταν θέμα του στενού 
πυρήνα των υπουργών και των συμβού-
λων του Κυριάκου. Ήταν μια κεντρική και 
καλοσχεδιασμένη επιλογή του κόμματος, 
όχι μια πλάγια και ευκαιριακή επιλογή κά-
ποιων εκλεκτών του Μαξίμου.

«Ένα σμήνος από γαλάζιες ακρίδες είναι, 
αυτό είναι», άκουσε έναν ηλικιωμένο που 
είχε καθίσει παραδίπλα της να αντιγυρίζει 
θυμωμένα στον μάλλον άγνωστο διπλα-
νό του. Η αναφορά στις «γαλάζιες ακρί-
δες», τη φράση που η Τάνια είχε ακούσει 
να χρησιμοποιεί επιτυχημένα ο Τσίπρας 
σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του, της 
κέντρισε το ενδιαφέρον. Ο διπλανός του 
ηλικιωμένου που είχε κοπιάρει τη φρά-
ση του Τσίπρα είχε τώρα πάρει τον λόγο, 
ανταπαντώντας ωσάν να βρίσκεται στο 
έδρανο της Βουλής απέναντι στον ίδιο τον 

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Οι ισχυρές βάσεις της οικονομικής πολιτικής 
στηρίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα
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την υψηλότερη ανάπτυξη και μεταφράζε-
ται σε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών.  Τα μέτρα στήριξης που συνε-
χίζει να παίρνει η Κυβέρνηση ακολουθούν 
την κατεύθυνση που αποφασίστηκε στο 
τελευταίο Eurogroup : είναι έκτακτα, προ-
σωρινά και στοxευμένα και αφορούν τις 
θετικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της 
πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία από το 
τραπεζικό σύστημα, καθώς και για τη μεί-
ωση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και 
των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Και επειδή οι αυξήσεις των μισθών δεν 
παρακολουθούν την εκτίναξη του πλη-
θωρισμού, γεγονός που θα παρέτεινε την 
πληθωριστική έξαρση, η Κυβέρνηση επι-
κεντρώνει το ενδιαφέρον της στους μηχα-
νισμούς ελέγxου των όποιων φαινομένων 
αισχροκέρδειας ώστε να αμβλυνθεί το 
πληθωριστικό βάρος και να ανασάνουν τα 
νοικοκυριά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Μας ρημάξατε στους φόρους και 
δεν φτιάξατε ούτε ένα Μετρό, παρά μας 
κοροϊδεύατε με τους μουσουμάδες και τα 
δήθεν εγκαίνια». Δεν τους άκουγε πρώτη 
φορά τέτοιους διαλόγους η Τάνια. 

Ήταν μάλλον κλασικοί στα πρωινά ιδιαιτέ-
ρως λεωφορεία για τη δουλειά της. Απένα-
ντι στην πολιτική ανεντιμότητα της ΝΔ, οι 
αντίπαλοι τοποθετούσαν την προχειρότη-
τα του ΣΥΡΙΖΑ. Της φαινόταν γελοίο το επι-
χείρημα, όχι μόνο γιατί δεν έβρισκε πώς 
μπορεί να ισοζυγιάσει κανείς το ανέντιμο 
με το πρόχειρο, αλλά και γιατί για εκείνη 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα παλικάρια 
της  είχαν τρία και πλέον χρόνια τώρα ρο-
κανίσει το πλεόνασμα που είχε αφήσει η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ο Αλέξης 
δεν ήταν μόνο ο πιο έντιμος, ήταν και ο 
πιο αποτελεσματικός. Αναστέναξε παίρ-
νοντας την προσοχή της από τους δύο 
κυρίους. Δεν θα αργούσε η μέρα της «νέας 
αλλαγής». 

“Η προσήλωση της κυβέρ-
νησης στη δημοσιονομι-
κή διαχείριση αποβλέπει 
στο να πετύxει, όπως 
οφείλει, τους στόxους 
που έχουν τεθεί και συ-
γκεκριμένα να συγκρατή-
σει φέτος το πρωτογενές 
έλλειμμα στο 1,7 % του 
ΑΕΠ και του χρόνου να 
περάσει σε πρωτογενές 
πλεόνασμα ύψους 0,7% 
του ΑΕΠ»
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Η ΕΕ λειτουργεί στη λογική των συναινέσεωνπου θεμελιώνονται σε κείμενα συμπερασμάτων με γενικές και 
αφηρημένες διατυπώσεις, και στη λογική της δημιουργικής ασάφειας, ώστε να ικανοποιούνται ερμηνευ-
τικά διαφορετικά εθνικά συμφέροντα και προτεραιότητες, και τα κράτη να δεσμεύονται για όσα θεωρούν 
ότι συμφωνούν. Με άλλα λόγια, η ΕΕ παραμένει δέσμια ενός βαθύτατου διακυβερνητισμού, ο οποίος συν-
δέεται άρρηκτα με τις επιμέρους πολιτικές των κρατών που ιεραρχούν και προτεραιοποιούναντιθεσμικά 
είτε τις ηγετικές/ηγεμονικές φιλοδοξίες τους είτε την επιδίωξη να αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά την 
ισχύ τους.

Πολύ συχνά, λοιπόν, παρουσιάζεται ο γαλλογερμανικός άξονας ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
χωρίς να έχει λειτουργήσει απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο. Η δημιουργία του μας μεταφέρει πίσω στο 
1963, όταν ο γάλλος Πρόεδρος Charles de Gaulle και ο δυτικογερμανός Καγκελάριος KonradAdenauer υπέ-
γραψαν τη Συνθήκη των Ηλυσίων. Αν και περιγράφεται ως ένα σημαντικό βήμα για τη συμφιλίωση μεταξύ 
των δύο χωρών και τη στενή διμερή συνεργασία σε θέματα αμυντικής, εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτι-
κής με τη δημιουργία θεσμικών μηχανισμών που ενίσχυαν μέσω διαβούλευσης τη δυναμική της Συνθήκης, 
ωστόσο η Συνθήκη των Ηλυσίων δεν ανταποκρίθηκε τουλάχιστον στις προσδοκίες της γαλλικής πλευράς. 
Το Παρίσι ήλπιζε κυρίως στον απογαλακτισμό του Βερολίνου από την Ουάσιγκτον, ωστόσο η γερμανική 
Βουλή ενέκρινε τη συνθήκη προσθέτοντας ένα προοίμιο με αναφορέςστη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, 
την ένταξη της Μεγάλη Βρετανίας στις ευρωπαϊκές κοινότητες και την ενίσχυση του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία 
των ΗΠΑ. 

Τα αποτελέσματα του γαλλογερμανικού άξονα που ιδρύθηκε πάνω στη Συνθήκη των Ηλυσίων είχαν να 
κάνουν περισσότερο με τις διμερείς σχέσεις (π.χ. δημιουργία κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θε-
σμών, κοινά εγχειρίδια ιστορίας,γαλλογερμανική ταξιαρχία) και λιγότερο με τη διαδικασία της ευρωπαϊ-
κής ενοποίησης. Συνεπώς, ο γαλλογερμανικός άξονας δεν συγκροτήθηκε χάριν της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης αλλά αντίθετατέθηκε, έστω από την πλευρά της Δυτικής Γερμανίας, κάτω από την κηδεμονία των ΗΠΑ.
Στο ίδιο μοτίβο οιWillyBrandtκαιGeorgesPompidouδεν πρόσθεσαν κάτι αξιόλογο στη γαλλογερμανική συ-
νεργασία. Αντίθετα, εκείνη την περίοδο το Βερολίνο ασχολούνταν με την OstPolitik και το άνοιγμα στην 
Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, στηδεκαετίατου 1970 τοδίδυμοValéryGiscardd’EstaingκαιHelmutSchmidtερ-
γάστηκεγιατηδημιουργίαενόςευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία 
που υπαγορευόταν από την ενεργειακή/πετρελαϊκή κρίση του 1973 και δεν εντάσσονταν σε μια ξεκάθαρη 
φιλοευρωπαϊκή λογική. Μάλισταεξαιτίας εκείνης της συγκυρίαςσυνεργάστηκαν και για τη δημιουργία της 
ομάδας κρατών του G-6.

ΑκόμηκαιτοδίδυμοHelmutKohlκαιFrançoisMitterrandυπήρξελιγότεροφιλοευρωπαϊκόαπ’όσοδιαφημίστη-
κε. Η Γερμανία ασχολήθηκε περισσότερο με την προσπάθεια να απορροφήσει τους κραδασμούς της ενο-
ποίησης και να διαμορφώσει έναν ελεγχόμενο γεωπολιτικό περίγυρο, ενώ η Γαλλία επικεντρώθηκε στη δι-
αχείριση της επιρροή της στη Γαλλοφωνία. Την ίδια περίοδο, ο γαλλικός λαός απέρριψε σε δημοψήφισμα 
το Ευρωσύνταγματου 2004, ενώ παράλληλα τέθηκε πιεστικά το ζήτημα της διαχείρισης των εσωτερικών 
πολιτικών ισορροπιών, όπως ο Λεπενισμός και η εμφάνιση της ακροδεξιάς στην ενωμένη πλέον Γερμανία.
Οι EmmanuelMacronκαι AngelaMerkel επιχείρησαν να αναζωογονήσουν τον γαλλογερμανικό άξονα με τη 
ΣυνθήκητουΆαχενστις αρχές του 2019. Ωστόσο, τα 26 άρθρα της συμφωνίας είναι γενικά και αφηρημένα, 
και σίγουρα δεν οδηγούν στην κατεύθυνση της συνεργασίας σε σημαντικά ζητήματα όπως η κοινή άμυνα 
και ασφάλεια. Άλλωστε, οι πολιτικές αποφάσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν πάψει εδώ και καιρό να 
λαμβάνονται με δείκτη τις γαλλογερμανικές σχέσεις. Το Brexit αφαιρεί ενέργεια από τον γαλλογερμανικό 
άξονα και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναδιαμόρφωση των συμμαχιών εντός της ΕΕ. Ο ατλαντισμός εντός 
της ΕΕ θα ενισχυθεί προς την κατεύθυνση των κρατών που απαρτίζουν το Βίζεγκραντ, και συνεπώς θα 
δημιουργηθούν επιμέρους συνασπισμοί/μπλοκ κρατών που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων εντός 
ΕΕ, με τρόπο που θα υπονομεύσουν ακόμα και τον λεγόμενο γαλλογερμανικό άξονα.

Ήδη ο πόλεμος στην Ουκρανία δοκιμάζει τα θεμέλια του λεγόμενου γαλλογερμανικού άξονα και κατ’ επέ-
κταση το συμπαγές μέτωπο των κρατών-μελών της ΕΕ που επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία. Ειδικότερα, η 
ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει χάσμα ανάμεσα σε Βερολίνο και Παρίσι, καθώς η Γερμανία θέλει να 
αποφύγει το κόστος της ενεργειακής εξάρτησής της από τη Ρωσία και να εξαιρεθεί από την αλληλεγγύη 
απέναντι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, το Βερολίνο στηρίζει τις πολιτικές διεύρυνσης στην 
ΕΕ εφόσον αυτές οδηγούν σε  μια χαλαρή ένωση που μπορεί να υποκύψει εύκολα και αποτελεσματικά στη 
γερμανική ηγεμονία. Τέλος, καθίσταται πρόδηλο ότι ο υποτιθέμενος γαλλογερμανικός άξονας λειτουργεί 
και τον θυμόμαστε στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Στα δύσκολα και τα σημαντικά αναζητούνται προσω-
πικότητες ή οι Αμερικανοί!

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα υστερεί σε ό,τι αφορά στις παραγωγικές της δυνατότητες 
συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου μεγέθους. Τα τελευταία χρόνια 
όμως έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα ως προς το μοντέλο «Παράγω και Εξάγω». Και 
το γεγονός αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία στον ΣΕΒΕ διότι το «Παράγω και Εξάγω» απο-
τελεί το διαχρονικό μας moto. Πιστεύαμε, και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα, 
πως η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης και 
βελτιστοποίησης της εγχώριας παραγωγής και μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Γι’ 
αυτό και το 2019 πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε το συλλογικό σήμα 
«Macedonia the Great».

Για πολλές δεκαετίες οι επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας χρησιμοποιούσαν τον 
όρο «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ανεξέλε-
γκτα. Αυτό δημιουργούσε σύγχυση στις διεθνείς αγορές ως προς την προέλευση των 
προϊόντων/υπηρεσιών και, φυσικά, πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
έπρεπε να λειτουργούν υπό συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Πολλές από αυτές μά-
λιστα απέφευγαν να ονομάζουν τα προϊόντα τους ως «Μακεδονικά». Το διαχρονικό 
αυτό πρόβλημα έπρεπε επιτέλους να διευθετηθεί. Με αφορμή λοιπόν τη συμφωνία 
για την ονομασία της γειτονικής χώρας το 2019, η οποία δεν προέβλεπε το πώς θα 
ονομάζονται τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί, πήραμε την πρωτοβουλία να 
δημιουργήσουμε το συλλογικό σήμα «Macedonia the GReat».  Οι μάχες που δώσαμε 
έκτοτε ήταν πολλές, αλλά ξέρουμε ότι το μεσο-μακροπρόθεσμο όφελος από αυτή τη 
διαδικασία για την εξωστρέφεια της χώρας θα είναι πολλαπλάσιο. Σήμερα, μετά και 
την επίσημη καταχώριση του σήματος στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. 
στο Αλικάντε και έχοντας στα χέρια μας το επίσημο πιστοποιητικό καταχώρισης, προ-
χωράμε στην σημαντικότερη φάση· την υλοποίηση. 

Αρχικά, θα ενεργοποιήσουμε όλα τα φυσικά και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για την 
προώθηση του σήματος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.  Παράλληλα, από τον Σεπτέμ-
βριο του 2022 και μέχρι τον Μάιο του 2023 θα λειτουργεί στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ 
(υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5, απέναντι από το Περίπτερο 1) το Helpdeskτου σήματος, 
όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις 
απόκτησής του. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω πως δικαίωμα χρήσης έχουν αποκλειστι-
κά οι επιχειρήσεις που είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ και οι οποίες παράγουν στις 
τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 
2022 έχουμε προγραμματίσει 15 παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας σε 
συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι όλες οι επιχει-
ρήσεις της περιοχής να αντιληφθούν τα οφέλη από την υιοθέτησή του και να τους λυ-
θούν οι όποιες απορίες. Τα αποτελέσματα από την πρώτη εκδήλωση που κάναμε στις 
Σέρρες στις 31 Οκτωβρίου, με την έντονη παρουσία και το ενδιαφέρον των τοπικών 
επιχειρήσεων, ήταν πραγματικά ενθαρρυντικά. 

Για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις κοινωνοί αυτής της 
εθνικής προσπάθειας. Η μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της περιο-
χής, σε συνδυασμό με την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν 
βασικά συστατικά της μοναδικής μακεδονικής ταυτότητας. Υιοθετώντας το σήμα, οι 
επιχειρήσεις μπαίνουν στη μεγάλη οικογένεια των μακεδονικών προϊόντων. Και αυτό 
σημαίνει πως θα έχουν την ευκαιρία να προωθούνται και να προβάλλονται τα προϊό-
ντα και οι υπηρεσίες τους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, μέσα από όλες τις επικοι-
νωνιακές καμπάνιες του «Macedonia the GReat». Έχουμε μία πρωτόγνωρη ευκαιρία να 
αποδείξουμε στον κόσμο την μοναδικότητα της Μακεδονίας μας· ας μην την χάσουμε 
και αυτή.
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