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Το δημοσκοπικό αποτύπωμα των τελευταίων μηνών

Αντέχει η κυβέρνηση παρά την
ακρίβεια και τις υποκλοπές

Αρ. Φύλλου 14

Βαγγέλης Πλάκας

Η πολιτική ουσία και
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Ανέστης Φίσκας

Η Θεσσαλονίκη που αλλάζει
Μίλτος Οικονόμου

Απόδραση από τη δυστοπία
με όχημα την αριστερά
Θεοφάνης Παπάς

Η χώρα δεν αντέχει το τοξικό
φορτίο των παρακολουθήσεων
Αλέξανδρος Παπουτσής

Η δημογραφία είναι ο ελέφαντας
στο δωμάτιο της Ελλάδας
Δημήτρης Αθανασόπουλος

Μας το ‘πε (κι αυτό) ο Πλάτων
Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα καθαρό προβάδισμα της Νέας
Δημοκρατίας παρά την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια αλλά και
το θέμα των υποκλοπών. Διαβάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση της Marc, δεν είναι μόνο οι 7 μονάδες στο προβάδισμα της Νέας
Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι 11 μονάδες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται του Αλέξη Τσίπρα ως καταλληλότερος
πρωθυπουργός αλλά και το προβάδισμά του ως καταλληλότερος
στη διαχείριση τριών βασικών προβλημάτων της περιόδου: της
ενεργειακής κρίσης, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Τα συμπεράσματα όλης αυτής της περιόδου πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι πως οικονομία, παρακολουθήσεις, δημοσιονομικά, πλήττουν την κυβέρνηση όμως δεν είναι ικανά να μεταβάλουν
καταλυτικά το σκηνικό.
Όσοι από το περιβάλλον της κυβέρνησης θεωρούσαν πως η καταλληλότερη εποχή για εκλογές ήταν εκείνη αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ίσως
τώρα και να επαληθεύονται, ωστόσο οι πρόσφατες φθορές της ΝΔ
δε δείχνουν να μεταφράζονται αυτόματα σε νίκες του ΣΥΡΙΖΑ.

Βιργινία Δημαρέση

Η Θεσσαλονίκη έχει τα ΜΜΕ
και τους πολιτικούς που της αξίζουν
Γιάννης Κωνσταντινίδης

Το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος
γίνεται πραγματικότητα

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

Το σημαντικό έργο κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη
Θεσσαλονίκη έρχεται ένα βήμα πιο κοντά με την έκδοση του σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος, Τι δηλώνουν ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Γιάννης Παπαγεωργίου

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Τα οικονομικά

Πύραυλοι, βόμβες, εκλογές
και κάτι (πάλι) τρέχει με τους δίπλα
Η ελληνική οικονομία
συνεχίζει να εκπλήσσει

Συνέντευξη:

και θεσμικά αιτήματα των δημάρχων Βούλα

Πατουλίδου
Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης

Κάθε φορά που πετυχαίνω έναν
στόχο λέω “για τη Θεσσαλονίκη
ρε γαμώτο”
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της
ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι
και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου
συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού. Επόμενο ραντεβού των Δημάρχων αναμένεται το
πρώτο τρίμηνο του 2023 στο κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που ανακοινώθηκε στο περιθώριο των εργασιών.

Για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία ξεπερνούν τις 8.500, μίλησε στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» η
Βούλα Πατουλίδου. Η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε
επίσης στη νέα της υποψηφιότητα στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα και τους νέους στόχους που θέτει καθώς και στα επόμενα βήματα
του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης λίγες μόλις ημέρες μετά την
37η Philoxenia.

Ο Άνθιμος Αμανατίδης
στο Fireside Chat με τη Μαρία Στύλου

«Ναι» στους τεχνοκράτες αλλά με
ευήκοα ώτα προς τους συνεργάτες τους
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Γιάννης
Μπελενιώτης
Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Συνέντευξη

Το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και η χώρα βαδίζει σε μια παρατεταμένη προεκλογική
περίοδο με σκληρή αντιπαράθεση και έντονα τα στοιχεία πόλωσης.
Η δημιουργία ατζέντας διαφθοράς και διαπλοκής, πολλώ δε μάλλον
όταν αυτή δεν στηρίζεται σε απτές αποδείξεις αλλά σε πολιτικές καταγγελίες, όχι μόνο πληγώνουν την πολιτική ζωή και διαταράσσουν
τη σχέση πολιτών-πολιτικών αλλά δεν έχει να συμβάλλει και στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία με πρώτο και μείζον αυτό της ακρίβειας.

Οι πολίτες δεν θέλουν στρατηγικές αντιπολίτευσης, όσο δοκιμασμένες να είναι, αλλά θέλουν λύσεις και προτάσεις. Για αυτό και γυρίζυν
την πλάτη σε αυτήν την αντιπαράθεση. Η σκια ωστόσο μένει πάνω
απο την πολιτική ζωή της χώρας: ευθύνη όσων καταγγέλουν είναι να
δώσουν αποδείξεις, ευθύνη των καταγγελόμενων είναι να απαντούν,
ευθύνη της δικαιοσύνης ειναι να διερευνά άμεσα ώστε να υπάρχουν
στοιχεία και απαντήσεις και ευθύνη των πολιτών είναι να αναζητούν
την αλήθεια, ακούγοντας όλες τις πλευρές, σταθμίζοντας τα στοιχεία,
κρίνοντας το γιατί εκτός απο το τί.

Βιργινία Δημαρέση
Δημοσιογράφος Status FM

“H Θεσσαλονίκη έχει τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς
και τους αυτοδιοικητικούς που της αξίζουν»
Σε ακούμε/βλέπουμε/διαβάζουμε:
Τα τελευταία τρία χρόνια, με ακούτε μέσα από το ενημερωτικό ραδιόφωνο Status 107,7 κάθε πρωί 08.00-11.00
στην εκπομπή Status Press, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη,
όπου δίνουμε καθημερινά τη «μάχη» όχι μόνο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, αλλά και της ανάλυσης
των γεγονότων και της επικαιρότητας.
Είναι εύκολο ή δύσκολο το ραδιοφωνικό κοινό της
Θεσσαλονίκης;
Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι έτσι κι αλλιώς ανομοιογενές, όπως γενικά κάθε κοινό. Εμείς στον Status κι εγώ
προσωπικά, απευθυνόμαστε σε απαιτητικό κοινό, που
δεν θέλει να ακούει για «μαγικές» λύσεις και εύκολες
συνταγές και δεν έχει «εθιστεί» στις κραυγές.
Είναι πραγματική πρόκληση να μιλάς καθημερινά για
μεγάλα ή μικρότερα θέματα και να πρέπει να είσαι «διαβασμένη» ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ενημερώνεις
υπεύθυνα. Εξ ου και πρώτη μας μέριμνα είναι αυτό που
λέμε στον «αέρα» να είναι στοιχειοθετημένο. Άλλωστε με

την τεράστια ροή της πληροφορίας, μέσω site και social
media ο πολίτης πολλές φορές έχει ήδη την είδηση/πληροφορία. Αυτό που κάνουμε εμείς, είναι να αναδεικνύουμε τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα και να μιλάμε με
ειδικούς, ώστε η ενημέρωση να είναι απολύτως έγκυρη.
Μακάρι το κοινό να γίνει ακόμη πιο απαιτητικό, ώστε να
υποχρεωθούμε κι εμείς να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.
Έχει η Θεσσαλονίκη δυνατή φωνή στα ΜΜΕ, την πολιτική, την αυτοδιοίκηση;
Θα απαντήσω μάλλον μη αναμενόμενα: η Θεσσαλονίκη
έχει τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς και τους αυτοδιοικητικούς
που της αξίζουν. Εμείς ως πολίτες, διαβάζουμε τα έντυπα
που διαβάζουμε ή ακούμε τα ραδιόφωνα που ακούμε
και ψηφίζουμε τους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς. Το
«παζλ» συνεπώς το συμπληρώνουμε οι ίδιοι ή καλύτερα
οι πλειοψηφίες. Άρα, δυνατή ή αδύναμη φωνή στους
παραπάνω τομείς-αυτή είναι μεγάλη συζήτηση-είναι
πάντως δικό μας «δημιούργημα».
Όταν παραδοθεί το Μετρό σε λειτουργία θα ήθελες
να είσαι πίσω από το μικρόφωνο ή μέσα στο συρμό;

Στο μικρόφωνο είμαι κάθε μέρα, συνεπώς θα ήθελα να είμαι μέσα στον συρμό, γιατί θα είναι μία «ιστορική» μέρα
για τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τόσα χρόνια αναμονής
για τη λειτουργία του μετρό. Θέλω να έχω την ευκαιρία
εκείνη τη μέρα να πω «το βλέπω και δεν το πιστεύω!»

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

Τρεις γυναίκες πρωτοπόρες
της Θεσσαλονίκης

Δήμο Θεσσαλονίκης), η Αγγελική Τσιώμου-Μεταλληνού ήταν η πρώτη
γυναίκα σε όλη τη χώρα που άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα.

Πρόσφατα, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τρεις πρωτοπόρες γυναίκες στην πολιτική, τα κοινά και την κοινωνία της πόλης
και όχι μόνο.

Η δεύτερη ήταν η Ελένη Σκούρα. Την πρώτη της επανάσταση την έκανε για να αποκτήσει το δικαίωμα να φοιτήσει σε γυμνάσιο αρρένων.
Πρωτοπόρος στην κοινωνική δράση, κυρίως μέσα απο την οργάνωση
η “Φανέλα του Στρατιώτη”. Στις επαναληπτικές εκλογές του 1953 στη
Θεσσαλονίκη, τις πρώτες που οι γυναίκες είχαν πλήρη εκλογικά δικαιώματα, εκλέχθηκε βουλευτής και έγινε η πρώτη ελληνίδα βουλευτής.

Η πρώτη ήταν η Αγγελική Τσιώμου-Μεταλληνού. Μακεδονομάχος, λαογράφος και συγγραφέας, βραβευμένη απο την Ακαδημία Αθηνών και
το Δήμο Θεσσαλονίκης. Γνωστή για τους αγώνες της για την διασφάλιση ισότητας και πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών. Το 1930 όταν
για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες (σε επαναληπτικές εκλογές στο

Η τρίτη ήταν η Αρίστη Παγιατάκη. Γιατρός, φυματιολόγος με μεγάλη
κοινωνική δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της φυματίωσης. Στις δημοτικές εκλογές του 1951, τις πρώτες που οι γυναίκες
είχαν το δικαίωμα εκλέγεσθαι, εκλέχθηκε πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος, ωστόσο δεν τις ανατέθηκαν τα δημαρχιακά καθήκοντα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
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Η πολιτική ουσία
και η προεκλογική επικοινωνία
Μια βαριοπούλα να σπάει μια πόρτα σπιτιού για να προχωρήσει σε έξωση είναι μια
σκληρή και βάναυση εικόνα. Το χτύπημά
της στην πόρτα αποτελεί και πολιτικό χτύπημα στην κυβέρνηση. Προφανώς, όπως
προφανείς ήταν και οι πολιτικές επιδιώξεις του Αλέξη Τσίπρα που την επομένη
επισκέφθηκε την δανειολήπτρια, ξεχνώντας βεβαίως πως επί των δικών του κυβερνητικών ημερών πέρασε ο νόμος για
τα «κόκκινα δάνεια» και τα funds όπως και
έγινε ο σχετικός πλειστηριασμός για χρέη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό αποτυπώνεται στην
αντιπολιτευτική του τακτική και τον πολιτικό λόγο του προέδρου και των στελεχών
του, θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο του 20122015: «εμείς υποχρεωθήκαμε από την τρόικα, των άλλων είναι ιδεολογική επιλογή».
Λέξη δεν θα ακουστεί όμως για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας επι των ημερών
της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου,
σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει και
ο –πρώην δικός τους- Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ίσως ακουστεί και πάλι το «κανένα
σπίτι σε χέρια τραπεζίτη».
Το θέμα των «κόκκινων δανείων» προστίθεται, όχι όμως μόνο λόγω του συμβάντος
με την έξωση, αλλά ως πραγματικό πρόβλημα σε αυτό της ακρίβειας και μαζί με
το θέμα των παρακολουθήσεων θα βρεθεί
στην κορυφή της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νομοθετική
παρέμβαση όμως μόνο για τους συνεπείς
δανειολήπτες που θα κινείται στο τρίπτυχο: επιδότηση επιτοκίου, επιμήκυνση
περιόδου αποπληρωμής και περίοδο χάριτος. Επαναλαμβάνω: για τους συνεπείς
δανειολήπτες, τουτέστιν για όσους έχουν

μεν αδυναμία πληρωμής, επιχειρούν δε να
βρεθεί μια λύση, να γίνει ένας διακανονισμός, να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση βάσει των δυνατοτήτων πληρωμής τους.
Οι δημοσκοπήσεις «δείχνουν» ΝΔ
Τις κάλπες της κρίνει η οικονομία, όπως
έχει πολλές φορές αποτυπωθεί σε πραγματικές συνθήκες. Παρά το ότι αρχικώς λοιδορήθηκε, το «καλάθι του νοικοκυριού»
αρχίζει να αφήνει θετικό αποτύπωμα, όχι
ως λύση αλλά ως μέτρο άμβλυνσης των
επιπτώσεων της κρίσης. Την ίδια στιγμή
η κυβέρνηση επιμένει στη συνέχιση στοχευμένων και κάθετων μέτρων και όχι οριζόντιων παρεμβάσεων, επι παραδείγματι
μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και ΕΦΚ σε καύσιμα, όπως ζητάει επιτακτικά η αντιπολίτευση. Οι έρευνες δείχνουν ότι η κυβέρνηση
ξεπερνάει τους σκοπέλους των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και της ακρίβειας. Η επιλογή μέσα στο παραβάν είναι
άλλωστε μια σύγκριση και το δίλημμα
φροντίζει να το θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ απλό αλλά ξεκάθαρο τρόπο:
Μπροστά ή πίσω, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
Διαβάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση
της Marc, δεν είναι μόνο οι 7 μονάδες στο
προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι 11 μονάδες που
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται του
Αλέξη Τσίπρα ως καταλληλότερος πρωθυπουργός αλλά και το προβάδισμά του
ως καταλληλότερος στη διαχείριση τριών
βασικών προβλημάτων της περιόδου: της
ενεργειακής κρίσης, της οικονομίας και της
εξωτερικής πολιτικής.

Προεκλογικές περιοδείες
Οι πολιτικοί αρχηγοί επιδίδονται ήδη σε
έναν προεκλογικό αγώνα δρόμου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε προ ημερών εκ νέου
στην Κεντρική Μακεδονία, μετά τις Σέρρες
περιόδευσε και στην Πέλλα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
διοργανώνει μπαράζ εκδηλώσεων σε όλη
τη χώρα με την παρουσία κορυφαίων στελεχών του για να παρουσιάσει τις πολιτικές του προτάσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε εδώ
και καιρό να κινείται σε προεκλογικούς
ρυθμούς με περιοδείες σε όλη τη χώρα.
Συσκέψεις με φορείς, επισκέψεις σε έργα
–ώστε να παρουσιαστεί το κυβερνητικό
έργο- αλλά και συναντήσεις με κομματικά
στελέχη ώστε ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινήσει να κινείται αμιγώς
προεκλογικά, κάτι που ζήτησε άλλωστε ο

πρωθυπουργός και από το βήμα της τελευταίας πολιτικής επιτροπής.
Η διήμερη περιοδεία του κ. Μητσοτάκη
στην Πάτρα, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα αποτελέσει οδηγό για τις
επόμενες που θα ακολουθήσουν. Προβολή
κυβερνητικού έργου και διαμόρφωση θετικής ατζέντας, επαφές του ίδιου και του
κυβερνητικού κλιμακίου που τον συνοδεύει και επικοινωνία του έργου μέσα από
συνέντευξη Τύπου στα περιφερειακά και
τοπικά ΜΜΕ.
Ανάλογη τακτική θα ακολουθήσει και
το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να
σχεδιάζει περιοδείες και να πυκνώνουν
παράλληλα οι κατά τόπους κομματικές
εκδηλώσεις. Μέσα σε λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη μιλούν ο γραμματέας της ΚΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο επικεφαλής της
ΚΟ Μιχάλης Κατρίνης.

“Διαβάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση της Marc,
δεν είναι μόνο οι 7 μονάδες στο προβάδισμα της Νέας
Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι 11 μονάδες
που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται του Αλέξη
Τσίπρα ως καταλληλότερος πρωθυπουργός αλλά και
το προβάδισμά του ως καταλληλότερος στη διαχείριση τριών βασικών προβλημάτων της περιόδου: της
ενεργειακής κρίσης, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής“
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Τις απόψεις τους σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα καταθέτουν στην «Π» ο Διευθυντής της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ του Ν. Θεσσαλονίκης,
Ανέστης Φίσκας και ο αναπληρωτής Συντονιστής της Νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Μίλτος Οικονόμου. Η προσέγγιση του κ. Φίσκα γίνεται μέσα
από τις αλλαγές που συντελούνται στη Θεσσαλονίκη από το 2019 με κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ ο κ. Οικονόμου εκφράζει την ανάγκη αλλαγής πολιτικής πλεύσης
με όχημα την αριστερά.

Επιμέλεια:

Πολιτική αντιπαράθεση:
Ανάπτυξη ή δυστοπία;

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επικαιρότητα δείχνει να μονοπωλείται από αρνητικές κατά βάση
ειδήσεις. Κρίση πανδημίας με υγειονομικές
– κοινωνικές – οικονομικές επιπτώσεις αυτής,
πληθωριστική κρίση, εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία και ενεργειακή κρίση μεταξύ άλλων. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα, η κοινωνία και οι πολίτες
εξακολουθούν να στέκονται όρθιοι, αψηφώντας
το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η χώρα συνεχίζει να αναπτύσσεται και να προοδεύει προς όφελος των
πολιτών της αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2019, ο σχηματισμός κυβέρνησης
με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε καταλύτη σημαντικών εξελίξεων και κοσμογονικών για τα ελληνικά δεδομένα αλλαγών.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς σταδιακά αποτινάσσει
από πάνω της τα χαρακτηριστικά στασιμότητας
και υπανάπτυξης που παρατηρήθηκαν κατά τη
δεκαετία της κρίσης. Η πόλη έχει καταφέρει τα
να μετατραπεί σε σημαντικό επενδυτικό προορισμό, καθώς εταιρίες - κολοσσοί όπως η Pfizer,
η Cisco, η Deloitte και η Google μεταξύ άλλων
έχουν εντάξει τη Θεσσαλονίκη στα επενδυτικά –
επιχειρηματικά τους σχέδια, ωφελώντας πολλαπλώς την περιοχή. Παράλληλα προχωρά και το
κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης ThessINTEC, επιβεβαιώνοντας με τρόπο εμφατικό τη στρατηγική στόχευση της πόλης στους
τομείς της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας.
Σημαντικές όμως είναι και οι εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων, τεχνικών έργων. Το μετρό
Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης και το μεγαλύτερο τμήμα του δημόσιου χώρου στις περιοχές των σταθμών έχει αποδοθεί ξανά στους πολίτες. Με ταχείς ρυθμούς
οδεύουν οι διαδικασίες και στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Παύλου Μελά, ένα έργο ορόσημο για τη
δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς προχωράει τόσο το
μελετητικό αντικείμενο, όσο και οι κατασκευαστικές εργασίες.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται μάλιστα να
ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο κτί4
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Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Θεσσαλονίκη που αλλάζει

Απόδραση από τη δυστοπία
με όχημα την Αριστερά

ριο στρατωνισμού Α2. Αντίστοιχα, ουσιαστική
πρόοδος υπάρχει τόσο αναφορικά με την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, όσο και με
τον αυτοκινητόδρομο flyover, ένα τεχνικό έργο
που θα απαλύνει σημαντικά το κυκλοφοριακό
πρόβλημα της πόλης.
Πέρα από τα παραπάνω εμβληματικά όμως έργα,
αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη δεκάδες,
μικρότερα τεχνικά έργα στο σύνολο της πόλης,
γεγονός εύκολα αντιληπτό από τα ενεργά εργοτάξιο στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται κυρίως για έργα ανάπλασης τα οποία οι
πολίτες έχουν απόλυτη ανάγκη, καθώς αίρουν
την επικινδυνότητα των φθαρμένων, υφιστάμενων υποδομών, εξασφαλίζουν ασφαλή, βιώσιμη
προσβασιμότητα και κινητικότητα για όλους
χωρίς αποκλεισμούς, εισάγουν τεχνολογίες έξυπνων πόλεων και αναβαθμίζουν συνολικά τη
φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης, φέρνοντάς την πιο κοντά στα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Τίποτα από όλα αυτά δε θα ήταν εφικτό χωρίς
την άψογη συνεργασία μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επιτυγχάνεται πλέον υψηλή απορρόφηση πόρων από
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πράσινο Ταμείο και λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούν τις παραπάνω μελέτες
και έργα. Καθοριστικής σημασίας φυσικά είναι
και η θετική επίδοση της ελληνικής οικονομίας,
καθώς δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών έργων με εθνικούς πόρους.
Η αλλαγή της εικόνας της πόλης, η πρόοδος που
έχει συντελεστεί κατά τα τελευταία έτη μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να ανακοπεί. Η εκλογική
επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού της, Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη της
πόλης σε συνθήκες συνέπειας, σταθερότητας και
σιγουριάς.
Οι πολίτες της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας
θα κληθούν σύντομα να επιλέξουν το μέλλον
που θέλουν για τα παιδιά τους, για τη χώρα, για
τον τόπο που ζουν.

Αν και ο πρωθυπουργός δεν φημίζεται
για την φιλαναγνωσία του ή έστω τη
βιβλιοφιλία είναι σχεδόν βέβαιο πως ή
έχει διαβάσει ή του έχουν περιγράψει
το αριστούργημα του μεγάλου Φραντς
Κάφκα «Στη σωφρονιστική αποικία» και
έχει θαυμάσει την δυστοπική συνθήκη
μέσα στην οποία εκτυλίσσεται το εκτενές
αυτό διήγημα.
Δεν εξηγείται διαφορετικά η τριετής και
πλέον κατάσταση στην οποία καταδίκασε μια ολόκληρη κοινωνία αυτός και
η εξαιρετικά «αποτελεσματική» παρέα
του που αποτελείται από υπουργούς
,συμβούλους, μυστικοσυμβούλους ,συγγενείς και φίλους ,ωτακουστές με βούλα
εισαγγελική, εργολάβους και καναλάρχες. Ο,τι ΔΕΝ έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη , το έκανε
η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου
να απαξιώσει και να ακυρώσει δημόσια
αγαθά , δημόσια περιουσία ,σεβασμό
στο περιβάλλον, συνταγματικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα.
Όλα τα παραπάνω δε υπακούοντας σε
ακραίες νεοφιλελεύθερες συνταγές επιμολυσμένες με τη χυδαία πολιτική της
altright ευρωπαϊκής και όχι μόνον ακροδεξιάς.
Βέβαια στο εκρηκτικό κοκτέιλ να προστεθεί και ο διακαής πόθος, που κατήντησε
εμμονή, να εξυπηρετηθούν παντοιοτρόπως συμφέροντα ανθρώπων, εταιρειών,
κύκλων-υπόπτων αρκετές φορές- που
στήριξαν και στηρίζουν τον κ.Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του, ώστε αυτός
να γίνει πρωθυπουργός και να καταφέρει
να κρατηθεί έως τώρα.Τα ανωτέρω αποτελούν διαπιστώσεις που προκύπτουν
όχι από μια βαθυστόχαστη και ενδελεχή
κοινωνική και πολιτική ανάλυση αλλά
από μια βιωματική σχέση-τραυματική
θα έλεγα-ενός οποιουδήποτε ανθρώπου
με την καθημερινότητα του.Και τώρα τι
και κυρίως πώς.Είναι επιτακτική ανάγκη

αυτή η δυστοπία να ανατραπεί. Να ανοίξει ο δρόμος για να αποκατασταθούν όλα
αυτά που ισοπεδώθηκαν με την τετραετή
σχεδόν διακυβέρνηση-ολετήρα της Ν.Δ.
Απαιτείται ένα σχέδιο αριστερής ,δημοκρατικής διεξόδου που θα επαναφέρει
τη δικαιοσύνη παντού ,που θα επαναποκτήσει και θα ισχυροποιήσει όλα τα δημόσια αγαθά που ρίχτηκαν βορά στις ιδιωτικοποιήσεις , που θα ενισχύσει το ΕΣΥ
,την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στην
εκπαίδευση, την ελευθερία και τη δημοκρατία στα ΑΕΙ , την αξιοπρεπή διαβίωση
όλων των πολιτών, την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης , την παύση της καταστολής
σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής ,την
εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τη σωτηρία-όσο σώζεται- του περιβάλλοντος, το
δικαίωμα των ανθρώπων να είναι απρόσκοπτα χρήστες των ελεύθερων χώρων.
Με λίγα λόγια να υπερασπιστεί και να
προστατέψει με κάθε τρόπο τη Ζωή και
την Αξιοπρέπεια μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Αυτό το μεγάλο και ζωτικής σημασίας εγχείρημα μπορεί να επιτευχθεί και
να ανθίσει μόνον με συμμαχίες, κοινή προσπάθεια, σοβαρότητα, κόπο και
ωριμότητα όλων αυτών των δυνάμεων,
πολιτικών, κοινωνικών, κινηματικών
που συναντιούνται στην πεποίθηση πως
αυτό το καθεστώς πρέπει να ανατραπεί άμεσα και τη θέση του να πάρει μια
αριστερή, προοδευτική, ριζοσπαστική
κυβερνητική συνεργασία που θα ξαναζωντανέψει τις ελπίδες του λαού και θα
τον κάνει συμμέτοχο σε κάθε βήμα αυτής
της προσπάθειας μέχρι να ξαναπάρουμε
όλες και όλοι αυτά που μας ανήκουν.
Το γήπεδο είναι μπροστά μας , οι προθέσεις ξεκάθαρες, οι προ(σ)κλήσεις ανοικτές και πολλές και η κοινωνία σε αναβρασμό και αναμονή.
Ας μην χαθεί η ελπίδα…

Το δημοσκοπικό αποτύπωμα των τελευταίων μηνών
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Αντέχει η κυβέρνηση παρά την
ακρίβεια και την υπόθεση των παρακολουθήσεων
Δημοσιογράφος

Οι «μυστικές δημοσκοπήσεις» του Μαξίμου
“Υπάρχουν ασφαλώς και οι μυστικές δημοσκοπήσεις, που κάνουν τα
κομματικά επιτελεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση στρατηγικής. Στο Μαξίμου έχουν έρευνες στις οποίες διαφαίνεται πως η εικόνα του πρωθυπουργού δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά
μετά την υπόθεση Ανδρουλάκη, παραμένοντας ψηλά σε δημοφιλία
ενώ η ΝΔ στην παράσταση νίκης διατηρεί πολύ μεγάλο προβάδισμα“

Σε μια περίοδο 3.5 χρόνων διακυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
ηγείται των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μέσω
πολλαπλών κρίσεων (Έβρος 2020, Covid-19, Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Πόλεμος στην Ουκρανία, ακρίβεια)
αλλά και υπόθεσεων, όπως αυτές του βουλευτή Πάτση και των υποκλοπών, στις οποίες η ίδια αναγνώρισε πολιτική ευθύνη.
Όλη αυτή την περίοδο, παρά τα προβλήματα και
με δημοσκοπική προσέγγιση, η κυβέρνηση δεν έχει
απωλέσει το καθαρό της προβάδισμα. Ένα προβάδισμα το οποίο για μεγάλο διάστημα διευρύνονταν συνεχώς έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με μικρές-μεγάλες νίκες της
κυβέρνησης σε διάφορα πεδία (Έβρος 2020, Δένδιας
μέσα στην Τουρκία κλπ) και με εξαγγελίες για παροχές (π.χ. εξαγγελίες Μητσοτάκη στην φετινή ΔΕΘ) και
θετικά μέτρα για την κοινωνία.
Αν υποτιθέμενα λοιπόν κάποιος κοιτούσε το πολιτικό σκηνικό μέσα από το φάσμα των δημοσκοπήσεων
και μόνο, θα έβλεπε πως για 3.5 χρόνια μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση απολαμβάνει μία ευρεία διαφορά
έναντι του δευτέρου κόμματος, η οποία κλονίστηκε
το διάστημα μεταξύ του τέλους Αυγούστου και της
ολοκλήρωσης της ΔΕΘ, επανέρχεται μέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου στις (±0,5) 8 μονάδες, όποτε και αρχίζει
ξανά να συρρικνώνεται. Πιο αναλυτικά:
Oι αρχικές δημοσκοπήσεις μετά από τις πρώτες αποκαλύψεις των παρακολουθήσεων, (τέλη Αυγούστου)
κατέγραφαν πτωτική τάση για τη Νέα Δημοκρατία
και ανοδική για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η δημο-

σκόπηση της Marc εκείνης της περιόδου έδινε στη
Ν.Δ 32% από 32,2% που είχε στην προηγούμενη, κατέγραφε δηλαδή μια ελαφρά κάμψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
23,5% από 23% και το ΠΑΣΟΚ 12,3% από 11,8%.
Η ίδια δημοσκόπηση κατέγραφε ως σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες της
Ελλάδας, την ακρίβεια (84,2%) τα εθνικά/ελληνοτουρκικά (36,4%), την εγκληματικότητα (30,2%), τις
συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία (26,3%) και
πολύ πιο πίσω βρίσκονταν οι υποκλοπές με 16%.
Στην δημοσκόπηση της GPO για τα Νέα την ίδια περίοδο, η Ν.Δ είχε ποσοστό 31,4% (από 33,1% στην
πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ 25,1% (από 24,2%) και το
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 12,1% (από 11,1%).
Το δημοσκοπικό αντίβαρο της ΔΕΘ
Η ΔΕΘ ωστόσο, έφερε τις διαφορές στο επίπεδο που
βρίσκονταν πριν τον Αύγουστο. Πριν από την εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
ήταν (± 0,5) στις 7,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο,
μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, έδειχνε πως μετά την
ομιλία Μητσοτάκη η ψαλίδα άνοιξε στις 8,5 μονάδες ενώ μετά την ομιλία Τσίπρα κλείδωσε στις 8
μονάδες. Στον ερώτημα παράλληλα «Μητσοτάκης ή
Τσίπρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να κερδίζει με άνεση, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ, μέχρι και
τις αποκαλύψεις της υπόθεσης Πάτση (και όχι των
υποκλοπών).

Πρώτα η οικονομία - μετά οι υποκλοπές
Το δημοσκοπικό αποτύπωμα των παρακολουθήσεων, παρά τις εξελίξεις του Νοεμβρίου, φαίνεται να
έρχεται σε δεύτερη μοίρα αριθμητικά, σε σχέση με
αυτό της ακρίβειας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της
Metron Analysis των αρχών Οκτωβρίου, ακρίβεια και
ενεργειακό αξιολογήθηκαν ως τα πλέον σημαντικά η
ελληνική κοινή γνώμη με 96% και (5% αντίστοιχα,
ενώ μόλις 66% του ενδιαφέροντος συγκεντρώνει
το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Στις 26
Οκτωβρίου ωστόσο, δημοσκόπηση της Pulse δίνει 7
μονάδες προβάδισμα στη ΝΔ, (32.5%)στην πρόθεση
ψήφου, καταγράφοντας πτώση κατά μία μονάδα σε
σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας το Σεπτέμβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό
25,5% (26% το Σεπτέμβριο). Σε δεύτερο χρόνο, δημοσκόπηση της MRB των αρχών Νοεμβρίου αποτυπώ-

νει μεγαλύτερη συρρίκνωση στη διαφορά μεταξύ ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου συμπεριλαμβάνοντας τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Πάτση.
Η διαφορά ωστόσο διευρύνεται και πάλι στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO όπου στην πρόθεση
ψήφου διαμορφώνεται και πάλι στις 7,3 μονάδες.
Τα συμπεράσματα όλης αυτής της περιόδου πάντα
με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι πως οικονομία,
παρακολουθήσεις, δημοσιονομικά, πλήττουν την
κυβέρνηση όμως δεν είναι ικανά να μεταβάλουν
καταλυτικά το σκηνικό. Όσοι από το περιβάλλον της
κυβέρνησης θεωρούσαν πως η καταλληλότερη εποχή για εκλογές ήταν εκείνη αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ίσως
τώρα και να επαληθεύονται, ωστόσο οι πρόσφατες
φθορές της ΝΔ δε δείχνουν να μεταφράζονται αυτόματα σε νίκες του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα σχόλιο…
Οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές αμφισβητούνται. Κάποιες φορές χωλαίνουν, ενώ πάντα δείχνουν μια εικόνα, μιας στιγμής και φυσικά ρόλο παίζουν
οι ερωτήσεις. Όταν όμως έρχεται η ώρα να μεταφραστούν στην κάλπη, όταν
οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές μεταξύ των συμμετεχόντων είναι
μεγάλες, έχουν τη δυνατότητα να δείχνουν τάσεις, προβάδισμα και «φθορές» του πρώτου από τους υπόλοιπους. Και όσο μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα στη δημοσκόπηση, τόσο πιο δύσκολο φαντάζει να είναι εντελώς
πλασματικό ή αναστρέψιμο. Σε απλή μετάφραση, αν η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται 6, ή 8 ή 9 μονάδες μπροστά στη δημοσκόπηση, δε σημαίνει ότι θα
έχει το ίδιο προβάδισμα στην κάλπη. Η διαφορά αυτή όμως, όσο πιο μεγάλη
είναι, εγγυάται ότι ο προπορευόμενος θα είναι όντως πρώτος.

Project funded by

Νέοι φάκελοι για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη από την Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου LOC FOOD
Στον αγροδιατροφικό τομέα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην προστασία της ονομασίας προϊόντων υψηλής ποιότητας και την προώθησή τους με βάσει τα μοναδικά και παραδοσιακά τους χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα με ιδιαίτερο δεσμό
στον τόπο που παράγονται μπορούν να διακρίνονται με σήμανση γεωγραφικής ένδειξης όπως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Το διακρατικό έργο “Local Development and Cross Border
Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food” με ακρωνύμιο LOC-FOOD, που χρηματοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ασχολείται
με την προώθηση παραδοσιακών και τοπικών τροφίμων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μέρος του αντικειμένου του έργου είναι και η προετοιμασία φακέλων για 6 προϊόντα από τη Μακεδονία και Θράκη, οι οποίοι θα παραδοθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να υποβληθούν στα αρμόδια όργανα για την απονομή σήμανσης ΠΓΕ. Οι φάκελοι ετοιμάζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου (Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
κατόπιν της επιστημονικής πρότασης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) σε συνεννόηση με τους παραγωγούς και είναι τα εξής: μύδια Θερμαϊκού, θρακιώτικος τραχανάς, ρεβανί Βέροιας, κουλούρι Θεσσαλονίκης, μπουγάτσα και μαύρος χοίρος. Επιπρόσθετα, θα ετοιμαστεί φάκελος για πιστοποίηση βιολογικού προϊόντος για το αγαθό της πάστας λιναρόσπορου. Με τις ενέργειες αυτές το έργο συμβάλει στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και στην προώθηση της χώρας μας, ως χώρας προέλευσης τροφίμων υψηλής ποιότητας και μεγάλης γαστρονομικής αξίας.
This publication was produced with the ﬁnacial assistance of the European Union. Its contents are the sole
responsibility of the Greek partners and do not necessarily reﬂect the views of the European Union.

Περισσότερες πληροφορίες
για το έργο στο

https://locfood.eu/
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Μαζική Αποστολή SMS
με Ενιαία Χρέωση & Φορητότητα

προς όλα τα δίκτυα

Άμεσα
Οικονομικά
Στοχευμένα
Ποσότητα SMS

Κόστος

250
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000

9€
18€
36€
72€
175€
340€
660€

Αποστείλτε Διαφημιστικά SMS, για να
ενημερώσετε τους πελάτες σας για:

Προσφορές
Events
Να τους ευχηθείτε για τις Εορτές

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διαθέσιμα πακέτα & πληροφορίες

Μαζικά μηνύματα Viber

T: 2310 231 557

Μόνο με 0,021€/παραδομένο μήνυμα

www.sms-marketing.gr

Το θέμα

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Τα οικονομικά και
θεσμικά αιτήματα των δημάρχων
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23
Νοεμβρίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που
απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού. Επόμενο ραντεβού των Δημάρχων αναμένεται το πρώτο τρίμηνο
του 2023 στο κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που ανακοινώθηκε στο περιθώριο των εργασιών.
Μεταξύ των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ όπως αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων είναι:
• Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Ως προς το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης στο Κράτος, υποστηρίζουμε την
ανάγκη για Αποκέντρωση, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων, στη βάση της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.
• Την εφαρμογή από 1-1-2024 του νέου μοντέλου κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους,
• Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, με σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ που επιβαρύνει
τη λειτουργία τους, με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η υπόσχεση για απόδοση μέχρι σήμερα
μόλις 20 εκ. ευρώ, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.
• Την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των ΚΑΠ στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών τους αναγκών.
• Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα
έτη. Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των δήμων και δεν τα απεμπολούμε.
• Την προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης, για την αναβολή ως 31-12-2023, όσον αφορά στην αποπληρωμή
δανείων που έχουν συναφθεί μεταξύ Δήμων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Οδική Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να
καλυφθεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από όλους τους Δήμους.
• Για να μην χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να μεταφερθούν εκεί όλα τα ώριμα έργα που δεν
χωρούν στο Α. Τρίτσης και συνάδουν με το σχεδιασμό του Ταμείου.
• Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής για την ναυαγοσωστική κάλυψη, την εκκαθάριση της διαφοράς ύψους
20 εκ. ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πόρων που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί προς τους
δήμους, καθώς και διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε δήμους που τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά δεν βρήκαν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών.
• Την απόδοση του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και AirBnb (city tax) στους Δήμους.
• Την προώθηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους ευνοϊκής ρύθμισης με δυνατότητα δόσεων, για την καταβολή προς τους δήμους παλιών οφειλών.
• Την ένταξη στη ΣΑΤΑ του ποσοστού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής
ανάπτυξης και να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών.
• Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που απαλλάσσει σήμερα τους παραχωρησιούχους από
την καταβολή ανταποδοτικών τελών.
• Την επαναφορά του ανταποδοτικού τέλους των πετρελαιοειδών καθώς και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα τέλη υπεδάφους.
• Την αναστολή ως το τέλους του 2023 της επιβολής του τέλους ταφής.
• Την ενίσχυση των ΦΟΔΣΑ για κάλυψη μέρους του τεράστιου ενεργειακού κόστους λειτουργίας Μονάδων,
ΧΥΤΑ, έργων κλπ, αναλογική και κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων προς δήμους και ΔΕΥΑ.
• Την έκδοση ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε δήμους χωρίς πιστοληπτική ικανότητα, να συνάψουν δάνεια με το
Τ.Π.&Δ., αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων από το Κεντρικό Κράτος
• Να δοθεί στους Δήμους ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά και
φωτοβολταϊκά πάρκα. Καθώς και να δοθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψουν με
τραπεζικό δανεισμό την ίδια συμμετοχή.
• Τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας όσον αφορά τη διαχείριση
των απορριμμάτων. .
• Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού από το ΥΠΕΣ, που να
καλύπτουν τις σημερινές μεγάλες ανάγκες, κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.
• Την αλλαγή του μοντέλου της κινητικότητας. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο
και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, τις ανάγκες

των Δήμων τους.
• Να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τη λειτουργία της Δημοτικής
Αστυνομίας
• Να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο ζήτημα του προσωπικού που στελεχώνει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι. Να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να μείνουν στις θέσεις τους.
• Τη διατήρηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων σε εποχικό προσωπικό.

Παρασκήνια από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ
• Από τους πρώτους που έφθασαν στο χώρο του
Συνεδρίου ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Κωστής Μπακογιάννης ο οποίος έγινε πόλος έλξης. Δεκάδες αυτοδιοικητικοί τον πλησίασαν να τον χαιρετίσουν και
να φωτογραφηθούν μαζί του.

• Καραγιάννης καθώς ανέλαβε σύμβουλος για την
διοικητική μεταρρύθμιση της Κύπρου.

• Σε υψηλό επίπεδο εκπροσωπήθηκαν τα κόμματα
στο Συνέδριο. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τους γραμματείς
τους, Παύλο Μαρινάκη και Ανδρέα Σπυρόπουλο και
• Με θερμά λόγια αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης ο ΣΥΡΙΖΑ από τον τομεάρχη Εσωτερικών Κώστα ΖαΘεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στον ευρωβουλευτή χαριάδη.
Στέλιο Κυμπουρόπουλο για τη σταθερή παρουσία
του δίπλα στην αυτοδιοίκηση και την στήριξή του. • Έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχής στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της ΚΕΔΕ δήμος του νομού Θεσσαλονίκης.
• Σύσσωμη η αυτοδιοικητική οικογένεια της Θεσσα- Ο λόγος για τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου ο οποίος
λονίκης έδωσε το παρών στο Συνέδριο. Στην πρώτη “μετακόμισε” το τελευταίο τριήμερο στην πόλη του
ημέρα των εργασιών είδαμε τους Δημάρχους Θεσσα- Βόλου. Η αποστολή της διοίκησης του δήμου έφτασε
λονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, Αμπελοκήπων-Μενεμέ- τα 15 άτομα με επικεφαλής τον δήμαρχο, Κλεάνθη
νης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, Μανδαλιανό. Μεταξύ αυτών διακρίναμε τους αντιτον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρο της ΠΕΔ δημάρχους Κώστα Σωτηράκη και Χρήστο Δεμερτζή
Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Χαλκηδό- ενώ συμμετείχαν ακόμη και τοπικοί σύμβουλοι από
νας Σταύρο Αναγνωστόπουλο, Νεάπολης-Συκεών τις κοινότητες Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου.
Σίμο Δανιηλίδη, Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζί- Στους χώρους του συνεδριακού κέντρου είδαμε τον
δη, Θερμαϊκού Γιώργο Τσαμασλή, Θέρμης Θόδωρο δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο δήμαρχο, ΛευτέΠαπαδόπουλο, Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη, ρη Αλεξανδρίδη αλλά και την υποψήφια δήμαρχο,
Ευόσμου-Κορδελιού Κλεάνθη Μανδαλιανό, Λαγκα- Μαρία Μανούκα η οποία συνοδευόταν από τον
δά Γιάννη Ταχματζίδη, Βόλβης Διαμαντή Λιάμα και σύζυγό της, γενικό γραμματέα του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Σάκη Παπαγεωργίου. Παρόντες
Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη.
ήταν επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας του δήμου
• Τα εύσημα του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορί- Σερρών και υποψήφιος δήμαρχος, Μίλτος Τασούλης
δη απέσπασε ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Γιάννης και ο υποψήφιος δήμαρχος, Βασίλης Ανδρεάδης.
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Συνεντεύξεις από την εκπομπή «Άναψε Φλας»
στον Flash 99,4 παραγωγής MyPortal.gr

Ένα χρόνο χωρίς
τη Φώφη Γεννηματά

Κ. Νοτοπούλου:
«Κυβερνητική κοροϊδία
το καλάθι του νοικοκυριού»

«Τραγική κυβερνητική κοροϊδία» χαρακτήρισε το καλάθι του νοικοκυριού
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα
Νοτοπούλου μιλώντας στο ραδιόφωνο
του Flash 99,4 fm και την εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής www.myportal.
gr).
Όπως είπε, το μέτρο δεν βοηθά ουσιαστικά τους καταναλωτές, αλλά είναι ένα
δώρο στα μεγάλα super market ενώ η
αισχροκέρδεια παραμένει ανεξέλεγκτη.
Αναφέρθηκε στον κίνδυνο που επισημαίνουν οι καταναλωτικές οργανώσεις
και η Επιτροπή Ανταγωνισμού για μεγαλύτερες αυξήσεις σε προϊόντα εκτός
«καλαθιού».
«Η κυβέρνηση στη μεγαλύτερη κρίση
που γνωρίζει η ελληνική οικογένεια, τα
νοικοκυριά, δείχνει να μην έχει καμία
επαφή με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες με την ακρίβεια και την
αισχροκέρδεια να κρέμονται ανεξέλεγκτες πάνω από το κεφάλι μας» τόνισε.

Στην παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά που έφυγε άδοξα από τη ζωή πριν
από ένα χρόνο αναφέρθηκε ο σύζυγός
της Ανδρέας Τσούνης, μιλώντας στην
εκπομπή «Άναψε Φλας» του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm με αφορμή
την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για
εκδήλωση προς τιμήν της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε ακόμη στα σοκαριστικά, όπως είπε,
στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για το κόστος
ζωής στην Ελλάδα με τα νοικοκυριά να
έχουν απωλέσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ακόμη την αναγκαιότητα για άμεση μείωση
του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% και του
ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα ευρωπαϊκά όρια και σημείωσε πως την ώρα
που οι πολίτες δεν μπορούν να γεμίσουν το ψυγείο τους και να πληρώσουν
τους λογαριασμούς και το ενοίκιο, τα
υπερκέρδη στην ενέργεια άγγιξαν το 1
δις σε μόλις δύο μήνες .
Όπως είπε χαρακτηριστικά, τον Οκτώβριο η χονδρεμπορική ήταν 232 ευρώ
και η λιανική 583 ευρώ, δυόμιση φορές
πάνω.

Π. Δαλαμπούρα:
«Να έρθουν όλα στο φως»

«Για εμάς το δίλημμα των εκλογών είναι: Δημοκρατική Ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό και τον
αυταρχισμό» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής www.myportal.gr ) του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4 fm το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής,
Πέννυ Δαλαμπούρα.
Αναφερόμενη στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και τις αποκαλύψεις που είδαν το φως μέσω των
δημοσιευμάτων η κ. Δαλαμπούρα σημείωσε: «Όλη αυτή η δυσώδης υπόθεση με τις υποκλοπές, μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθουν όλα στο φως και θέλει να κινείται στο παρασκήνιο.
Από τη μια υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τα κινητά τηλέφωνα όλου του υπουργικού συμβουλίου
να έχουν γίνει... σουρωτήρι, κι από την άλλη η κυβέρνηση αντί να λέει όλα στο φως προσπαθεί να συγκαλύψει και να κουκουλώσει την υπόθεση».
Και συνέχισε η κ. Δαλαμπούρα: «Εμείς ζητάμε όλα να έρθουν το φως. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
Το ζητάμε από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή
που έμαθε ότι έγινε προσπάθεια να παγιδευτεί το κινητό του, θεσμικά ενημέρωσε με καταγγελία του στις
Αρχές».
«Δεν γίνεται να παραμένει άλλο στο σκοτάδι η ελληνική κοινωνία και να οδηγηθούμε έτσι σε εκλογές»
είπε. Ερωτηθείσα για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα της μετεκλογικά και με ποιον θα συνεργαστεί
η Χαριλάου Τρικούπη δήλωσε: «Ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε, μπορούμε να συνεργαστούμε. Ζητάμε
από τον λαό να μας δώσει την εντολή και να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο την επομένη των
εκλογών. Πριν αποκαλυφτούν τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών δεν θα πούμε με ποιους κι αν συνεργαστούμε».
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«Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και τιμητική τόσο για την Φώφη όσο και για την οικογένειά μας» είπε ο κ. Τσούνης. «Η Φώφη ένοιωθε πάντα το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο σπίτι
της. Αυτό της έδινε ζωή και το υπηρετούσε πάντα με πίστη, αφοσίωση και αυτοθυσία.
Η παρακαταθήκη της Φώφης είναι αυτό που υπάρχει έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ:
πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτονομία της παράταξης, προοδευτικό πρόσημο» σημείωσε.
Όπως τόνισε ο κ. Τσούνης «η Φώφη πίστευε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αρμός της χώρας. Χωρίς ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο να προχωρήσει η χώρα. Όταν η Φώφη ανέλαβε
πρόεδρος, οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο ΠΑΣΟΚ 2,5%. Το ΠΑΣΟΚ ήταν σκορπισμένο
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ανέλαβε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής. Έδωσε ξανά προοπτική στο χώρο, ανέδειξε μια νέα
σειρά στελεχών, έδωσε ρόλο στη νέα γενιά. Ανέδειξε δυο προγράμματα. Ανανέωσε και
ανέδειξε ξανά το κόμμα ως πρωταγωνιστικό παίκτη» είπε.
«Η Φώφη ήταν αληθινή και άνθρωπος. Έβλεπε όμως την μεγάλη εικόνα, το δάσος και
όχι το δέντρο. Το δάσος ήταν να φτιαχτεί ξανά το κόμμα. Αυτός ήταν ο μόνος της στόχος και δεν την εμπόδιζε οποιοδήποτε ύπουλο χτύπημα ή πισώπλατο μαχαίρωμα. Δεν
ασχολούνταν με αυτά» τόνισε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά.
Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά τα κατάφερνε παντού και εξίσου καλά σε όλα. «Προσπαθούσε για όλους το καλύτερο» και ως πολιτικός και ως σύντροφος και ως μητέρα. «Όταν γνώρισα τη Φώφη πριν είκοσι χρόνια μου έκανε εντύπωση ότι αυτά που έλεγε τα εννοούσε και τα πίστευε» τόνισε ο κ. Τσούνης.

Ν. Ρωμανός:
«Στο πλευρό των
πολιτών η κυβέρνηση»

«Η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά κι όταν είναι έτοιμη ανακοινώνει και μιλά με πεπραγμένα» δήλωσε ο
διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός μιλώντας στο «Άναψε Φλας» κληθείς να σχολιάσει την έναρξη ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Είναι ένα πρώτο στάδιο ερευνών που θα διαρκέσουν δυο χρόνια κι ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουν τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «η ενεργειακή αυτονομία είναι το ζητούμενο και προς αυτή την κατεύθυνση και η απόφαση της κυβέρνησης».
Για την ακρίβεια είπε ότι «ο πόλεμος της Ρωσίας ευθύνεται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Μια
σειρά από πολιτικές στην Ελλάδα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε φθηνό ρεύμα και φθηνότερο φυσικό
αέριο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Κι αυτό γιατί συναισθανόμαστε την αγωνία των πολιτών. Η
ακρίβεια δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση
έχει ενισχύσει τους πολίτες όσο καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη».
Ο κ. Ρωμανός υπεραμύνθηκε των πολιτικών και των επιλογών της κυβέρνησης λέγοντας πως «Δεν υπάρχει
άλλη κυβέρνηση που ανακοίνωσε δυο αυξήσεις κατώτατου μισθού, πενήντα μειώσεις φόρων, μείωσε την
ανεργία, κατάφερε να μειώσει σε πολύ καλά επίπεδα τις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου και
να συγκρατήσει τον πληθωρισμό».

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος γίνεται πραγματικότητα

Συνεχείς εκδηλώσεις
από τον ΣΥΡΙΖΑ
Περίοδο μεγάλης πολιτικής κινητικότητας για το
ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκης με την πραγματοποίηση
πολλών περιοδειών και εκδηλώσεων για την επικοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος που
παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.
Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος
Τσίπρας, Θεανώ Φωτίου, Νίκος Βούτσης, Φώτης
Κουβέλης, Γιαννης Δραγασάκης ήταν ορισμένα
από τα στελέχη πρώτης γραμμής που βρέθηκαν
στην πόλη.

Το σημαντικό έργο κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη έρχεται ένα βήμα
πιο κοντά με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος, Το Προεδρικό διάταγμα με αριθμ.
΄ /18-11-2022, που τροποποιεί το παΦΕΚ 850/Δ
λαιότερο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής
εγκρίνει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο σε έκταση
εμβαδού 3.166 τ.μ., ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, στην
περιοχή του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον καθορισμό
ενός οικοδομικού τετραγώνου - οικοδομήσιμου
χώρου, ενός κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 3.166
τμ, ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης εμβαδού
2.488,52 τμ, λοιπών κοινόχρηστων χώρων συνολικού εμβαδού 2.488,52 τμ και πεζοδρόμων, καθώς
και τη διεύρυνση της οδού Κωλέττη εις βάρος του
ΚΧ εμβαδού 3.166 τμ, ώστε το ελάχιστο ενιαίο πλάτος της να είναι 21,00 μ., καθώς και την τροποποί-

ηση τμήματος της ρυμοτομικής γραμμής του Εμπορικού Σταθμού.
Στον οικοδομήσιμο χώρο επιτρέπεται μόνο η ειδική χρήση “Πολιτιστικές εγκαταστάσεις” (α/α 6, του
άρθρου 1 του π.σ. 59/2018). Στο πρόσωπο του οικοδομικού τετραγώνου-οικοδομήσιμου χώρου προβλέπεται να κατασκευαστεί προκήπιο πλάτους πέντε
και έξι μέτρων.
Το έργο του Μουσείου Ολοκαυτώματος αποτελεί
πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης. Κύριος του έργου θα είναι το ΝΠΔΔ
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ενεργώντας
για λογαριασμό του Μουσείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης.
Εξαρχής η χωροθέτηση του Μουσείου είχε συμφωνηθεί να γίνει στη Δυτική Πλευρά της Θεσσαλονίκης
και μάλιστα πλησίον του Παλαιού Σιδηροδρομικού
Σταθμού, δεδομένης της σημαντικής ιστορικής και
συνειρμικής σύνδεσης και μνήμης του Εβραϊκού
πληθυσμού της Θεσσαλονίκης με τις σιδηροδρομικές αποστολές και τη μεταφορά τους σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης της Πολωνίας το 1943.
«Μια ακόμη δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα χρέος προς την Ισραηλιτική
Κοινότητα της πόλης μας, τον φίλο Ισραηλιτικό λαό
και τους απανταχού Εβραίους, μπαίνει στα σκαριά.
Ένα έργο υψηλού συμβολισμού και διεθνούς εμβέλειας, το οποίο θα συμβάλλει στη διατήρηση της
ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος αλλά και στην
αναβάθμιση της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης,
μπήκε στην επόμενη φάση. Εγκρίθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα για το Μουσείο Ολοκαυτώματος και η κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, ότι μιλά
με έργα κι όχι με λόγια. Η εξέλιξη αυτή, για την οποία
συνεργαστήκαμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, ώστε να υλοποιηθεί,

βήμα - βήμα, ένα έργο υψηλού συμβολισμού και
διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά και τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, αποδεικνύει την απόφασή μας να προωθήσουμε,
το ταχύτερο δυνατό, σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα
από τα μεγαλύτερα και εμβληματικότερα Μουσεία
Ολοκαυτώματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χρέος
στο οποίο ανταποκρινόμαστε με σεβασμό στο χθες
και συναίσθηση ευθύνης για το αύριο”, δήλωσε ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, μετά την
έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος για το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης.
«Η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος για το
Μουσείο Ολοκαυτώματος συνιστά μια σημαντική
στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και μια μεγάλη δικαίωση
για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συμβάλαμε ως Δήμος με
όλες τις δυνάμεις μας και συνεργαστήκαμε με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό τον συντονισμό
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου, ώστε να δώσουμε λύσεις σε σημαντικά
ζητήματα που αφορούσαν το έργο, μεταξύ άλλων με
την παραχώρηση δέκα στρεμμάτων για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Θα ήθελα να συγχαρώ τις τεχνικές και τη νομική υπηρεσία του Δήμου
Θεσσαλονίκης για την υποδειγματική συνεργασία
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης αναφορικά με την έκδοση του Προεδρικού
Διατάγματος. Πλέον ανοίγει ο δρόμος, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα παγκόσμιο μνημείο κατά
του ρατσισμού παράλληλα με ένα μητροπολιτικό
πάρκο πρασίνου και ιστορικής μνήμης στα δυτικά
της.

Ξεκίνησε ετοιμασίες
για τις εκλογές
ο Τζιτζικώστας
Τις ετοιμασίες για τις εκλογές του 2023 ξεκίνησε ο
Απόστολος Τζιτζικώστας και η παράταξή του «Αλληλεγγύη». Ο περιφερειάρχης πραγματοποιεί ήδη
περιοδείες στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ άρχισε επαφές και για το ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υποψήφιος μαζί
του ο απόστρατος αξιωματικός της Αστυνομίας
Κώστας Ανεστίδης ενώ θα είναι ξανά υποψήφιοι οι
Ελένη Φύκα και Παντελής Καζαντζίδης.

Το ΠΑΣΟΚ κλείνει
τα ψηφοδέλτιά του
Στο ΠΑΣΟΚ τα ψηφοδέλτια είναι σχεδόν έτοιμα.
Στην Α’ Θεσσαλονίκης υποψήφιοι θα είναι μεταξύ
άλλων, οι Χάρης Καστανίδης, Γιάννης Μαγκριώτης, Αντώνης Σαουλίδης, Πέτρος Λεκάκης, Κωστής
Σωτηράκης, Νίκος Ξυλούρης, Πέννυ Δαλαμπούρα,
Χρυσή Γκαβανίδου, Χαρά Αμανατίδου, Γιώργος Πινακίδης, Σοφία Μουτίδου, Κρυσταλλία Μουτάφη.

Γ. Καραγιάννης: 17 νέα σχολεία
στην Κεντρική Μακεδονία με ΣΔΙΤ
Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, έκανε την εξής δήλωση για τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ των 17 σχολικών
μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία και τον προσωρινό ανάδοχο: Σήμερα
είναι μία σημαντική ημέρα για την Κεντρική Μακεδονία και ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για τις 17 νέες σχολικές μονάδες έτρεξε με
ταχύτατους ρυθμούς και σήμερα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Με τα νέα
#σχολεία καλύπτουμε τις ανάγκες μαθητών, δασκάλων και καθηγητών
δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον, σύγχρονο, άνετο και ασφαλές. Ταυτόχρονα, ικανοποιούμε ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αποδεικνύουμε ότι το ενδιαφέρον μας για την Θεσσαλονίκη εκτείνεται στα μεγάλα αλλά
και τα μικρότερα έργα που έχει ανάγκη.
Οι νέες σχολικές μονάδες, καλοσυντηρημένες και λειτουργικές, θα αποτελέσουν το περιβάλλον που χρειάζεται το πιο ενεργό και πολύτιμο κομμάτι
της κοινωνίας μας, τα παιδιά και οι νέοι, για να αναπτύξουν τα ταλέντα
τους, τη φαντασία και τις ικανότητές τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια, απαντάμε με έργα!

9

26 Νοεμβρίου 2022

Συνέντευξη

Βούλα Πατουλίδου

Συνέντευξη στην
Χρύσα
Κυριακού

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

«Η πόλη μας αλλάζει!
Βασανιστικά και για μας...
αλλά αλλάζει!»
Για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία
ξεπερνούν τις 8.500, μίλησε στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» η Βούλα Πατουλίδου.
Η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε επίσης στη νέα της υποψηφιότητα
στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα και τους νέους στόχους που θέτει καθώς και
στα επόμενα βήματα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης λίγες μόλις ημέρες
μετά την 37η Philoxenia.

Λίγο καιρό πριν είχατε δηλώσει τη στήριξή σας
στο πρόσωπο του περιφερειάρχη, Απόστολου
Τζιτζικώστα και την εκ νέου υποψηφιότητά
σας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τι να περιμένουν οι πολίτες από εσάς;
Πιστεύω στο ένστικτο του πολίτη. Ο πολίτης ξέρει! Μας εμπιστεύτηκε στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές του 2019 και
μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε
τα έργα που είχαμε ξεκινήσει. 42.000 πολίτες με τίμησαν με την ψήφο τους. Αυτό
τον αριθμό δεν το βλέπω ως τρόπαιο. Το
αντιμετωπίζω ως ευθύνη… διαρκείας! Η
καθημερινότητα του πολίτη είναι σκληρή
και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν
έχουν τέλος. Η πόλη μας όμως αλλάζει!
Βασανιστικά και για μας ....αλλά αλλάζει!
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί περισσότερα από 8.500 έργα και δράσεις και στις επτά περιφερειακές ενότητες.
Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
που διοικώ, έχει κεντρικό και στρατηγικό
ρόλο στο σχεδιασμό και το κοινό όραμά
που έχουμε με τον Περιφερειάρχη για τον
τόπο. Η ανάπλαση, η ενοποίηση και αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου Θεσσαλονίκης, μεγάλο και φιλόδοξο έργο. Βήμα
βήμα δημιουργούμε τη νέα ταυτότητα της
Θεσσαλονίκης. Επανασυνδέουμε την πόλη
με τη θάλασσα… επιβεβαιώνοντας τον ποιητή «Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το
καράβι». Η Δυτική Θεσσαλονίκη θ’ αλλάξει
μορφή με τη δημιουργία του μεγαλύτερου
Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Μαζί με τα έργα
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αποκατάστασης και ανάπλασης στο δυτικό
μέτωπο του Θερμαϊκού σε έκταση 6.000
στρεμμάτων, τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης με τον βιολογικό καθαρισμό
στη Σίνδο, τη δημιουργία οργανωμένου
Επιχειρηματικού Πάρκου στο Καλοχώρι,
η απομόνωση της δυτικής Θεσσαλονίκης
θα πάψει να μας πληγώνει. Οδικά έργα
σύνδεσης ολόκληρης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μπαίνουν σε τροχιά
υλοποίησης.θα δώσει έτσι, ώθηση στην
εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταφορές και
τον τουρισμό.
Είστε ικανοποιημένη από το έργο που έχετε
υλοποιήσει αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας;
Αναλογιστείτε τι αντιμετωπίσαμε. Ακόμα
και στην πιο σκληρή περίοδο της απομόνωσης φανήκαμε ευέλικτοι και παρεμβατικοί. Στηρίξαμε με κάθε τρόπο τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση τον
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
covid-19 απέδειξε πως τα αντανακλαστικά
μας είναι άμεσα και ακαριαία.
Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει στη Θεσσαλονίκη; Είστε ικανοποιημένη από τη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η πόλη;
Είμαι ικανοποιημένη και τολμώ να πω περήφανη, κάθε φορά που βλέπω ένα έργο
να ολοκληρώνεται και οι προσπάθειες μας
να πιάνουν τόπο. Έχει μελανά σημεία που

“Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί περισσότερα
από 8.500 έργα και δράσεις και στις επτά περιφερειακές ενότητες. Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης που διοικώ,
έχει κεντρικό και στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και το κοινό
όραμά που έχουμε με τον Περιφερειάρχη για τον τόπο“
χρήζουν παρέμβασης και βοήθειας. Δε
ζούμε στη γη της Επαγγελίας.

επέκταση της τουριστικής περιόδου καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα του Οργανισμού για την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης;

Θεωρείτε το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ένα σκαλοπάτι για να ανέβει κάποιος στην κεντρική πολιτική σκηνή;

Η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει επιτέλους
να πετάξει από από πάνω της όλα τα τουριστικά στερεότυπα του παρελθόντος και
έδειξε,τα πολλαπλά της πρόσωπά στην
παγκόσμια αγορά. Στη φετινή Philoxenia
σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος παρουσιάσαμε μία έρευνα, ένα
χρήσιμο εργαλείο που μας δείχνει πως θα
χρησιμοποιήσουμε, θα αναπτύξουμε και
θα ενισχύσουμε τα ισχυρά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης.
Η στρατηγική προβολής που αναπτύσσει
ο Οργανισμός Τουρισμούς Θεσσαλονίκης
στοχεύει στην αύξηση των κατά κεφαλήν
εξόδων κατά την παραμονή των επισκεπτών στην πόλη. Τη διασπορά των επισκεπτών στην περιφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και την

Χωρίς φιλοδοξία τίποτα δεν ξεκινά. Χωρίς
δουλειά τίποτα δεν τελειώνει. Την αγάπη
για τον τόπο σου μπορείς να την εκφράσεις με πολλούς τρόπους και από οποιοδήποτε μετερίζι!
Ποια διδάγματα πήρατε από την ενασχόλησή
σας με τον αθλητισμό και στη συνέχεια με την
πολιτική;
Οι νικητές δεν είναι αυτοί που δεν αποτυγχάνουν αλλά αυτοί που δεν τα παρατάνε.
Για ποιο λόγο θα λέγατε “για τη Θεσσαλονίκη
ρε γαμώτο”;
Το λέω από μέσα μου, κάθε φορά που πετυχαίνω έναν στόχο!

Καλεσμένος είναι ο

Άνθιμος Αμανατίδης
Με την Μαρία Στύλου

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΑΘ Α.Ε.

«Ναι» στους τεχνοκράτες
αλλά με ευήκοα ώτα προς
τους συνεργάτες τους
Κύριε Αμανατίδη, αποδέχεστε τον όρο «τεχνοκρατία»; Πόσο τεχνοκράτης είστε;
Αποδέχομαι την εξειδίκευση, την ειδική γνώση,
την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα τον οποίον
υπηρετεί ο καθένας μας. Οι ειδικοί επιστήμονες
ωστόσο, οι άνθρωποι της εμπειρίας πάνω σε
αυτό που καλούνται να κάνουν, δεν μπορούν να
πετύχουν τους στόχους τους, αν δεν έχουν αναγνώριση από το εργασιακό τους περιβάλλον.
Θα έλεγα λοιπόν «ναι» στους τεχνοκράτες που
όμως έχουν γνώση του εργασιακού οικοσυστήματος το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν και
ευήκοα ώτα προς τους συνεργάτες τους.
Ο τεχνοκράτης παίρνει αποφάσεις βάσει δεδομένων και απαιτήσεων της τεχνολογίας και
της οικονομίας και σε πολύ μικρότερο βαθμό
λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τον ανθρώπινο παράγοντα. Ισχύει;
Νομίζω πως πρόκειται για προκατάληψη. Κάθε
άνθρωπος είναι διαφορετικός, χρησιμοποιεί τη
γνώση του διαφορετικά, ειδικά σε θέσεις ευθύνης, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ούτε να τα
βάλουμε σε ζυγαριά, πόσο τεχνοκράτης, πόσο
άνθρωπος. Και φυσικά, δεν μπορώ να δεχτώ και
τον αφορισμό ότι ο τεχνοκράτης δεν είναι και άνθρωπος εντέλει. Θα αδικούσα πολύ κόσμο.
Οικονομική κρίση, πανδημία και τώρα ενεργειακή κρίση. Θεωρείτε πως διανύουμε χρόνους
κοινωνικής αστάθειας και ανοχής;
Η υγειονομική - οικονομική - ενεργειακή κρίση
μάς κληροδότησε… κοινωνική κρίση. Η κοινωνική συνοχή και σταθερότητα είναι ακριβώς το
διακύβευμα της εποχής μας. Η ίδια η εποχή μας
μας δείχνει τον δρόμο της συνέργειας, της σύμπραξης με όχημα την τεχνολογία, τις καινοτομίες, την επιστημονική γνώση, με μοναδική μας
μέριμνα τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.
Είναι μονόδρομος να συνεργαζόμαστε για το αύ-

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει ένα τεχνοκρατικό βιογραφικό. Κάτοχος
διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με δυο μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.
Υπήρξε στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., υπεύθυνος για την προκήρυξη διαγωνισμών έργων.
Διετέλεσε Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε. σε διαγωνισμούς έργων, διαγωνισμούς παραχώρησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων της στη γεωγραφική περιοχή της Β. Ελλάδας.
Στο παρελθόν υπήρξε Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα
περιβαλλοντικής αποκατάστασης και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Διανομής
Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο… πίσω από την ιδιότητα.

ριο με όρους κοινωνικής ευαισθησίας. H πανδημία, η κλιματική κρίση μάς δείχνουν τι σημαίνει
dominoeffect και την ανάγκη της συμπερίληψης
σε όλες τις επιλογές μας.

Ό,τι ονειρεύονται όλοι οι γονείς για τα παιδιά
τους: να είναι γερά, να ακολουθήσουν τα όνειρά
τους, να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες,
χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία.

δική μας μικρή κλίμακα των διαχειριστών δικτύων κάνουμε ό,τι μπορούμε για την εξοικονόμησή
του και τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης, με
συστηματικές καμπάνιες στους καταναλωτές μας.

Μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη; Πόσο απέχει ο
σημερινός διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ από
τον φοιτητή του Πολυτεχνείου;

Η βιώσιμη ανάπτυξη εμπεριέχει το στοιχείο
του οραματισμού. Έχει όραμα η σύγχρονη πολιτική; Οι πολιτικοί;

Στις Αυλές μεγάλωσα, ένα χωριό της Κοζάνης.
Επαρχιωτάκι που λέμε. Μάλιστα, ο λόγος για τον
οποίο πέρασα και στο Πολυτεχνείο τότε ήταν
γιατί αυτό ήταν το όνειρο του κάθε συνομήλικού
μου, ώστε να καταφέρει να δουλέψει στα εργοστάσια της ΔΕΗ.

Εκτιμώ πως όραμα υπάρχει στους σύγχρονους
πολιτικούς, παρρησία δεν υπάρχει σε όλους.
Παρρησία, ώστε να ξεπεράσουν τους σκοπέλους
του λαϊκισμού, να αναδείξουν τα πραγματικά μεγέθη και να δείξουν με θάρρος και ειλικρίνεια τον
δρόμο της ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Η σπουδαιότερη «καμπάνια» μας, που δεν σταματάει ποτέ, είναι η λειτουργία του Μουσείου
Ύδρευσης, όπου χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο μαθαίνουν μέσα από διάδραση το απλό, ότι «κάθε
σταγόνα, θησαυρός».

Φυσικά, αυτό πλέον έχει αλλάξει με την απολιγνιτοποίηση. Πάντως, από τις εκδρομές με τον παππού μου στα Καμβούνια μέχρι τα ξενύχτια και το
κουλούρι Θεσσαλονίκης τα χαράματα, ναι, είναι
σαν να μην άλλαξε τίποτε και σαν να άλλαξαν τα
πάντα.

Είναι σε καλά χέρια η διαχείριση της Ενέργειας
κ. Αμανατίδη; Σε εθνικό επίπεδο.

Ποια εικόνα θα διαλέγατε από το παρελθόν
σας. Μια εικόνα πιθανόν που σας συγκινεί. Μια
στιγμή στην οποία θα θέλατε να επιστρέψετε
και να τη ζήσετε ξανά.
Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων
και πέρασα στην επιλογή μου, που ήταν το Τμήμα
Μηχανολόγων του ΑΠΘ. Η συζήτηση που έκανα
τότε με τους γονείς μου στην αυλή του σπιτιού
μου, στο οικογενειακό τραπέζι, κάτω από μια μεγάλη κερασιά που είχε φυτέψει ο παππούς.
Τα λόγια τους εκείνη την ώρα, γεμάτα αγάπη και
στοργή, ότι πλέον το μέλλον μου ανήκει, να ανοίξω τα φτερά μου, να παλέψω για τα «πιστεύω»
μου, ότι θα είναι δίπλα μου πάντα σε ό,τι χρειαστώ και θα χαίρονται διπλά μέσα από τις χαρές
μου…
Έχετε παιδιά; Τι ονειρεύεστε για το μέλλον
τους.

Η ενεργειακή κρίση -την επικαλεστήκατε κι εσείς
πριν- είναι πρωτόγνωρη για την παγκόσμια οικονομία κι έχει προκαλέσει, ως γνωστόν, τεράστιες
αναταράξεις σε όλα τα επίπεδα. Στη χώρα μας
εφαρμόζεται μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια που εστιάζει στην επάρκεια του εφοδιασμού,
στη διατήρηση του κόστους σε προσιτά επίπεδα
και στην «πράσινη» μετάβαση, με απεξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα. Λίγο πολύ, ό,τι κάνουμε
κι εμείς στην ΕΥΑΘ - και για το νερό και την ενέργεια. Νομίζω, είμαστε σε καλό δρόμο.
Σκεπτόμαστε το νερό ως πολύτιμο αγαθό, αντίθετα συχνά το θεωρούμε ως δεδομένο, το σπαταλάμε και πιστεύουμε ότι είναι μια υποχρέωση των κυβερνήσεων να το παρέχουν όμως
στους πολίτες. Ποια είναι η κατάσταση στην
πραγματικότητα;
Την περιγράψατε μόλις: πολύτιμος φυσικός πόρος το νερό, θεωρούμε δεδομένο ότι θα τρέχει
άφθονο συνεχώς από τη βρύση μας κι ας την
αφήνουμε ασκόπως ανοιχτή! Στις μεγάλες κλίμακες των λεκανών απορροής το ισοζύγιο του νερού
θέλει φροντίδα και μακρόπνοο σχεδιασμό. Στη

Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που έχετε διαβάσει;
Το καλοκαίρι, στις διακοπές, το βιβλίο των εκδόσεων «Ευρασία»«Ελληνική Υψηλή στρατηγική Διάλογοι με την Ηγεσία της Χώρας» .
Στην πανδημία φορέσαμε μάσκες. Απομονωθήκαμε. Οι ανατροπές που ζήσαμε θα αποτελούν
στο μέλλον πεδίο μελέτης των κοινωνιολόγων.
Τι πιστεύετε ότι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Ποια θα είναι τα νέα «μέτρα» επιβίωσής
μας;
Η επιστήμη μετά την πανδημία ρίχνει το βλέμμα
της όχι μόνο στα postCOVID κλινικά συμπτώματα,
αλλά και στο ψυχικό βάρος, τις ψυχικές διαταραχές που έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρωτόγνωρο που ζήσαμε. Νομίζω ότι θα αναγκαστούμε να
κοιτάξουμε «μέσα μας» τα επόμενα χρόνια και
κυρίως θα μάθουμε να ζούμε με το απροσδόκητο,
το ευμετάβλητο ως κανονικότητα. Δύσκολα πράματα…
Με το βλέμμα στον χειμώνα που θα διανύσουμε, τι αλλαγές έχετε κάνει στην καθημερινότητα σας;
Ό,τι έχω κάνει για την εταιρεία μας! Φροντίζω να
περιορίσουμε τα έξοδα στο σπίτι μας, όχι μόνο τα
ενεργειακά, να έχουμε γερό ταμείο για απρόοπτες
καταστάσεις και κυρίως… καλή διάθεση και ηρεμία για όσα έρχονται.
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Τα χρηστικά της οικονομίας
Νέα εκπτωτική κάρτα σε 116.000 ανέργους της ΔΥΠΑ:
Ποιοι δικαιούνται τις μεγάλες προσφορές από 160 επιχειρήσεις
Στη χώρα μας οι νέοι που είναι κάτοχοι της κάρτας έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων οι
οποίοι αποτελούν το δίκτυο συνεργατών του προγράμματος. Οι συνεργάτες αυτοί καλύπτουν πολλούς και
διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά:

• Μεταφορές: αστικές/υπεραστικές συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
• Εκπαίδευση: προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων, Κέντρα Μεταλυκεια-

κής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
σχολές ξένων γλωσσών, μαθήματα χορού.
• Τουρισμός: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, hostels, ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
• Πολιτισμός: κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες.
• Καταστήματα: ρούχα, οπτικά, κομμωτήρια, κοσμηματοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/
δώρων.
• Διασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
• Υγεία: κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί.
• Αθλητισμός: γυμναστήρια, μαθήματα εκμάθησης σπορ, υπαίθρια σπορ.
• Ομορφιά: κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής.
• Υπηρεσίες: τηλεφωνία, internet, ασφάλειες, λογιστικά, εκτυπώσεις, επισκευές.
Παράλληλα υπάρχουν και εκπτώσεις στο εξωτερικό μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού European Youth
Card Association.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων διαμορφώθηκε στους 228.665
τον Φεβρουάριο ενώ τον Ιανουάριο ήταν 232.870.
Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που
προβλέπονται στις παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Στο νέο πλαίσιο αναμένεται να υπάρχει
στενή σύνδεση ανάμεσα στην επιδότηση ανεργίας, την κατάρτιση και την ενεργητική αναζήτηση εργασίας
ενώ θα υπάρξουν και οικονομικά κίνητρα για την ταχύτερη επάνοδο στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με το κείμενο του Ταμείου Ανάκαμψης η μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών απασχόλησης
διασφαλίζει την ενεργητική αναζήτηση εργασίας από την πλευρά των επωφελουμένων από τα επιδόματα
ανεργίας, δίνει οικονομικά κίνητρα για την ταχύτερη επάνοδο στην αγορά εργασίας και μειώνει τα αντικίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Ποιοι πρέπει να ανανεώσουν
το δίπλωμα οδήγησης, πόσα θα πληρώσουν
Το 2028 λήγουν τα διπλώματα όσων έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης
μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013 όποτε και οι Διευθύνσεις Μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες οδήγησης που μοιάζουν με πιστωτικές.
Επίσης όσοι παλαιότεροι οδηγοί είχαν το χάρτινο ροζ-δίπλωμα και το έχουν αντικαταστήσει με πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης επίσης και εκείνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους… γιατρούς καθώς μόνο με την επίσκεψή τους σε αυτούς θα μπορούν να
ανανεώσουν τις άδειες οδήγησής τους καταβάλλοντας βέβαια και τα παράβολα των
128 ευρώ.

με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή
Χριστουγεννιάτικα είδη από «χρυσό»:

20% πάνω οι τιμές λόγω ενεργειακής κρίσης

Η ακρίβεια, η ενεργειακή αβεβαιότητα, αλλά και η παρατεταμένη καλοκαίρια αποτελούν τις βασικές αιτίες που ακόμη δεν έχουν στολιστεί οι περισσότερες βιτρίνες παρά
το γεγονός ότι άλλες χρονιές είχαν στολιστεί και ξεκινήσει οι προσφορές.
Με δεδομένο ότι το σύνολο των περισσότερων προϊόντων είναι εισαγώμενα και το
μεταφορικό κόστος λόγω της υψηλής τιμής του diesel κίνησης έχει αυξηθεί, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά έχουν ανατιμηθεί.
Ενδεικτικά, τα τεχνητά δέντρα ξεκινούν από 40 ευρώ και η τιμή ανεβαίνει ανάλογα, με
το μήκος, το πλάτος, το ύψος και την ποιότητα του υλικού. Τα λαμπάκια διατίθενται
με διαφορά 1-2 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Οι μπάλες Χριστουγέννων κοντεύουν να φτάσουν 1 ευρώ η μία, αφού η εξάδα κοστίζει 5 ευρώ.
Ομοίως οι γιρλάντες και οι φάτνες. Τα λούτρινα στολίδια είναι περίπου 1,5 ευρώ πιο
ακριβά, ενώ αυξημένες κατά 1 ευρώ είναι οι τιμές για ξύλινα και γυάλινα στολίδια.
Δεν αποκλείεται μπροστά σε αυτή την κατάσταση ορισμένοι να μην ανοίξουν καν,
καθώς φέτος θα υπάρχει ισχυρότατος ανταγωνισμός από τις αλυσίδες παιχνιδιών οι
οποίες θα προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν όλο το μερίδιο της αγοράς προκειμένου
να αυξήσουν κάπως τα ισχνά περιθώρια κέρδους που έχουν.

Αργίες 2023: Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και
δεν είναι λίγοι αυτοί που ψάχνουν να δουν πότε πέφτουν οι αργίες για το 2023 αλλά
και τα τριήμερα του νέου έτους.
Προς το παρόν άλλες δυο αργίες έχουν μείνει ως το τέλος της χρονιάς και συγκεκριμένα:
25 Δεκεμβρίου: ημέρα Κυριακή: Χριστούγεννα
26 Δεκεμβρίου: ημέρα Δευτέρα: 2η ημέρα των Χριστουγέννων
– Σύναξη της Θεοτόκου (τριήμερο)
Μιας και δεν έχουν μείνει και πολλές ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς ας δούμε τι
τριήμερα μας προσφέρει το νέο έτος.
Για την νέα χρονιά, το 2023, πολλοί εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές σπεύδουν να
μάθουν ποιες μέρες πέφτουν οι αργίες, είτε για να οργανώσουν τις άδειες τους είτε για
να σχεδιάσουν κάποια τριήμερη εκδρομή ή ακόμα και για ξεκούραση.

Ανανέωση για παλιούς και νέους

Τα τριήμερα του 2023

Σύμφωνα με σχετική Κοινοτική Οδηγία προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων έως το 2033 και η διοικητική αναθεώρησή τους κάθε 15 έτη.

Συνολικά θα έχουμε 4 τριήμερα το 2023 μαζί με την Καθαρά Δευτέρα!

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι ένας νέος οδηγός 18 ετών θα χρειαστεί να περάσει από
γιατρούς τρεις φορές μέχρι τα 63 έτη καταβάλλοντας κάθε φορά από 128 ευρώ ενώ με
το παλαιό δίπλωμα η πρώτη ανανέωση θα πραγματοποιούνταν μόλις έκλεινε τα 65 έτη.

Τριήμερο 6-8 Ιανουαρίου (6/1/2023 Θεοφάνεια)

Αν πάλι κάποιος παλαιός οδηγός άλλαξε την παλαιά χάρτινη άδειά οδήγησης το 2015
λόγω φθοράς ή απώλειας τότε το 2030 θα πρέπει να την ανανεώσει και να ξαναπεράσει
από γιατρούς ασχέτως την ηλικία του που μπορεί να είναι πολύ κάτω των 65 ετών.
Μετά την ηλικία των 65 η ισχύς των διπλωμάτων κατά την ανανέωση δεν επιτρέπεται
να υπερβεί τα 3 χρόνια.
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Τα τριήμερα που υπάρχουν για το 2023, λόγω αργιών είναι:

Τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου (27/2/2023 Καθαρά Δευτέρα)
Τριήμερο 3-5 Ιουνίου (5/6/2023 Αγίου Πνεύματος
– Δευτέρα, αναλόγως της εργασίας σας-δεν θεωρείται δημόσια αργία)
Τριήμερο 23-25 Δεκεμβρίου (25/12/2023 Χριστούγεννα)
Επιπλέον έχουμε 1 τετραήμερο :
Το Πάσχα από 14/4/2023 – 17/4/2023 (Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του
Πάσχα)

Η χώρα δεν αντέχει το τοξικό φορτίο
των παρακολουθήσεων – Καμιά σκιά...!
Εν μέσω υγειονομικής κρίσης, που δεν τελείωσε,
ενεργειακής κρίσης, κρίσης ακρίβειας, πληθωριστικής κρίσης, συνεχιζόμενου πολέμου, κλιματικής
κρίσης και επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης και
ύφεσης σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς στην Ελλάδα
έχουμε να κουβαλήσουμε και ένα παράλογο τοξικό
φορτίο...
Η υπόθεση των παρακολουθήσεων, επισυνδέσεων,
υποκλοπών (όπως θέλει μπορεί πλέον καθένας να
τη χαρακτηρίσει) προσπαθεί να ρίξει κυριολεκτικά
στον βούρκο όλο τον πολιτικό κόσμο, δημιουργώντας ένα κλίμα περαιτέρω αμφισβήτησης στα όρια
της απέχθειας για την πολιτική και τους πολιτικούς.
Διαμορφώθηκε μια επικίνδυνη κατάσταση για την
ίδια τη Δημοκρατία. Μια κατάσταση, η οποία λειτουργεί αποπροσανατολιστικά από τα σοβαρά προβλήματα, που βιώνει η κοινωνία.
Κι αυτή είναι μια ερμηνεία, που δεν απέχει από την
πραγματικότητα, για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Απορούν όλοι γιατί ο πολίτης δεν θεωρεί

– σε αντίθεση με τα ΜΜΕ και τους παράγοντες του
δημόσιου βίου – τόσο σπουδαίο το θέμα ή σωστότερα γιατί το ιεραρχεί τόσο χαμηλά σε σχέση με τα
υπόλοιπα μείζονα κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά
ζητήματα. Η απάντηση θεωρώ είναι προφανής: Τα
πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου είναι άλλα. Είναι η επιβίωση των νοικοκυριών, η
διατήρηση των επιχειρηματικών κόπων τους μικρών
και μεγάλων, είναι η επεκτεινόμενη ενεργειακή φτώχεια, είναι η καθημερινότητα, είναι η εργασία και
τα εισοδήματα, είναι οι απειλές που δεχόμαστε ως
χώρα από προκλητικούς γείτονες.
Κι εγώ, όπως οι περισσότεροι πολίτες, πιστεύω πως
η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι εξαιρετικά
σοβαρή. Ως ένα σημείο όμως. Δεν μπορεί μέσω της
δραματοποίησης μιας υπόθεσης να θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα Δημοκρατίας και πρόβλημα κυβερνησιμότητας στον τόπο. Όποιος το κάνει
αυτό (σκοπίμως ή μη) δεν έχει αντιληφθεί ότι σε μια
τόσο “ευαίσθητη” και κρίσιμη συγκυρία, οι επιπτώσεις από τέτοιες υποθέσεις, που δημιουργούν αρνητικό κλίμα συνολικά και θέτουν σε αμφισβήτηση την

ακεραιότητα ακόμη και του Πρωθυπουργού, είναι
απρόβλεπτες και επικίνδυνες για ενδεχόμενη διολίσθηση της χώρας και της κοινωνίας σε έναν οχετό,
που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα την
οποία βιώνουμε οι Έλληνες.
Ακατάσχετη ονοματολογία, ματιές στην κλειδαρότρυπα, άδηλες πηγές προέλευσης πληροφοριών…
Δεν είμαστε σε κάποιο παιχνίδι κατασκόπων, ούτε
ζούμε σε μια τριτοκοσμική χώρα, υπό καθεστώς ανελευθερίας και διαρκούς απειλής.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό οφείλουν να διερευνήσουν οι θεσμοί –
πυλώνες της Δημοκρατίας μας. Και αναφέρομαι στη
Δικαιοσύνη, η οποία έχει αναλάβει να ρίξει άπλετο
φως σε όσα απίθανα με μεγάλη ευκολία γράφονται.
Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια δημιουργίας
σκανδάλου, με στόχο προφανή: Να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να πληγεί προσωπικά ο πρωθυπουργός διότι δυστυχώς είναι σύνηθες το φαινόμενο να χτυπάνε δέντρα καρποφόρα με απελέκητα
ξύλα.

Θεοφάνης
Παπάς
Πολιτευτής, Πρώτος
επιλαχών Βουλευτής ΝΔ
Β’ Θεσσαλονίκης

Είναι ένα έργο που έχουμε ξαναδεί. Η ίδια η κυβέρνηση θα φροντίσει, όπως κάνει μέχρι τώρα, με τρόπο
θεσμικό και διαφανή να αποκαλυφθεί τόσο το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης, όσο και οι υπεύθυνοι.
Και βεβαίως να λογοδοτήσουν.
Ήδη, από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης της
υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο
του Νίκου Ανδρουλάκη, έγινε σαφής η πρόθεση της
κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού να
φωτιστεί ολοκληρωτικά το ζήτημα αυτό και να αποδοθούν ευθύνες, πολιτικές και ποινικές. Είναι χρέος
της ευνομούμενης Πολιτείας μας να μη μείνει καμιά
σκιά.
Τα παράκεντρα δεν έχουν θέση στον δημόσιο βίο,
δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Είτε αυτά
έχουν να κάνουν με παρακολουθήσεις που παραβιάζουν τους νόμους και τους κανόνες της Πολιτείας, είτε έχουν να κάνουν με την παραβίαση των
ελευθεριών των Ελλήνων, είτε έχουν να κάνουν με
προσπάθειες εκτροπής και με σκοτεινές πολιτικές
σκοπιμότητες.

Αλέξανδρος
Παπουτσής
Πολιτικός επιστήμονας

Γερνάμε και λιγοστεύουμε

η δημογραφία είναι ο ελέφαντας
στο δωμάτιο της Ελλάδας

δε με χώρες που έχουν εκατομμύρια νεανικού πληθυσμού και που ανά 10 -15 χρόνια πολλαπλασιάζουν το ΑΕΠ τους. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο δική
μας υστέρηση καθώς όλη η Δύση βρίσκεται σε μια
παρόμοια φάση αλλά για εμάς είναι ζήτημα ζωής και
θανάτου.
Είναι όμως τόσο σοβαρά τα πράγματα για την Ελλάδα; Ας δούμε τα στοιχεία που μας δίνει η Dianeosis
πριν μιλήσουμε για πολιτικές.

Ο 21ος αιώνας είναι αιώνας των προκλήσεων και των
κρίσεων. Ξεκίνησε με την 11η Σεπτεμβρίου, συνέχισε
με την παγκόσμια οικονομική κρίση, συνεχίζεται με
την ανάδυση νέων (υπέρ)δυνάμεων της Ανατολής,
μας επιφύλασσε πανδημία, πόλεμο εντός της Ευρώπης, ενεργειακή κρίση και πάντα στο background
υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Οι αλλεπάλληλες
κρίσεις έχουν γίνει η νέα κανονικότητα και οι νέες
γενιές που τις ζουν – generation X, millennials και
generation Z- διαμορφώνουν με τις επιλογές τους το
νέο τοπίο παγκοσμίως.
Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε χώρα καλείται με τις αποφάσεις της να διαμορφώσει ένα πλάνο για το πώς
πρέπει να κινηθεί. Εμείς βγήκαμε από μία τεράστια οικονομική κρίση – χρεοκοπία για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους – και προσπαθούμε

να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Κάπου τα έχουμε καταφέρει αλλά αυτή μας η επιτυχία παραμένει
εύθραυστη και απολύτως εξαρτώμενη από το παγκόσμιο περιβάλλον και εξελίξεις. Αν τα πράγματα
πηγαίνουν παγκοσμίως και πανευρωπαϊκώς κάπως
καλά, επιπλέουμε και εμείς. Αν όμως αυτό αλλάξει
δραματικά τότε τα ερωτήματα που σήμερα δεν συζητούμε θα επιστρέψουν με μεγάλη σφοδρότητα.
Πλάι σε όλο αυτό το πλέγμα των προκλήσεων της Ελλάδας που σχετίζεται κυρίαρχα με τη δομή της οικονομίας της, την ανταγωνιστικότητά της, τη θέση της
στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και στην φέρουσα ικανότητα του κράτους μας υπάρχει κάτι που
(θα έπρεπε) να προκαλεί τρόμο. Το δημογραφικό
προφίλ της χώρας είναι αποκαρδιωτικό – γερνάμε
τάχιστα και λιγοστεύουμε επικίνδυνα. Συνορεύουμε

• Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκ. (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκ. (στο πιο απαισιόδοξο) - ελάττωση
πληθυσμού από 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκ. άτομα.
• Η διάμεση ηλικία, ήταν 26 έτη το 1951, είναι 44 έτη
σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη.
•Παιδιά σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) από
1,6 εκ. σήμερα σε 1,4 εκ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1
εκ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050.
• Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα
μειωθεί από 4,7 εκ. το 2015 σε 3-3,7 εκ.
•O δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα βρίσκεται στο
1.34 (παιδιά/ γυναίκα) τη στιγμή που για την ανα-

πλήρωση και μόνο του πληθυσμού θα έπρεπε να
είναι 2.
Η πραγματικότητα αυτή πρέπει να οδηγήσει τάχιστα
σε μια εθνική πολιτική με ορίζοντα δεκαετιών με ευκταία την συναίνεση όσο το δυνατόν περισσότερων
πολιτικών δυνάμεων για να έχει αντοχή στο χρόνο.
Η κεντρική διακύβευση είναι τόσο υψηλή που από
την πορεία αυτής της πολιτικής θα εξαρτηθούν όλα
τα υπόλοιπα – από το ασφαλιστικό μας σύστημα
μέχρι την ικανότητα αποτροπής και προάσπισης της
εθνικής μας κυριαρχίας.
Ανακατανομή πόρων υπέρ της γονεϊκότητας είναι η
μόνη επιλογή και αυτό περιλαμβάνει κεφαλαιακές
μεταβιβάσεις, φορολογικές διευκολύνσεις, παροχή
υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, γονικές άδειες, ολοήμερα σχολεία, επιδότηση φύλαξης τέκνων) και στήριξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι πολιτικές στήριξης όλων των τύπων οικογένειας πρέπει
να φτάσουν μέχρι τη γενναία επιδότηση κατοικίας.
Θα αντιτείνει κανείς ότι όλα αυτά έχουν δημοσιονομικό κόστος. Εάν δεν απαντήσουμε όμως ικανοποιητικά στο δημογραφικό πρόβλημα, το κόστος που θα
κληθούμε να πληρώσουμε σε λίγα χρόνια θα είναι
δυσθεώρητο έως μη διαχειρίσιμο.
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Γιάννης
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας
Ήταν μόνιμος αναγνώστης του «Βήματος»
από τότε που θυμόταν τον εαυτό του να
διαβάζει εφημερίδες. Την έφερνε ο πατέρας του συστηματικά στα χρόνια του Σημίτη, τότε που και ο δεκαοχτάχρονος Ανδρέας άρχιζε να αντιλαμβάνεται την αξία που
έχουν τα πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας
για την ποιότητα της δημοκρατίας σε μια
χώρα. Διάβαζε κείμενα για την «ανάγκη θεσμικής θωράκισης» και είχε από νωρίς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Κέντρο είναι ο φυσικός χώρος των μεταρρυθμίσεων
και της πολιτικής ισορροπίας, σε αντίθεση
με την Δεξιά, η οποία πάντα θα αγωνιούσε
για τη διατήρηση του κατεστημένου και θα
έψαχνε τον τρόπο να εξαιρέσει τα συμφέροντά της από τους κανόνες που επιβάλλει
η κοινωνική δικαιοσύνη. Ψήφιζε για χρόνια το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη, του Γιωργάκη ή
του Βενιζέλου, παρότι με το πέρασμα των
χρόνων ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι οι
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της ηθικής
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ δεν ήταν έντονες.
Έβλεπε ακόμα ως αυταξία τη «θεσμική θω-

ράκιση» και αναζητούσε την τήρηση των
κανόνων του παιχνιδιού. Με αυτήν την
πυξίδα είχε φτάσει να ψηφίσει τη ΝΔ του
Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019. Ο Κυριάκος
έμοιαζε στα μάτια του ως ένας εγγυητής
των θεσμικών διαδικασιών για τις οποίες
η κυβέρνηση Τσίπρα και οι υποστηρικτές
της στην κοινωνία, από τη δικαιοσύνη έως
τις διοικήσεις οργανισμών, έδειχναν να
αδιαφορούν.
Αυτές τις σκέψεις έφερνε στο νου σήμερα
που κρατούσε στα χέρια του το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» που ήταν ολόκληρο
αφιερωμένο στις νέες αποκαλύψεις για
παρακολουθήσεις των ίδιων των υπουργών της κυβέρνησης από το στενό πυρήνα
του Μεγάρου Μαξίμου. Τον είχε χτυπήσει
εκείνο το αίσθημα της απροσδόκητης εξαπάτησης. Εκείνος που είχε επιλέξει ακριβώς με κριτήριο την τυπικότητα με την
οποία θα υπηρετούσε τον ρόλο του τώρα
αποδεικνυόταν ως ο υπ’ αριθμό ένα ύποπτος μη τήρησης τυπικών διαδικασιών. Το

θέμα των υποκλοπών τον είχε απασχολήσει από το καλοκαίρι, όταν ο αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ είχε δημοσιοποιήσει την παγίδευση του τηλεφώνου του. Δεν είχε πεισθεί
ότι ο ίδιος ο Κυριάκος δεν ήξερε τίποτα
για τις παρακολουθήσεις, όμως είχε θεωρήσει το γεγονός ως ένα μικρό ολίσθημα,
το οποίο ίσως είχε υπερπροβληθεί από
τα φιλικά στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα ενημέρωσης.
Τώρα όμως που το «Βήμα», η δική του εφημερίδα, κυκλοφορούσε με τίτλο «Στο φως
όλος ο σκοτεινός κύκλος των υποκλοπών»;

αυτό ήταν απλώς ένα δείγμα ανασφάλειας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απολέσει για
τον Ανδρέα τον πλέον δυνατό στοιχείο
του: την αμέριστη στήριξη της νομιμότητας των πολιτικών διαδικασιών.

Οι επιφυλάξεις του για το κατά πόσο ήταν
συστηματική η παραβίαση των κανόνων
από τον άνθρωπο στον οποίο είχε αποθέσει τις ελπίδες του για την τήρησή τους κάμπτονταν. Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών
γύρω από τον Πρωθυπουργό δεν περιοριζόταν λοιπόν στην επιβολή κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής στους υπουργούς
του, αλλά απλωνόταν στα πιο σκοτεινά
μονοπάτια της μάλλον εμμονικής παρακολούθησης κάθε κίνησής τους. Ακόμα και αν

Όμως του ήταν φανερό πως πλέον ο Κυριάκος δεν μπορούσε να είναι ο λόγος για
τον οποίο θα στήριζε τη ΝΔ στις επόμενες κάλπες. Αναρωτιόταν αν οι αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις των ίδιων των
υπουργών πρώτης γραμμής θα οδηγούσε
σε ρήξεις στο εσωτερικό του κόμματος, οι
οποίες και ίσως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ ακόμα και
πριν τις κάλπες. Ίσως να ήταν μια κάποια
λύση για τον Ανδρέα.

Ο Ανδρέας δεν ήταν έτοιμος φυσικά να
ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ακόμα και το
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη που έμοιαζε αδύναμο ακόμα και να διεκδικήσει την
διαλεύκανση της υπόθεσης παρακολούθησης του ίδιου του αρχηγού του.

Γιάννης
Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος Msc,
Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει
Σε ένα περιβάλλον γεμάτο από οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες και με
τη δυσοίωνη πρόβλεψη πως το 2023 θα
υπάρξει σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, με τον
ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται πως θα
ξεπεράσει το 6% για το 2022.
Εμφανίζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η
Ελλάδα θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης
διπλάσιο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται
να αυξηθεί κατά 2% το 2023, πολύ πάνω
από το μέσο της ΕΕ.
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί
προϋποθέσεις για νέες στρατηγικές συνεργασίες και επιχειρηματικές συμφωνίες, γεγονός που έxει ως αποτέλεσμα να
σημειώνει ισχυρές επιδόσεις και να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση ώστε να διαχειριστεί εξωτερικούς κλυδωνισμούς.
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Παρόλη τη συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων και την παράταση του πολέμου
στην Ουκρανία, γεγονότα που δημιουργούν υφεσιακές πιέσεις στην ευρωπαϊκή
και διεθνή οικονομία, με συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους, η ισχυρή επίδοση του
2022 δίνει την πεποίθηση ότι θα έχουμε
θετικό ρυθμό ανάπτυξης και το 2023. Με
δεδομένα το διαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, την καλή πορεία
απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων,
τη μείωση της ανεργίας στο 11,8% και τις
εξαγωγές σε υψηλό 20ετίας η Ελλάδα οδηγείται σε πραγματική τροχιά οικονομικής
ανάπτυξης.
Σε αντίθεση με τους ευρωπαίους εταίρους, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει
ανθεκτικότητα στις διεθνείς οικονομικές
και ενεργειακές πιέσεις καθώς βρίσκεται
σε διαφορετική φάση στον οικονομικό κύκλο και είναι βελτιωμένη η ανταγωνιστικότητά της.
Ο τουρισμός, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης με έσοδα που προβλέπο-

νται να ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό,
ο ιδιωτικός τομέας με την κερδοφορία
που σημειώνει αλλά και οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας με τα μέτρα
δημοσιονομικής στήριξης ύψους 13 δισ.
ευρώ περίπου βοηθούν ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και
να αμβλυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις
στο εισόδημα των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων.
Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και
των διεθνών προκλήσεων, η ελληνική
κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια
για να στηρίξει τους πολίτες δημιουργώντας τις προοπτικές για ενότητα και κοινωνική συνοχή.
Στόχος μας, σημειώνει ο υπουργός οικονομικών, κ. Xρήστος Σταικούρας, είναι η
ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας
και η τόνωση της απασχόλησης, ώστε να
αυξηθούν τα εισοδήματα της κάθε οικογένειας και να εκλείψει η ανάγκη για επιδόματα.

“Με πλήρη επίγνωση των
δυσκολιών και των διεθνών προκλήσεων, η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια
για να στηρίξει τους πολίτες δημιουργώντας τις
προοπτικές για ενότητα
και κοινωνική συνοχή“

Δημήτρης
Αθανασόπουλος
Δημοσιογράφος

Μιλτιάδης
Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου,
Νομική Σχολή ΑΠΘ

Πύραυλοι, βόμβες, εκλογές
και κάτι (πάλι) τρέχει με τους δίπλα
Μας το ‘πε (κι αυτό) ο Πλάτων

«Μην ανησυχείς για τις δημοσκοπήσεις, αλλά αν το κάνεις, μην το παραδέχεσαι»
(Ρόζαλιν Κάρτερ).
Η σύζυγος του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζιμ Κάρτερ (1976-1980) –για τον οποίο
οι Έλληνες μόνο που δεν βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν όταν εκλέχθηκε,
αλλά μάλλον το… κάρτερ ήταν άδειο- είπε μια μεγάλη πολιτική αλήθεια. Ίσως από τη
λαχτάρα που πήρε, όταν μετά από 8 μήνες όπου όλα τα γκάλοπ έδειχναν τον Τζιμάκο
νικητή, η τελευταία δημοσκόπηση προ των εκλογών τον Οκτώβριο του ’76 έστελνε τον
ρεπουμπλικάνο Τζέραλντ Φορντ στον Λευκό Οίκο! Τόσο μεγάλο φιάσκο δεν υπέστησαν
οι δικοί μας δημοσκόποι (εκτός από το δημοψήφισμα του 2015, για το οποίο βέβαια δικαιώθηκαν εκ των υστέρων, αφού οι εταιρείες έδιναν νικητή το ΝΑΙ, ψηφίστηκε το ΟΧΙ,
αλλά τελικά με… κυβίστηση έγινε τελικά ΝΑΙ), όμως η συμβουλή της Ρόζαλιν τηρείται
κατά γράμμα από όλες τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις.
Μπορεί να γίνονται «διαρκείς» ή «μυστικές» δημοσκοπήσεις από τα κόμματα, των
οποίων επιλεκτικά ευρήματα διαρρέουν ενίοτε σε παραπολιτικά σχόλια, ωστόσο τα
φανερά γκάλοπ δεν παύουν να αποτελούν βάση σχολιασμού για κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενους και επίδοξους βουλευτές ή δημάρχους. Ουδείς αποδέχεται πραγματικά
τη ρήση της Μάργκαρετ Θάτσερ: «Αν δίνεις προσοχή στην κοινή γνώμη και στις δημοσκοπήσεις, τότε δεν κυβερνάς, αλλά υπακούς», η οποία αν και έχει απόλυτο δίκαιο,
ωστόσο έγινε καθώς η «Σιδηρά Κυρία», όχι μόνο έκανε του κεφαλιού της, αλλά και το
ξεστόμισε επειδή δεν τη βόλευε μια δημοσκόπηση της εποχής της.
Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης –ειδικά για θέματα πολιτικής- εξακολουθεί να
αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη –όχι απόδειξη- το που βαδίζει μια χώρα. Οι ανησυχίες,
η πορεία, τα προβλήματα, τα επιτεύγματα, διαφαίνονται όσο κι αν ορισμένοι, ένθεν
κακείθεν, προσπαθούν να τα κρύψουν κάτω από ένα μπορδοροδοκόκκινο χαλί. Πρώτο
πρόβλημα η οικονομία, πρωτοπορία συνεχής για Νέα Δημοκρατία, ροκανίζει τη διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, ανησυχία για τα Εθνικά περισσότερο από τις υποκλοπές, κάπου σκάλωσε
το ΠΑΣΟΚ. Οι λεπτομέρειες (όπως η διαφορά των κομμάτων) μάλλον είναι για τις εντυπώσεις.
Ο Πλάτων το είχε διαγνώσει αιώνες πριν γράφοντας: «Ακριβώς όπως θα ήταν τρέλα
να καθορίσεις θεραπεία για το σώμα ενός ατόμου κάνοντας δημοσκόπηση της κοινής
γνώμης των γειτόνων του, έτσι είναι παράλογο και να συνταγογραφείς για το πολιτικό
σώμα ερευνώντας τις απόψεις του ευρύτερου λαού». Δεν χρειάζονται γκάλοπ, μας είπε
ο κορυφαίος φιλόσοφος, για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο κόσμος βογκά για να
πληρώσει το ρεύμα ή αγωνιά για τη θέρμανση. Δεν θέλουμε δημοσκοπήσεις για να αποδεχθεί ο πολίτης ότι έγιναν άλματα στην ψηφιακή εξυπηρέτηση όλων μας με το gov.gr.
Δεν απαιτούνται σφυγμομετρήσεις για να ομολογήσουμε πως κοιτάμε προς Ανατολάς
για το μπούλινγκ του Ερντογάν και των συν αυτώ.
Το ζήτημα είναι πως διαχειρίζεσαι τα προβλήματα, έχοντας πάντα κατά νου τον Κωνσταντίνο Καραμανλή: «Δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο, από του να κυβερνήσεις τους
Έλληνες. Κι αυτό γιατί όλοι νομίζουν, πως είναι ικανοί για όλα». Και τότε τι να κάνουμε;
Να παραβλέπουμε τις δημοσκοπήσεις; Μάλλον ένας Αμερικανός ταχυδακτυλουργός, ο
Ρόμπερτ Όρμπεν το 1927, έδωσε μια… μαγική απάντηση: «Έχετε κι εσείς την εντύπωση
ότι ο μόνος λόγος που γίνονται εκλογές, είναι για να διαπιστωθεί αν οι δημοσκοπήσεις
είναι σωστές;»…

Ο πύραυλος που έπεσε σε πολωνικό έδαφος, πέρα από τα αβάσιμα σενάρια τρομολαγνείας που πυροδότησε και μεταβολίστηκαν από έκτακτα δελτία ειδήσεων, αποτελεί μια καλή αφορμή για να σκεφθούμε για τις
διαχωριστικές γραμμές που διαμορφώνονται. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει ιδιαίτερο διεθνοπολιτικό
ενδιαφέρον, ο νοητός άξονας που ξεκινά από τη Βαλτική–και στρατιωτικά από τον Αρκτικό Κύκλο,μόλις
η Φινλανδία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ– και καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη, το Αιγαίο και ενδεχομένως την
Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την προοπτική θεσμικής συνεργασίας με τη Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Τόσο η Ουκρανία όσο και η Τουρκία βρίσκονται στην περιφέρεια αυτού του νοητού άξονα, γεγονός που
τις προσδίδει ξεχωριστό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, ταυτόχρονα τις εξαιρεί από τη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ακόμα κι αν αυτή προσλάβει τη μορφή των ομόκεντρων κύκλων, όπου διαφορετικές περιοχές της ΕΕ θα προχωρούν με διαφορετικούς ρυθμούς εμβάθυνσης στη συνεργασία μεταξύ
τους. Πάντως, και οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να μας απασχολούν με γνώμονατην ασφάλεια και την
σταθερότητα στην περιοχή και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ακριβώς γιατί αυτός είναι ο ρόλος που φαίνεται, ότι τους ανατίθεται: το μαξιλάρι ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία, προορισμένο να απορροφά
τις εντάσεις και να προλαμβάνει τη μετουσίωσή τους σε απειλές και συγκρούσεις.
Ο μοναδικός τρόπος προκειμένου η Τουρκία να αποφύγει την εργαλειοποίησή της με αυτόν τον περιφερειακό ρόλο του μαξιλαριού, είναι η απόκτηση περισσότερης ισχύος και η άσκηση μιας αυτόνομης εξωτερικής πολιτικήςμέσα από την πρόκληση εντάσεων και κρίσεων, για την επίλυση των οποίων η Άγκυρα κρατά
τα κλειδιά. Αυτή η τακτική θα μπορούσε να της εξασφαλίσει έναν πιο σημαντικό, κρίσιμο και ανεξάρτητο
ρόλο, σε σχέση με αυτόν του «προκεχωρημένου φυλακίου» των συμφερόντων τη Δύσης. Επομένως, κάθε
φορά που με αφορμή τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και το αφήγημα της δήθεν αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο τούρκος Πρόεδρος και μέλη
της τουρκικής κυβέρνησης απευθύνονται στην Αθήνα προειδοποιώντας,ότι οι «Έλληνες πρέπει να ξέρουν
τα όριά τους», εκδηλώνουν επίσημα τη δυσαρέσκειά τους για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της
Ελλάδας και τα εμπόδια που η Αθήνα θέτει στους ευρύτερους τουρκικούς σχεδιασμούς.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εκλογών σε Ισραήλ και ΗΠΑ φαίνεται πως ματαιώνουν τις τουρκικές προσδοκίες για ουσιαστική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων με το Ισραήλ και την πρόσβαση στην αγορά της
αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται πως οδηγεί σχεδόν αντανακλαστικά την
Άγκυρα σε προβοκατόρικες «λύσεις» με τη βομβιστική ενέργεια στο Πέραν. Ο στόχος της είναι να διαμορφώσει το προεκλογικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στο καθεστώς Ερντογάν να ρίξει το ανάθεμα στους
Κούρδους ενόψει των εκλογών,ώστε να αποτρέψει την είσοδο του HDPστη Βουλή και να αυξήσει τις δικές
του πιθανότητες για νίκη και πολιτική επιβίωση.
Παράλληλα, κατασκευάζει τη νομιμοποίηση μιας ακόμη πιθανής εισβολής σε συριακό ή ιρακινό έδαφος,
καιφυσικά δράττειτην ευκαιρίανα κατηγορήσει την Ουάσιγκτον και την Αθήνα ως ενεργούμενο της πρώτης, που υποθάλπει την τρομοκρατία σε βάρος της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο πως το γειτονικό καθεστώς
επενδύει και καλλιεργεί συστηματικά τον αντιαμερικανισμό και τον ανθελληνισμό. Αυτός ο ευρύτερος
αντιδυτικισμός, που δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, είναι σύμπτωμα και επιδίωξη του υποτιθέμενου μετριοπαθούς πολιτικού Ισλάμ που εκπροσωπεί ο Ερντογάν⸱ κρατά την Τουρκία στις παρυφές της Δύσηςκαι
της επιτρέπει να παίζει ένα διπλό παιχνίδι στη διελκυστίνδα ΗΠΑ-Ρωσίας,ενώπαράλληλααπειλεί, και μάλλον επιδιώκει να την μετατρέψει ουσιαστικά σε Ιράν.
Με λίγα λόγια, οι επικείμενες τουρκικές εκλογές θα λειτουργήσουν καταλυτικά τόσο για τη μελλοντική φυσιογνωμία της Τουρκίας όσο και για την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή. Ενδεχόμενη επανεκλογή
Ερντογάν θα διατηρήσει την ευρύτερη περιοχή δέσμια των αναθεωρητικών επιλογών του και θα συνεχίσει
να απειλεί να μετατρέψει τη χώρα του σε Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα μας αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει την προοπτική της μετατροπής της σε κάποιου είδους «προκεχωρημένο φυλάκιο» της Δύσης,
με ό,τι συνεπάγεται για τα συμφέροντα και τις προτεραιότητές μας. Αν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές, τότε
τα σενάρια είναι περισσότερα, και κατά περίπτωση εξίσου αποσταθεροποιητικά και επικίνδυνα. Μέχρι
τότε, η ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών, όπως την έχει καταρτίσει η Άγκυρα, θα αποτελεί το πεδίο
άσκησης δυσάρεστων και πιθανόν επικίνδυνων εκπλήξεων και επαναλήψεων του καθεστώτος Ερντογάν.
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Εμείς έ χο υ μ ε χώ ρ ο !
Αποθήκευση για αντικείμενα, οικοσυσκευές,
επαγγελματικό εξοπλισμό κτλ.

Ιωάννου Γκούρα 9. Άνω Τούμπα
Παιωνίου 5, Άνω Τούμπα

*ελάχιστη μίσθωση 6 μήνες

Από 50€/μήνα για 5τ.μ

Για πληροφορίες καλέστε μας
2314 319 395 & 2310 231 557

Σύντομα σε κάθε γειτονιά

www.storage24.gr

